
Obec Dyje Dyje 128 

 669 02 Znojmo 

tel/fax:  515234410 

e-mail:  obecdyje@volny.cz          Dyje 30.10.2020 

U S N E S E N Í 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve čtvrtek dne 29.10.2020 v 17:00 hodin 

na Obecním úřadě v Dyji. 

Usnesení ZO číslo: 

 

č. 1/10/2020 -Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu 

jednání o bod č. 22. 

č. 2/10/2020 - Usnesení z minulého zasedání ze dne 23.9.2020 bylo č. 1 – 13 bez připomínek. 

č. 3/10/2020 - Schválilo ověřovatele zápisu: paní Bc. Pavlačkovou, pana Matouška. 

č. 4/10/2020 - Jednohlasně schválilo uzavření smlouvy o zimním posypu, údržbě místních komunikací 

v obci, pracích a službách provedených pro obec během roku s panem Ivanem Požárem. Smlouva je 

platná od 1.11.2020 do 31.3.2021 na zimní pohotovost. Práce s traktorem za 1 hodinu 500,- Kč, 

pohotovost 150,- Kč na 1 den. 

č. 5/10/2020 - Jednohlasně schválilo proplacení částky 12.236,33 Kč s DPH za instalaci dopravního 

zrcadla firmě Urbania-jih s.r.o., …………… Znojmo.  

č. 6/10/2020 - Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence drobného dlouhodobého majetku 

DDHM/037 kopírku TOSHIBA 1360. 

č. 7/10/2020 - Jednohlasně schválilo, že obec zakoupí novou kopírku. 
č. 8/10/2020 - Jednohlasně schválilo příspěvek ve výši 24.600,- Kč na financování systému IDS JMK. 

č. 9/10/2020 - Jednohlasně schválilo proplacení částky 43.100,- Kč s DPH, fa č. 65-015/20 firmě 

Dralumiz Traiding s.r.o. Dyje………….., za kácení a likvidaci 5 ks stromů túje a frézování pařezů 

před místním hřbitovem. 

č. 10/10/2020 - Jednohlasně schválilo proplacení částky 7.261,10 Kč s DPH, fa  č. 0741017239 za 

odvoz nebezpečného odpadu. 

č. 11/10/2020 - Jednohlasně schválilo proplacení částky 17.653,90 Kč s DPH, fa č. 2020057 za údržbu 

výsadeb na dětském hřišti,u úřední desky, pomníku a u silnice firmě Ing. Martin Musil, .….., Znojmo. 

č. 12/10/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně výsledku voleb v obci Dyje do 

Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů. 

č. 13/10/2020 - Jednohlasně schválilo proplacení částky 203.435,- Kč s DPH, fa č. 19/2020 Bc.A Petru 

Vojáčkovi, ……………., Mikulov za restaurování kamenného kříže na hřbitově v Dyji. 

č. 14/10/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 14 ohledně výsledku voleb v obci Dyje II. kola 

do Senátu Parlamentu ČR. 

č. 15/10/2020 - Jednohlasně schválilo proplacení částky 21.177,42 Kč s DPH, fa č.VFT22200080 

firmě ECOLED veřejné osvětlení s.r.o. ……………… Praha, za opravu stávajícího vedení VO. 

č. 16/10/2020 - Jednohlasně schválilo výstavbu zahradní chaty s jímkou na parcele p.č. 351/9 k.ú.Dyje 

paní ………………., bytem ……………………….. 

č. 17/10/2020 - Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2020-pohř., o poskytnutí 

individuální dotace na pohřeb občana v obci Dyje. 

č. 18/10/2020 - Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2020. 

č. 19/10/2020 - Jednohlasně schválilo proplacení částky 21.780,- Kč s DPH, fa č. FV0201104 firmě 

BERK BT s.r.o. Sedlešovice……………., za postřik proti plísni na hřišti. 

č. 20/10/2020 - Jednohlasně schválilo Řád veřejného pohřebiště obce Dyje. 

č. 21/10/2020 - Jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se zrušuje Obecně 

závazná vyhláška obce Dyje č. 3/2002 ze dne 28.5.2001, vydávající Řád veřejného pohřebiště. 

č. 22/10/2020 - Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2020-pohř., o poskytnutí 

individuální dotace na pohřeb občana v obci Dyje. 

 

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:     30.10.2020                      Vyvěšeno elektronicky 

Sňato:                                                      od 30.10.2020 do 19.11.2020 

mailto:obecdyje@volny.cz

