
Obec Dyje Dyje 128 

 669 02 Znojmo 

tel/fax:  515234410 

e-mail:  obecdyje@volny.cz             Dyje 28.2.2020 

U S N E S E N Í 

 
ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve čtvrtek dne 27.2.2020 v 17:00 hodin 

na Obecním úřadě v Dyji. 

 

Usnesení ZO číslo: 

 

č. 1/2/2020 - Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu 

jednání o body č. 27, 28, 29, 30 a 31. 

č. 2/2/2020 - Usnesení z minulého zasedání ze dne 31.1.2020 bylo č. 1 – 38 bez připomínek. 

č. 3/2/2020 - Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: paní Bc. Pavlačkovou, pana Duby. 

č. 4/2/2020 - Jednohlasně schválilo pokácení jednoho stromu stříbrného smrku na pozemku  

p.č. KN 414/3 k.ú.Dyje. 

č. 5/2/2020 - Schválilo prodej pozemku p.č. KN 1930, p.č. KN 1931, p.č. KN 1932 k.ú.Dyje  

firmě RoMa Znojmo, ………………….. 

č. 6/2/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně výsledku přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2019, kde nebyly zjištěny chyby a nedostatky, obec dostala A. 

č. 7/2/2020 - Jednohlasně schválilo realizaci stavby na pozemcích p.č. KN 1878, p.č. KN 1879, 

celkově 32 m2 k.ú.Dyje, které jsou obecní, pro Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

č. 8/2/2020 - Jednohlasně schválilo Smlouvu o právu provést stavbu č.03MP-004862 na pozemcích 

p.č. KN 1878, p.č. KN 1879 k.ú.Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje a Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

č. 9/2/2020 - Jednohlasně schválilo návrh záměru pronájmu pozemku p.č. KN 1878, p.č. KN 1879 

k.ú.Dyje pro stavbu č. 03MP-004862. 

č. 10/2/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10, ohledně zaslání doporučených dopisů třem 

restaurátorům k podání cenové nabídky na restaurování kříže na místním hřbitově. 

č. 11/2/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11, ohledně zaslání doporučených dopisů třem 

firmám k podání cenové nabídky na opravu dešťového kanálu osazením sanační vložky DN 800, 

tl. stěny 12 mm, v délce 42 m. 

č. 12/2/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12, ohledně zaslání doporučených dopisů třem 

firmám a výzvy k podání cenové nabídky na opravu střechy na OÚ Dyje včetně instalace nového 

hromosvodu na budově OÚ Dyje. Výzva byla zveřejněna na ÚD a v elektronické podobě. 

č. 13/2/2020 - Jednohlasně schválilo zbourání 5 komínů na budově OÚ, které se nepoužívají. 

č. 14/2/2020 - Jednohlasně schválilo vyřazení části knihovního fondu z Místní knihovny v Dyji. 

č. 15/2/2020 - Jednohlasně schválilo nový knihovní řád Místní knihovny v Dyji. 

č. 16/2/2020 - Jednohlasně schválilo Smlouvu o právu provést stavbu „Úprava sjezdu do obce 

Dyje“ uzavřenou mezi JMK a Obcí Dyje. 

č. 17/2/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 17, ohledně žádosti o dotaci z dotačního 

programu 129660 Ministerstva zemědělství. 

č. 18/2/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 18, ohledně zápisu z kontrolního a finančního 

výboru. 

č. 19/2/2020 - Jednohlasně schválilo „Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2020-pohř., o poskytnutí 

individuální dotace na pohřeb občana v obci Dyje“. 

č. 20/2/2020 - Jednohlasně schválilo, že nájemní smlouva mezi Obcí Dyje a paní …………….., 

bytem ………………. se uzavře po oznámení, od kdy bude provozovat kosmetické služby  

v nebytových prostorách OÚ Dyje. 

č. 21/2/2020 - Jednohlasně schválilo aplikaci „Vaše obec mobilní aplikace“. 

č. 22/2/2020 - Jednohlasně schválilo stav inventarizace k 31.12.2019. 

č. 23/2/2020 - Jednohlasně schválilo Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. KJ66504 o poskytování služeb při 

svozu domovního a tříděného odpadu uzavřenou mezi Janem Klíčníkem - KJ spol. KJ, …………… 

a Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem. 

č. 24/2/2020 - Jednohlasně schválilo žádost obce o dotaci na opravu střechy OÚ z programu 

Rozvoje venkova JMK 2020, dotační titul 1, odesláno dne 18.2.2020. 
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č. 25/2/2020 - Jednohlasně schválilo finanční příspěvek - finanční dar ve výši 16.000,- Kč Asociaci 

žen Dyje na sportovní vybavení k trampolínám. 

č. 26/2/2020 - Jednohlasně schválilo, že obec požádala JMK o dotaci z PRV na rozvoje obecních 

knihoven, dotační titul 5, odesláno dne 20.2.2020. 

č. 27/2/2020 - Jednohlasně schválilo, že restaurování kříže na místním hřbitově provede pan BcA. 

Petr Vojáček, bytem …………………, za cenovou nabídku 203.435,- Kč s DPH. 

č. 28/2/2020 - Jednohlasně schválilo, aby opravu střechy OÚ, instalaci nového hromosvodu na 

budově obecního úřadu provedl Tesařské práce Stanislav Doležal, ………………., za cenovou 

nabídku 1.282.080,- Kč s DPH. 

č. 29/2/2020 - Jednohlasně schválilo, aby firma Rekonstrukce potrubí – REPO, a.s. ………………, 

provedla opravu dešťového kanálu osazením sanační vložky DN 800, tl. stěny 12 mm, mezi 

kostelem a farou za cenovou nabídku 653.884,- Kč s DPH. 

č. 30/2/2020 - ZO jednohlasně schválilo zhotovení projektu na chodník, který je potřeba k 

cyklostezce po pozemku p.č. KN 27/1, KN 2282, KN 2244, KN 2245, KN 2247/1, KN 2301 a p.č. 

KN 2247/2. 

č. 31/2/2020 - Neschválilo prodej pozemku p.č. KN 1930, p.č. KN 1931, p.č. KN 1932 k.ú.Dyje 

firmě IMA LOGISTIK s.r.o., ………………. 

 

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:             28.2.2020                 Vyvěšeno elektronicky 

Sňato:                                                      od 28.2.2020 do 19.3.2020 


