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    OBEC DYJE  
ZASTUPITELSTVO OBCE 

 Z Á P I S 
 

z jednání Zastupitelstva obce Dyje č. 9/2022 

konaného dne 3. listopadu 2022 od 17.00 hod. v budově Obecního úřadu Dyje 
 

Jednání Zastupitelstva obce Dyje bylo zahájeno v 17.00 hod. a starosta obce přivítal přítomné členy ZO, 

zapisovatelku a hosty.  
 

Technický bod 
Starosta obce konstatoval, že informace o jednání ZO č. 9/2022 byla zveřejněna na úřední desce Obecního 

úřadu v Dyji i na internetové úřední desce obce a to od 27.10.2022 do 3.11.2022 včetně. 

Dále uvedl přítomnost 7 členů ZO, omluveni:  --, a že zastupitelstvo je usnášeníschopné (presenční listina – 

viz příloha č. 1).  

Zapisovatelkou jednání byla určena paní Ivona Bětíková. 

Starosta dále konstatoval, že zápis z jednání ZO ze dne 1.9.2022 byl ověřen a proti usnesení č. 1 až 19 nebylo 

vzneseno žádných písemných připomínek a také zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 

18.10.2022 byl ověřen a proti usnesení č. 1 až 18 nebylo vzneseno žádných písemných připomínek. Ústní 

připomínky rovněž nebyly na jednání ZO předneseny. 
 

Jednání: 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Určení ověřovatelů zápisu 

3. Schválit Jednací řád zastupitelstva obce Dyje 

4. Schválit pravomoc pro starostu obce provádět rozpočtová opatření a schvalovat rozpočtové úpravy 

v plném rozsahu během roku, aby byl zajištěn plynulých chod obce a obecního úřadu pro volební 

období 2022-2026 

5. Schválit Rozpočtové opatření č. 4/2022 

6. Schválit uzavření Smlouvy o věcném břemeni č.: ZN-014330061742/001-GPM mezi Obcí Dyje 

(povinná) a EG.D, a.s. Brno (oprávněná) za  účelem umístění distribuční soustavy kabelového vedení 

NN pro stavbu „Dyje_Frind: NN přip. kab. svod do SS“ 

7. Žádost p…………………….., bytem ……………,  o vyjádření k instalaci elektrické závory na 

účelové komunikaci p.č. 2070 k.ú.Dyje 

8. Schválit Veřejnoprávní smlouvu č. 8/2022-nar., o poskytnutí individuální dotace na narozené dítě 

v obci Dyje – žádost p. ………… (r. ………….), bytem …………. 

9. Schválit Smlouvu mezi Obcí Dyje a panem Ivanem Požárem, …………….. za účelem zabezpečení 

sjízdnosti místních komunikací v zimním období a poskytování služeb s traktorem pro obec během 

roku 

10. Schválit uzavření Dohody o provedení práce s panem Martinem Dubou na instalaci a demontáž 

vánočního osvětlení před OÚ a světelných ozdob na sloupy VO v obci 

11. Žádost p. ………….., bytem ……………, o odkoupení obecního pozemku p.č. KN 195/1 k.ú.Dyje za 

zahradou rodinného domu č.p. ………… 

12. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem JMK, odborem kontroly, které 

proběhlo dne 20.10.2022  

13. Informace o úhradě faktury č. 82022 ve výši 15.120,- Kč za hloubkové rozvolnění travnatého 

povrchu na fotbalovém hřišti 

Různé 

JEDNÁNÍ: 

k bodu 1) 

Návrh usnesení č. 1: ZO schvaluje program jednání 
 

Hlasování č. 1:  pro 7  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen. 
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k bodu 2) 

Starosta podal návrh na ověřovatele zápisu: paní Mgr. Petru Hřebíčkovou, pana Jana Selingera  

Návrh usnesení č. 2: ZO schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 9/2022 paní Mgr.  Petru 

Hřebíčkovou, pana Jana Selingera  

 

Hlasování č. 2:   pro  7  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

k bodu 3) 

Schválit Jednací řád zastupitelstva obce Dyje 
Zastupitelé obdrželi v tištěné podobě spolu s pozvánkou, dle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

zastupitelstvo vydává Jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce. 

Návrh usnesení č. 3:  ZO schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Dyje 

 

Hlasování č. 3:  pro 7  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

k bodu 4) 

Schválit pravomoc pro starostu obce provádět rozpočtová opatření a schvalovat 

rozpočtové úpravy v plném rozsahu během roku, aby byl zajištěn plynulých chod obce 

a obecního úřadu pro volební období 2022-2026 
V souladu s § 102 odst. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zastupitelstvo pověřuje 

starostu obce, aby prováděl rozpočtová opatření a schvaloval rozpočtové úpravy v plném rozsahu během 

roku, aby byl zajištěn plynulý chod obce a obecního úřadu ve volebním období 2022-2026 a v mezidobí. Na 

nejbližším zasedání zastupitelstva obce je předloží zastupitelstvu na vědomí. 

Návrh usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce, aby v souladu s ustanovením § 102 odst. 

2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mohl tam, kde není 

rada obce, provádět rozpočtová opatření a schvalovat rozpočtové úpravy v plném 

rozsahu během roku, aby byl zajištěn plynulý chod obce a obecního úřadu ve volební 

období 2022-2026 a v mezidobí. Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce je 

předloží zastupitelstvu na vědomí 

 

Hlasování č. 4:  pro 7  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

k bodu 5) 

Schválit Rozpočtové opatření č. 4/2022 
Důvodová zpráva: v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných 

ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi Ukazateli). Účetní obce podrobněji seznámila 

s rozpočtovým opatřením, kterým se zvyšují příjmy o 30.400 Kč a stejně i výdaje o 30.400 Kč, financování 

je 0 Kč. Rozpočtové opatření č. 4/2022 je přílohou k zápisu. 

Návrh usnesení č. 5:  ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2022 

Hlasování č. 5:          pro 7 proti 0  zdržel se 0    

Návrh usnesení byl schválen. 

 

k bodu 6) 

Schválit uzavření Smlouvy o věcném břemeni č.: ZN-014330061742/001-GPM mezi 

Obcí Dyje (povinná) a EG.D, a.s. Brno (oprávněná) za  účelem umístění distribuční 

soustavy kabelového vedení NN pro stavbu „Dyje_Frind: NN přip. kab. svod do SS“ 
Na uvedenou stavbu byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí dne 19.6.2020. Jedná se o obecní pozemek 

p.č. KN 2245 k.ú.Dyje, kabel vedení NN přip. kab. svod Frind. Jednorázová úhrada za zřízení věcného 

břemene je 1.000 Kč. 

Návrh usnesení č. 6: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o věcném břemeni č.: ZN-014330061742/001-GPM 

mezi Obcí Dyje (povinná) a EG.D, a.s. Brno (oprávněná) za  účelem umístění 
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distribuční soustavy kabelového vedení NN pro stavbu „Dyje_Frind: NN přip. kab. 

svod do SS“ 

Hlasování č. 6:        pro 7  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

k bodu 7) 

Žádost p. …………………., bytem ……………….. o vyjádření k instalaci elektrické 

závory na účelové komunikaci p.č. 2070 k.ú.Dyje 
Zastupitelé obdrželi kopii žádosti spolu s pozvánkou. Obec nebyla přizvána MěÚ Znojmo, odborem výstavby 

jako účastník řízení o prošetření pozemku p.č. KN 2070 k.ú.Dyje, kde byla instalována závora samotnými 

vlastníky pozemku. 

Návrh usnesení č. 7: ZO bere na vědomí žádost p. ……………… a odkazuje žadatelku obrátit se na 

kompetentní orgán MěÚ Znojmo, odbor výstavby 

 

Hlasování č. 7:        pro 7  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

k bodu 8) 

Schválit Veřejnoprávní smlouvu č. 8/2022-nar., o poskytnutí individuální dotace na 

narozené dítě v obci Dyje – žádost p. ………….. (r. ………), bytem …………… 
Žadatelka je matkou dítě ………., nar. ………….Doložené doklady rodný list. Kontrolní výbor souhlasí 

s proplacením částky 5.000,- Kč. 

Návrh usnesení č. 8: ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 8/2022-nar., o poskytnutí individuální 

dotace na narozené dítě v obci Dyje, částku 5.000 Kč 

 

Hlasování č. 8:        pro 7  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

k bodu 9) 

Schválit Smlouvu mezi Obcí Dyje a panem Ivanem Požárem, …………… za účelem 

zabezpečení sjízdnosti místních komunikací v zimním období a poskytování služeb  

traktorem pro obec během roku 
Zastupitelé návrh smlouvy obdrželi spolu s pozvánkou. Smlouva se uzavírá s platností od 1.11.2022. 

Náhrada za pohotovost ve všední dny a dny pracovního klidu je 450,- Kč/den, práce s traktorem bude 

fakturována ve výši 850,- Kč za hodinu. 

Návrh usnesení č. 9: ZO schvaluje Smlouvu mezi Obcí Dyje a panem Ivanem Požárem, …………….. za 

účelem zabezpečení sjízdnosti místních komunikací v zimním období a poskytování 

služeb traktorem pro obec během roku. Pohotovost na den 450,- Kč, práce 

s traktorem 850,- Kč za hodinu 

 

Hlasování č. 9:        pro 7  proti 0   zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

k bodu 10) 

Schválit uzavření Dohody o provedení práce s panem Martinem Dubou na instalaci a 

demontáž vánočního osvětlení před OÚ a světelných ozdob na sloupy VO v obci 
Instalace ozdob na sloupy VO do 26. listopadu, odměna ve výši 5.000 Kč hrubého a demontáž bude 

provedena v lednu 2023 za odměnu 5.000 Kč hrubého. 

Návrh usnesení č. 10: ZO schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s panem Martinem Dubou na 

instalaci a demontáž vánočního osvětlení před OÚ a světelných ozdob na sloupy VO 

v obci, odměna ve výši 10.000 Kč hrubého 

 

Hlasování č. 10:        pro 7  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  
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k bodu 11) 

Žádost p. ………………., bytem …………….., o odkoupení obecního pozemku p.č. KN 

195/1 k.ú.Dyje za zahradou rodinného domu č.p. ……… 
Druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 134 m2, je užíván cca 40 let se zahradou 

k rodinnému domu čp. …………, starosta navrhl prohlídku na místě samém a odložení projednání žádosti 

do doby schválení směrnice pro stanovení cen pozemků v k.ú.Dyje. 

 

Návrh usnesení č. 11: ZO schvaluje prohlídku na místě samém. 

ZO odkládá projednání žádosti do doby schválení směrnice pro stanovení cen 

pozemků v k.ú.Dyje  

 

Hlasování č. 11:        pro 7   proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

k bodu 12) 

Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem JMK, odborem 

kontroly, které proběhlo dne 20.10.2022 
Kontrolu provedla Ing. Fr. Pinďáková a Ing. M. Horáková, výsledek dílčího přezkoumání – nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky. Starosta předložil zprávu zastupitelům k nahlédnutí. 

 

Usnesení č. 12: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o dílčím přezkoumání hospodaření obce 

Krajským úřadem JMK, odborem kontroly ze dne 20.10.2022 

 

k bodu 13) 

Informace o úhradě faktury č. 82022 ve výši 15.120,- Kč za hloubkové rozvolnění 

travnatého povrchu na fotbalovém hřišti 
Fakturu zaslala Zuzana Berková za úpravu a ošetření travnatého povrchu fotbalového hřiště – hloubkové  

rozvolnění. 

Usnesení č. 13: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o úhradě faktury č. 82022 ve výši  

15.120,- Kč za hloubkové rozvolnění travnatého povrchu na fotbalovém hřišti 

 

Různé:   
Starosta informoval zastupitelstvo: 

Příspěvek na financování IDS JMK na rok 2023 bude ve výši 48.400 Kč, částka se dá do rozpočtu v r. 2023. 

Ústní žádost pana Kazatele, majitele pozemku p.č. KN 306/10, zahrady ohledně plotu, který zasahuje velkou 

mírou do jeho pozemku, dle katastru. 

Ve středu dne 9.11.2022 se bude konat v knihovně beseda o knize „Pozdrav z Dyje“, kde přednášejícím je 

autor pan Ing. ……….a a ve středu 16.11.2022 bude beseda o výrobě sladu a domácího piva s panem 

Zdeňkem Skovajsou. V sobotu 12. listopadu od 11 hodin se koná na hřišti v Dyji „Den vepřových specialit“ 

zakončený večerní dýňovou stezkou. 

 

Příští zasedání je plánováno na čtvrtek 24. listopadu 2022 v 17:00 hodin 

Jednání ukončeno v 18:10 hod. 

 

Zápis vyhotoven dne:  10.11.2022 

 

 

Zapsala a vyhotovila:  Ivona Bětíková  ………………………….. 

 

 

Zápis ověřili:    Mgr. Petra Hřebíčková …………………………… 

  

 

Jan Selinger  …………………………… 

 

 

 Starosta obce:   David Matoušek …………………………… 


