Obec Dyje

Dyje 128
669 02 Znojmo

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

Dne, 20.02.2020

P O Z V Á N K A
na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná ve čtvrtek dne 27.02.2020 v 17.00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Dyje.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1) Schválit program.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.1.2020.
3) Ověřovatelé zápisu.
4) Žádost paní ………………….., bytem ………………………. o pokácení 1 stromu stříbrného
smrku na pozemku p.č. KN 414/3 k.ú.Dyje, kde vlastníkem pozemku je pan ……………….,
který souhlasí.
5) Žádost RoMa Znojmo, s.r.o. ………….., zastoupená jednatelem panem ………, o odkoupení
pozemku p.č. KN 1930 k.ú.Dyje, výměra 2 787 m2, ostatní plocha, komunikace, p.č. KN 1931
k.ú.Dyje, výměra 2 764 m2, ostatní plocha, komunikace, p.č. KN 1932 k.ú.Dyje, výměra 2 777
m2, ostatní plocha, komunikace, které jsou obecní.
6) Informace ZO ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.
7) Žádost PK OSSENDORF s.r.o., Projektová kancelář dopravních staveb, …………, která
zastupuje ŘSD ČR, o zaslání smlouvy o právu provést stavbu a nájemní smlouvy na pozemky
p.č. KN 1878, p.č. KN 1879 k.ú.Dyje, které jsou obecní.
8) Projednat a schválit v ZO Smlouvu o právu provést stavbu č. 03MP-004862 uzavřenou mezi
obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem
………………., zastoupenou ………, ředitelem Brno. Jedná se o pozemky p.č. KN 1878 a p.č.
KN 1879 k.ú.Dyje, kultura obou pozemků je ostatní plocha, ostatní komunikace – cílem stavby
je rekonstrukce stávající silnice I/53 v úseku od km 4,100 až 11,292.
9) Projednat a schválit v ZO záměr pronájmu pozemku p.č. KN 1878 a p.č. KN 1879 k.ú.Dyje,
které jsou obecní. Jedná se o žádost Ředitelství silnic a dálnic za účelem pronájmu těchto
pozemků – realizace silniční stavby silnice I/53 Znojmo-Lechovice.
10) Obec dne 3.2.2020 poslala 3 firmám doporučené dopisy, aby poslali do 17.2.2020 do 12:00
hodin na OÚ cenovou nabídku na restaurování kříže na místním hřbitově.
11) Obec dne 3.2.2020 poslala 3 firmám doporučené dopisy, aby poslali do 17.2.2020 do 12:00
hodin na OÚ cenovou nabídku na opravu dešťového kanálu osazením sanační vložky DN800 tl.
stěny 12 mm, v délce 42 m mezi kostelem a farou.
12) Obec dne 3.2.2020 poslala 3 firmám doporučené dopisy a výzvu, aby poslali do 17.2.2020 do
12:00 hodin na OÚ cenovou nabídku na opravu střechy na OÚ Dyje, včetně instalace nového
hromosvodu na budově OÚ.
13) Schválit v ZO, že obec nechá zbourat 5 komínů na budově OÚ, které se nepoužívají.
14) Schválit v ZO vyřazení části knihovního fondu z Místní knihovny v Dyji.
15) Schválit v ZO nový Knihovní řád Místí knihovny v Dyji.
16) Schválit v ZO Smlouvu o právu provést stavbu – úpravu sjezdu do obce Dyje z komunikace
II/408 na místní komunikaci p.č. KN 3/1 k.ú.Dyje, která je obecní, uzavřenou mezi
Jihomoravským krajem, Brno, zastoupeným …………………. a Obcí Dyje, zastoupenou
starostou Jiřím Staňkem.
17) Informace ZO ohledně žádosti o dotaci v rámci dotačního programu 129660 – Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků pro rok 2020, že byla z důvodu vyčerpání alokované částky
ukončena.
18) Informace ZO ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.

19) Projednat a schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2020-pohř., o poskytnutí individuální
dotace na pohřeb občana z obce Dyje.
20) Žádost paní …………………., bytem ……………, o pronájem nebytových prostor v budově
OÚ Dyje. Místnost se nachází v I. patře vedle knihovny, o rozměrech 4 x 2,5 m.
21) Projednat v ZO aplikaci „Vaše obec mobilní aplikace“.
22) Projednat a schválit v ZO stav inventarizace k 31.12.2019 dle inventárních soupisů a Rozvahy
12/2019.
23) Schválit v ZO Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. KJ 665004 o poskytování služeb při svozu
domovního a tříděného odpadu, uzavřenou mezi …………… – KJ spol KJ, ……………..,
zastoupenou panem …………… a Obcí Dyje, Dyje čp. 128, 669 02 Znojmo, zastoupenou
panem Jiřím Staňkem.
24) Schválit v ZO, že obec dne 18.2.2020 požádala JMK o dotaci na opravu střechy OÚ Dyje
z programu Podpora rozvoje venkova JMK 2020, dotační titul č. 1.
25) Žádost Asociace žen Dyje o finanční příspěvek ve výši 16.000,- Kč na sportovní vybavení
k trampolínám – ve formě finančního daru.
26) Schválit v ZO, že obec Dyje požádala JMK o dotaci na Rozvoj obecních knihoven,
dotační titul č. 5.
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