
Obec Dyje Dyje 128 

 669 02 Znojmo 

tel/fax:  515234410 

e-mail:  obecdyje@volny.cz             Dyje 27.3.2020 

 

U S N E S E N Í 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve čtvrtek dne 26.3.2020 v 18:00 hodin 

na Obecním úřadě v Dyji. 
 

PROGRAM JEDNÁNÍ:  

upraven z důvodu vyhlášeného nouzového stavu vládou ČR  o omezení pohybu na území ČR 

na body: 

1. Schválit program. 

2. Ověřovatelé zápisu. 

3. Schválit v ZO Střednědobý výhled obce Dyje na rok 2021-2022-2023 v tis. Kč. 

4. Projednat a schválit v ZO Návrh rozpočtu obce Dyje na rok 2020. 

5. Projednat a schválit v ZO, že obec koupí kiosek s pergolou umístěný na pozemku p.č. 

KN 2148 k.ú.Dyje, který je obecní, na fotbalovém hřišti v Dyji za cenu 70.000 Kč vč. 

DPH od HAMIDO s.r.o., od pana ……………………. 

6. Schválit v ZO Kupní smlouvu uzavřenou mezi HAMIDO s.r.o., IČ 25590600, 

……………….., zastoupené jednatelem …………….., jako prodávající a Obcí Dyje, IČ 

00600326, Dyje čp. 128, 669 02 Znojmo, zastoupené starostou Jiřím Staňkem, jako 

kupujícím. Jedná se o kiosek s pergolou umístěný na pozemku p.č. KN 2148 k.ú.Dyje, 

na fotbalovém hřišti za ujednanou kupní cenu vč. DPH 70.000,- Kč. 

7. Usnesení. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

ZO jednohlasně schválilo program jednání. 

 

Usnesení ZO číslo: 

č. 1/3/2020 - Jednohlasně schválilo program jednání. 

č. 2/3/2020 – Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Krejčího, pana Kúřila. 

č. 3/3/2020 - Jednohlasně schválilo Střednědobý výhled obce Dyje na rok 2021-2022-2023 

v tisících Kč. 

č. 4/3/2020 - Jednohlasně schválilo Rozpočet obce Dyje na rok 2020 ve výši  

11.965.000,- Kč jako schodkový, který bude vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých 

let: příjmy 10.065.000 Kč, výdaje 11.965.000 Kč a financování 1.900.000 Kč. 

č. 5/3/2020 - Jednohlasně schválilo, že obec koupí kiosek s pergolou umístěný na pozemku 

p.č. KN 2148 k.ú.Dyje za cenu 70.000,- Kč vč. DPH. 

č. 6/3/2020 - Jednohlasně schválilo Kupní smlouvu uzavřenou mezi HAMIDO s.r.o., 

…………….., zastoupená panem ……………….. a Obcí Dyje, zastoupené starostou Jiřím 

Staňkem, na koupi kiosku s pergolou umístěný na pozemku p.č. KN 2148 k.ú.Dyje za 

ujednanou kupní cenu vč. DPH 70.000,- Kč. 

 

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:             27.3.2020                 Vyvěšeno elektronicky 

Sňato:                                                      od 27.3.2020 do 22.4.2020 

mailto:obecdyje@volny.cz

