
Obec Dyje Dyje 128 

 669 02 Znojmo 

tel/fax:  515234410 

e-mail:  obecdyje@volny.cz             Dyje 31.7.2020 

U S N E S E N Í 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve čtvrtek dne 30.7.2020 v 18:00 hodin 

na Obecním úřadě v Dyji. 

Usnesení ZO číslo: 
 

č. 1/7/2020 - Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu 

jednání o bod č. 33 a 34. 

č. 2/7/2020 - Usnesení z minulého zasedání bylo č. 1 – 22 a č. 25, 26 bez připomínek, bod č. 23 a 24 

se odložil na zasedání dne 26.6.2020. Usnesení ze dne 26.6.2020 č. 1 – 4 bylo bez připomínek. 

č. 3/7/2020 - Schválilo ověřovatele zápisu: pana Duby, pana Kúřila. 

č. 4/7/2020 - Jednohlasně schválilo Kroniku obce za rok 2019. 

č. 5/7/2020 - Jednohlasně schválilo postavení pergoly na pozemcích p.č. KN 191/2, p.č. KN 188/1 

k.ú.Dyje manželům ………………………..  

č. 6/7/2020 - Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2020-nar., o poskytnutí 

individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje. 

č. 7/7/2020 - Jednohlasně schválilo vybudování plynovodní přípojky na pozemcích p.č. KN 95; 

104/3; 104/4 k.ú.Dyje. 

č. 8/7/2020 - Jednohlasně schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a Linkou bezpečí, 

z.s. …………., Praha 8 – částka 3.000,- Kč. 

č. 9/7/2020 - Jednohlasně schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a Oblastní 

charitou Znojmo, …………., Znojmo – částka 5.000,- Kč. 

č. 10/7/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10, ohledně počtu členů okrskové volební 

komise pro volby do Zastupitelstev kraje a Senátu ČR, konaných ve dnech 2.–3. října 2020. 

č. 11/7/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11, ohledně zapisovatele okrskové volební 

komise pro volby do Zastupitelstev kraje a Senátu ČR, konaných ve dnech 2.–3. října 2020, bude jí 

paní Ivona Bětíková, pracovník OÚ. 

č. 12/7/2020 - Schválilo, že obec nebude pořádat posvícení na hřišti dne 22. srpna 2020 z důvodu 

COVID-19. 

č. 13/7/2020 - Jednohlasně schválilo úhradu firmě Rekonstrukce potrubí – REPO a.s., …………., 

Praha 6, částku 653.884,- Kč s DPH za opravu stávající kanalizace DN800 v Dyji u kostela. 

č. 14/7/2020 - Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2020- pohř., o poskytnutí 

individuální dotace na pohřeb občana v obci Dyje. 

č. 15/7/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně zamítnuté dotace od 

Jihomoravského kraje na akci Vybavení místní knihovny v Dyji. 

č. 16/7/2020 - Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

z programu Podpora venkova pro rok 2020 uzavřenou mezi JMK, zastoupený JUDr. Bohumírem 

Šimkem, hejtmanem JMK a Obcí Dyje, zastoupené starostou Jiřím Staňkem, Dyje čp. 128 na 

opravu střechy OÚ Dyje ve výši 240.000,- Kč. 

č. 17/7/2020 - Jednohlasně schválilo záměr nabídnutí k prodeji pozemek p.č. KN 329/42 k.ú.Dyje, 

který je obecní. 

č. 18/7/2020 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď paní ………………………………… 

ke dni 30.6.2020 s 3 měsíční výpovědní lhůtou v Hostinci Na Růžku, Dyje čp. 31. 

č. 19/7/2020 - Jednohlasně schválilo nabídnutí k pronájmu hospodu Hostinec Na Růžku v Dyji čp. 

31 s otevřením nejpozději 10. října 2020. 

č. 20/7/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 20 ohledně posunu dopravního značení 

„začátek a konec OBEC DYJE“ u silnice II/408 v k.ú.Dyje. 

č. 21/7/2020 - Jednohlasně schválilo záměr nabídnutí k prodeji pozemek p.č. KN 2521/10 k.ú.Dyje, 

o výměře 488 m2, který je obecní. 

č. 22/7/2020 - Jednohlasně schválilo zaplacení částky 37.691,50 Kč firmě ZMES s.r.o. Třebíč, fa č. 

20010821 za opravu VO v Dyji v lokalitě před mostem. 

č. 23/7/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 23 ohledně úhrady II. splátky- částka 832.800,- 

Kč, kterou uhradila firma RoMa Znojmo s.r.o. za prodej pozemků. 
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č. 24/7/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 24 ohledně proplacení částky 36.300,- Kč, fa č. 

B22/2020 za opravu místní komunikace tryskovou metodou. 

č. 25/7/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 25 ohledně proplacení částky 19.990,- Kč, fa č. 

57/020 za převodovou skříň DSK  317/S-VARI. 

č. 26/7/2020 - Jednohlasně schválilo proplacení částky 94.464,70 Kč, fa č. 0200688 firmě BERK 

BT s.r.o. ………………….. za písek, vertikulaci, aerifikaci, hloubkové rozvolnění, pískování, 

zapravení písku roštem, dosetí, osivo. 

č. 27/7/2020 - Jednohlasně schválilo záměr pronájmu části pozemku p.č. KN 248/1 k.ú.Dyje, který 

je obecní. 

č. 28/7/2020 - Jednohlasně schválilo oslovení 3 firem na podání nabídek na „Úpravu sjezdu do obce 

Dyje, opravu místní komunikace p.č. 102/1 k.ú.Dyje“. 

č. 29/7/2020 - Jednohlasně schválilo odstranění retardéru před RD  paní …………………….čp. 22. 

č. 30/7/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 30 ohledně Závěrečného účtu a účetní závěrky 

VaK Znojemsko za rok 2019 a to bez výhrad. 

č. 31/7/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 31 ohledně zápisu z kontroly kontrolního a 

finančního výboru. 

č. 32/7/2020 - Jednohlasně schválilo firmě FACHKAS stavební společnost s.r.o., ………, Znojmo 

odstranění stavby č.p. 68 na pozemku p.č. KN 2 k.ú.Dyje. 

č. 33/7/2020 - Jednohlasně schválilo záměr výpůjčky na kiosek s pergolou a zrušení původní 

nájemní smlouvy dohodou. 

č. 34/7/2020 - Jednohlasně schválilo záměr výpůjčky nebytových prostor v budově OÚ Dyje čp. 

128. 

 

 

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:            19.6.2020                  Vyvěšeno elektronicky 

Sňato:                                                      od 19.6.2020 do 15.7.2020 


