
Obec Dyje Dyje 128 

 669 02 Znojmo 

tel/fax:  515234410 

e-mail:  obecdyje@volny.cz          Dyje 27.11.2020 

U S N E S E N Í 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve čtvrtek dne 26.11.2020 v 17:00 hodin 

na Obecním úřadě v Dyji. 

Usnesení ZO číslo: 

 

č. 1/11/2020 -Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu 

jednání o bod č. 19, 20, 21, 22, 23 a 24. 

č. 2/11/2020 - Usnesení z minulého zasedání ze dne 29.10.2020 bylo č. 1 – 22 bez připomínek. 

č. 3/11/2020 - Schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Krejčího, paní Ing. Komárkovou. 

č. 4/11/2020 - Jednohlasně schválilo dar v hodnotě na osobu 400,- Kč pro naše občany – jubilanty a 

dárkový koš v hodnotě 1000,- Kč pro občany 90. let a výše. 

č. 5/11/2020 - Jednohlasně schválilo pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2021 podle 

zákona č. 250/2000 Sb., § 13. 

č. 6/11/2020 - Jednohlasně schválilo pokácení jednoho stromu ořešáku na pozemku p.č. KN 573/3 

k.ú.Dyje z důvodu ohrožení zdraví osob pohybujících se v jeho blízkosti. 

č. 7/11/2020 - Jednohlasně schválilo jednoho pracovníka na VPP na rok 2021. 
č. 8/11/2020 - Schválilo uzavření Dohody o provedení práce mezi Obcí Dyje a panem 

………………….., bytem …………….. za montáž a demontáž vánočních světelných ozdob na sloupy 

VO a před OÚ. Odměna je 6.000,- Kč hrubého. 

č. 9/11/2020 - Jednohlasně schválilo proplacení částky 9.916,- Kč s DPH, fa č. 105/020 za opravu 2 

sekaček na trávu firmě Martin Piáček, ……………………….. 

č. 10/11/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně proplacení částky  1.530,- Kč a DPH, 

fa č. 372020 na prkna na lavičky – dětské hřiště, hřbitov. 

č. 11/11/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně zapamátnění areálu zámečku. 

č. 12/11/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně kolik stál odvoz velkoobjemového 

kontejneru ze hřbitova, částka 4.166,65 Kč s DPH. 

č. 13/11/2020 - Jednohlasně schválilo stavbu zahradní chaty s jímkou na pozemku p.č. KN 322/1 

k.ú.Dyje pro společné územní a stavební řízení. 

č. 14/11/2020 - Jednohlasně schválilo stavbu bytového domu (BD) s napojením na inženýrské sítě na 

pozemku p.č. KN 2 k.ú.Dyje podle předloženého projektu. 

č. 15/11/2020 - Jednohlasně schválilo zaplacení částky 9.251,71 Kč s DPH, fa č. 20143687 za 

bezdotykový dávkovač na dezinfekci. 

č. 16/11/2020 - Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 2521/10 

k.ú.Dyje, o výměře 488 m2, kultura ostatní plocha – ostatní komunikace, který vznikl zaměřením z 

pozemku p.č. KN 2521/1 k.ú.Dyje (LV 10001), geometrický plán č. 971-165/2020, z důvodu jeho 

prodeje panu …………………... 

č. 17/11/2020 - Jednohlasně schválilo vše k inventarizaci. 

č. 18/11/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 18 ohledně, kolik stál odvoz 3 velkoobjemových 

kontejnerů domovního odpadu, částka 21.536,38 Kč s DPH. 

č. 19/11/2020 - Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2020-pohř., o poskytnutí 

individuální dotace na pohřeb občana v obci Dyje. 

č. 20/11/2020 - Jednohlasně schválilo proplacení částky 11.495,- Kč s DPH, fa č. 0201213 za 

chemické ošetření hřiště a zazimování závlahy firmě BERK BT s.r.o. 

č. 21/11/2020 - Jednohlasně schválilo Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny 

NN č. 9001767936 uzavřenou mezi žadatelem Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a 

E.ON Distribuce, a.s. …………………, České Budějovice 7 – odběrní místo parcela č. 198/1 k.ú.Dyje 

u ÚD, přípojková skříň umístěná na podpěrném bodě č. 22. 

č. 22/11/2020 - Jednohlasně schválilo Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny 

NN č. 9001767928 uzavřenou mezi žadatelem Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a 

E.ON Distribuce, a.s. …………………, České Budějovice 7 – odběrní místo parcela č. 570 k.ú.Dyje 

před OÚ, přípojková skříň umístěná na podpěrném bodě č. 79. 

č. 23/11/2020 - Jednohlasně schválilo Darovací smlouvu mezi panem …………, nar. ……………, 

bytem ………………………………. (dárce) a Obcí Dyje, zastoupené starostou obce Jiřím Staňkem 

(obdarovaný)- jedná se o dar v hodnotě 245.000,- Kč na financování projektu „Přeložka vodovodu v 

obci Dyje, lokalita za kostelem.“ 
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č. 24/11/2020 - Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace (investičního transferu) mezi Obcí 

Dyje, zastoupené starostou Jiřím Staňkem a Vodovody a kanalizace Znojemsko, DSO, se sídlem 

Kotkova 20, Znojmo, jednajícím tajemníkem svazku Ing. Luďkem Müllerem. Obec poskytne dotaci 

svazku ve výši 445.000,- Kč na přeložku vodovodu v obci Dyje, lokalita za kostelem, kde svazek je 

investorem stavby. 

 

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.             

 

 

Ing. Valerij   K r e j č í     Jiří  S t a n ě k 

místostarosta obce starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:     27.11.2020                      Vyvěšeno elektronicky 

Sňato:                                                      od 27.11.2020 do 14.12.2020 


