Obec Dyje

Dyje 128
669 02 Znojmo

tel./fax: 515234410
e-mail: obecdyje@volny.cz

Dne, 21.10.2020

P O Z V Á N K A
na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná ve čtvrtek dne 29.10.2020 v 17.00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Dyje.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1) Schválit program.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 23.9.2020.
3) Ověřovatelé zápisu.
4) Projednat v ZO a schválit uzavření smlouvy s panem Ivanem Požárem, bytem ……………….
o zimní údržbě místních komunikací v obci, pracích a službách provedených pro obec během
roku.
5) Obec uhradila částku 12.236,33 Kč za instalaci dopravního zrcadla firmě Urbania-jih s.r.o.,
………………, Znojmo.
6) Schválit v ZO vyřazení z evidence DDHM invent. č. DDHM/037 kopírku TOSHIBA 1360
z důvodu stáří (r. 2001) a nezpůsobilosti k dalšímu provozu.
7) Projednat v ZO, že obec zakoupí novou kopírku.
8) Společnosti Kordis JMK a.s. požádala o příspěvek na financování systému IDS JMK na rok
2021.
9) Obec dne 5.10.2020 uhradila částku 43.100,- Kč s DPH, fa č. 65-015/20 firmě Dralumiz
Trading s.r.o., Dyje ….... za kácení a likvidaci 5 ks stromů tújí a frézování pařezů před místním
hřbitovem.
10) Obec uhradila částku 7.261,10 Kč s DPH, fa č. 0741017239 na odvoz nebezpečného odpadu.
11) Obec uhradila částku 17.653,90 Kč s DPH, fa č. 2020057 na údržbu výsadby zeleně – dětské
hřiště, ÚD, pomník, u silnice II/408 firmě Ing. Martin Musil, …………Znojmo.
12) Informace ZO ohledně výsledku voleb v obci Dyje do zastupitelstev krajů a Senátu PČR.
13) Schválit v ZO proplatit částku 203.435,- Kč s DPH, fa č. 19/2020 panu Bc.A Petru Vojáčkovi,
…………….. za restaurování kamenného kříže na hřbitově.
14) Informace ZO ohledně výsledku II. kola voleb do Senátu PČR v obci Dyje.
15) Schválit proplacení částky 21.177,42 Kč, fa č. firmě ECOLED veřejné osvětlení s.r.o.,
……………, Praha za opravu stávajícího vedení VO.
16) Žádost paní ……………., bytem …………………………. o souhlas se stavením záměrem
„Novostavba zahradní chaty s jímkou“ na parcele č. 351/9 k.ú.Dyje, která je v mém osobním
vlastnictví.
17) Schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2020-pohř., o poskytnutí individuální dotace na
pohřeb občana v obci Dyje.
18) Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 4/2020.
19) Proplatit částku 21.780,- Kč s DPH, fa č. FV0201104 za postřik proti plísni na hřišti firmě
BERK BT s.r.o. Sedlešovice ……………...
20) Schválit v ZO Řád veřejného pohřebiště obce Dyje.
21) Schválit v ZO Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2020, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška obce Dyje č. 3/2002 ze dne 28.5.2001, vydávající Řád veřejného pohřebiště.
Jiří S t a n ě k
starosta obce
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