Obec Dyje

Dyje 128
669 02 Znojmo

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

Dne, 18.2.2021

P O Z V Á N K A
na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná ve čtvrtek dne 25.2.2021 v 17.00 hodin
v budově Obecního úřadu Dyje.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1) Schválit program.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 28.1.2021.
3) Ověřovatelé zápisu.
4) Schválit v ZO, kdo zhotoví nové schody na půdu, madla, zábradlí na půdu OÚ Dyje.
5) Žádost paní ………………, bytem ………………………., o příspěvek na výměnu čerpadla
v přečerpávající stanici Dyje, naproti RD Bulína.
6) Obec zaplatila panu ………………….., bytem …………, za leden 2021 částku 11.150,- Kč,
fa č. 2/2021 za pohotovost, posyp, dovoz písku.
7) Informace ZO ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020.
8) Obec 1.února 2021 odeslala v elektronické podobě 5 firmám dvě výzvy k podání cenové
nabídky na: vybudování chodníku od RD č.p. 6 po chatu ev. 540 a opravu místních komunikací
p.č. KN 2181, p.č. KN 2544/1 k.ú.Dyje, je vyvěšeno na ÚD.
9) Schválit v ZO, že Ing. Pavel Zona bude od roku 2021 psát kroniku obce Dyje.
10) Projednat a schválit v ZO Smlouvu č.: ZN-001030063505/001-ELSP o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemena uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.G.D., a.s. (…………, Elspace s.r.o.,
Řípská 1525/11g, 627 00 Brno – Slatina) se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno,
zastoupená panem ………….., technikem – NN přip. kab. smyčka na pozemku p.č. KN 252/26
k.ú.Dyje.
11) Informace ZO ohledně Rozhodnutí Ministerstva kultury o souboru „bývalý vrchnostenský
hospodářský dvůr v Dyji, vše k.ú.Dyje“ – zámeček.
12) Projednat s schválit v ZO stav inventarizace k 31.12.2020 dle inventurních soupisů a Rozvahy
12/2020.
13) Schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi panem ………….., nar. ……, bytem
………………… (dárce) a Obcí Dyje, čp. 128, zastoupenou starostou obce panem Jiřím
Staňkem (obdarovaný) – dar v částce 245.000,- Kč na financování „Přeložka vodovodu v obci
Dyje, lokalita za kostelem“.
14) Projednat a schválit v ZO žádost o poskytnutí investičního transferu (dotace) od obce Dyje
dobrovolnému svazku VaK Znojemsko, Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo, zastoupená
tajemníkem svazku Ing. Luďkem Müllerem – účel dotace financování stavby „Přeložka
vodovodu v obci Dyje, lokalita za kostelem“, požadovaná částka 445.000,- Kč.
15) Projednat a schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investičního transferu (dotace)
uzavřenou mezi Obcí Dyje, č.p. 128, zastoupenou starostou obce panem Jiřím Staňkem a VaK
Znojemsko, DSO, Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo, jednajícím tajemníkem svazku Ing.
Luďkem Müllerem, o poskytnutí dotace ve výši 445.000,- Kč na stavbu „Přeložka vodovodu
v obci Dyje, lokalita za kostelem“.
16) Schválit v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330056088/001 uzavřenou mezi
Obcí Dyje, čp. 128, zastoupenou starostou obce panem Jiřím Staňkem a E.G.D., a.s. , Lidická
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, zastoupená paní …………………….. – jedná se o stavbu
„Dyje_Tavaly: NN přip. kab. svod do SS“ za účelem umístění kabelového vedení.
17) Projednat a schválit v ZO opravu místní komunikace p.č. KN 102/1 k.ú.Dyje, která je obecní.
18) Schválit v ZO, že obec požádá Jihomoravský kraj o dotaci z PRV na osvětlení veřejného
prostranství a komunikací – dotační titul 4.

19) Projednat a schválit v ZO, která firma vybuduje chodník od RD č.p. 6 po chatu ev. 540 po
pozemku p.č. KN 27/1, KN 2282, KN 2244, KN 2245, KN 2247/1, KN 2247/2 a KN 2301
k.ú.Dyje.
20) Projednat a schválit v ZO, která firma opraví místní komunikace p.č. KN 2181 k.ú.Dyje – trasa
hřbitov a p.č. KN 2544/1 k.ú.Dyje – trasa za mostem doprava.
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