
Obec Dyje Dyje 128 

 669 02 Znojmo 

tel/fax:  515234410 

e-mail:  obecdyje@volny.cz             Dyje 4.9.2020 

U S N E S E N Í 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve čtvrtek dne 3.9.2020 v 18:00 hodin 

na Obecním úřadě v Dyji. 

Usnesení ZO číslo: 
 

č. 1/9/2020 -Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu 

jednání o bod č. 31 a 32. 

č. 2/9/2020 - Usnesení z minulého zasedání ze dne 30.7.2020 bylo č. 1 – 34 bez připomínek. 

č. 3/9/2020 - Schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Krejčího, pana Matouška. 

č. 4/9/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně přezkoumání hospodaření obce roku 

2020. 

č. 5/9/2020 - Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. KN 329/42 k.ú.Dyje, výměra 40 m2 

manželům ……………………………… 

č. 6/9/2020 - Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. KN 2521/10 k.ú.Dyje panu …………… 

č. 7/9/2020 - Jednohlasně schválilo pronájem části pozemku p.č. KN 248/1 k.ú.Dyje, výměru 25 m2 

paní …………….., bytem Dyje ………..…………. 

č. 8/9/2020 - Jednohlasně schválilo Dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor s paní 

……………………….., bytem Dyje ……………… uzavřenou dne 29.6.2020 – jedná se o nájem 

kiosku s pergolou. 

 č. 9/9/2020 - Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 78/5 k.ú.Dyje,  

o výměře 62 m2, kultura ostatní plocha jiná plocha, který vznikl zaměřením z pozemku p.č. KN 78 

k.ú.Dyje, z důvodu prodeje. 

č. 10/9/2020 - Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence DDHM/140 mobilní telefon SAMSUNG 

S5611 z důvodu vadného reproduktoru – nefunkční. 

č. 11/9/2020 - Jednohlasně schválilo zakoupení pro starostu obce Jiřího Staňka mobil NOKIA 230 

za cenu 1.795,- Kč. 

č. 12/9/2020 - Jednohlasně schválilo proplacení částky 10.890,- Kč firmě BERK BT s.r.o., 

Sedlešovice, za chemické ošetření hřiště proti plísni. 

č. 13/9/2020 - Jednohlasně schválilo vydání souhlasného stanoviska ke stavbě oprava vodovodu 

v obci - lokalita za kostelem firmě VaS, a.s. divize Znojmo. 

č. 14/9/2020 - Jednohlasně schválilo zaplacení částky 10.285,- Kč, fa č. 20010980 za demontáž a 

likvidaci sloupů v lokalitě před mostem firmě ZMES sro. Třebíč. 

č. 15/9/2020 - Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 1930, výměra 2 

787 m2, p.č. KN 1931, výměra 2.764 m2, p.č. KN 1932, výměra 2.777 m2 k.ú.Dyje (na LV 10001), 

z důvodu prodeje firmě RoMa Znojmo, s.r.o. 

č. 16/9/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 16, ohledně přerušení žádosti o vydání 

společného povolení na stavbu chodníku na pozemku p.č. KN 27/1, 2282, 2244, 2245, 2247/1, 

2247/2, 2301 k.ú.Dyje. 

č. 17/9/2020 - Jednohlasně schválilo Nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a paní 

…………………….., bytem Dyje ………………….….. 

č. 18/9/2020 - Jednohlasně schválilo Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Obcí Dyje a paní 

……………………, bytem Dyje ………………………. 

č. 19/9/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 19, ohledně revokace smlouvy o nájmu 

nebytových prostor na OÚ Dyje, schválenou dne 18.6.2020, usnesením č. 18/6/2020. 

č. 20/9/2020 - Jednohlasně schválilo Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Obcí Dyje a paní 

……………………, bytem Dyje …………. 

č. 21/9/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 21, že se nebude čistit studna na dětském hřišti. 

č. 22/9/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 22, ohledně jednorázového příspěvku ve výši 

615.000,- Kč ze státního rozpočtu. 

č. 23/9/2020 - Jednohlasně schválilo stavbu RD na pozemku p.č. KN 206 k.ú.Dyje pro společné 

územní a stavební řízení. 

č. 24/9/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 24 ohledně žádosti pana ………………, bytem 

Přímětice ………………….., o pronájem hostince „Hospůdka na Růžku“ 
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č. 25/9/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 25 ohledně žádosti pana ………………., 

bytem Dyje ……………..….., o pronájem hospody Na Růžku. 

č. 26/9/2020 - Jednohlasně schválilo pronájem hospody Hostinec Na Růžku, Dyje čp. 31 panu 

………………….., bytem Dyje …………... na pozemcích pč. KN 82/2, 82/3 a 83/1 k.ú.Dyje. 

č. 27/9/2020 - Jednohlasně schválilo, že úpravu sjezdu do obce Dyje a opravu místní komunikace 

p.č. 102/1 k.ú.Dyje provede firma COLAS CZ a.s., Praha 9 – Vysočany za cenovou nabídku 

446.373,14 Kč s DPH. 

č. 28/9/2020 - Jednohlasně schválilo umístění odpadní jímky na vyvážení o velikosti 6 m3 

z pozemku p.č. KN 351/30 k.ú.Dyje. Veškeré náležitosti vyřizovat na MěÚ Znojmo, odboru 

výstavby u pana Maixnera. 

č. 29/9/2020 - Jednohlasně schválilo proplacení částky 3.857,85 Kč, fa č.  FV 20263 firmě Urbania 

– jih s.r.o. Znojmo. 

č. 30/9/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 30 ohledně provedeného Rozpočtového 

opatření č. 3/2020. 

č. 31/9/2020 - Jednohlasně schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a paní 

…………….………… bytem Dyje ……………. – jedná se o finanční dar 5.000,- Kč v rámci akce  

„Pohybem pro Stelku“. 

č. 32/9/2020 - Jednohlasně schválilo zálohovou fakturu na materiál – oprava střechy OÚ ve výši 

600.000,- Kč, fa č. 2007 pro pana …………….…….., Dyje ……………, zhotovitele. 

 

 

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:            4.9.2020                  Vyvěšeno elektronicky 

Sňato:                                                      od 4.9.2020 do 23.9.2020 


