Obec Dyje

Dyje 128
669 02 Znojmo

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

Dne, 10.12.2020

P O Z V Á N K A
na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná ve čtvrtek dne 17.12.2020 v 17.00 hodin
v budově Obecního úřadu Dyje.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1) Schválit program.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.11.2020.
3) Ověřovatelé zápisu.
4) Obec uhradila částku 11.131,- Kč , fa č. FVT20/045/7/02230 za opravu obecního traktůrku na
sekání trávy na hřišti firmě Mountfield Znojmo.
5) Informace ZO, že obec zaslala dopis na Ministerstvo kultury, oddělení ochrany kulturních
památek, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha, se žádostí o sdělení ve věci zapamátnění
bývalého zámečku v obci Dyje na pozemku p.č. KN 20 k.ú.Dyje.
6) Informace ZO, že obec dá do rozpočtu v roce 2021 částku 26.300,- Kč na spolufinancování
sociální služeb v rámci ORP Znojmo.
7) Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.
8) Schválit v ZO Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor – pronájem hospody
Hostinec Na Růžku, Dyje č.p. 31 na pozemku p.č. KN 83/1, 82/2, 82/3 k.ú.Dyje uzavřený mezi
Obcí Dyje, zastoupené starostou Jiřím Staňkem a panem Radovanem Hlávkou, bytem Dyje č.p.
92.
9) Projednat v ZO návrh zastupitele Ing. Komárkové, o odpuštění 2 měsíčních nájmů hospody
panu Radovanu Hlávkovi, bytem Dyje č.p. 92, nájemci.
10) Žádost paní Naděždy Pešťálové, bytem Dolní 405, 671 82 Dobšice, o prodej pozemku p.č. KN
1247, o výměře 2900 m2, kultura orná půda k.ú.Dobšice – nabízí kupní cenu 10-20,- Kč za
1m2.
11) Projednat v ZO dobu pronájmu hrobových míst na místním hřbitově v Dyji na 15 let a ceny
nájmu za desku na urny, pomník na urny, za jedno hrob a dvoj hrob, platné od 1.1.2021.
12) Schválit v ZO částku 446.373,14 Kč s DPH, fa č. 2011300427 za úpravu sjezdu do obce Dyje
a opravu místní komunikace p.č. KN 102/1 k.ú.Dyje.
13) Schválit v ZO Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřený mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou
Jiřím Staňkem, objednatelem a zhotovitelem Stanislavem Doležalem, Dyje č.p. 132.
14) Obec zakoupila přehrávač CD potřebný k hlášení místního rozhlasu, cena 799,- Kč.
15) Projednat a schválit v ZO proplacení částky 13.189,- Kč s DPH, fa č. 0030101314 za
přemístění rozvaděče VO u kostela firmě ECOLED Veřejné osvětlení s.r.o., Karlovarská
1104/14, 161 00 Praha 6.
16) Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence dlouhodobého hmotného majetku DHM/025
veřejné osvětlení-lampy VO. Vyřazení je z důvodu rekonstrukce VO – nové úspornější LED
lampy.
17) Obec zaslala doporučený dopis panu Michalu Kopečkovi, bytem Nový Šaldorf 15, 671 81
Znojmo, se žádostí o odklizení sutě, křidlic a palet z obecního pozemku p.č. KN 2052, do
termínu 15. ledna 2021.
18) Obecní úřad dvakrát hlásil MR zákaz parkování v zimním období osobních automobilů na
místních komunikacích a v blízko nich z důvodu prohrnování sněhu a zimního posypu.
19) Schválit v ZO proplacení částky 739.350,- Kč s DPH, fa č. 2009 za opravu střechy OÚ Dyje
dle Smlouvy o dílo č. 1/20 vč. dodatku za vícepráce.
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