Obec Dyje

Dyje 128
669 02 Znojmo

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

Dne, 19.03.2020

P O Z V Á N K A
na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná ve čtvrtek dne 26.03.2020 v 18.00 hodin v kanceláři
Obecního úřadu Dyje.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1) Schválit program.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.2.2020 a ze dne 17.3.2020.
3) Ověřovatelé zápisu.
4) Žádost MOPED TEAM Dyje zastoupený panem ……………., bytem …………… o finanční příspěvek
5.000,- Kč pro uspořádání motocyklové vyjížďky.
5) Projednat v ZO sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec Dyji v letošním roce a velkoobjemového
kontejneru na odpad.
6) Schválit v ZO Nájemní smlouvu č. 03MP-004871 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, dotčená část nájmu 24 m2, p.č. KN 1879, dotčená
část nájmu 8 m2 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, které jsou obecní.
7) Žádost pana ……………., bytem ………….., o povolení stavby oplocení pozemků p.č. KN 2423, p.č.
KN 2424, p.č. KN 2426, p.č. KN 2428, p.č. KN 2429 k.ú.Dyje, které jsou v mém osobním vlastnictví.
8) Schválit v ZO Smlouvu o vytvoření a správě mobilního rozhlasu „Vaše obec“ uzavřenou mezi
GOLDEN ORANGE s.r.o., ……………, zastoupena jednatelem …………….. a Obcí Dyje, zastoupené
starostou Jiřím Staňkem.
9) Schválit v ZO proplacení částky 24.200,- Kč, fa č. 2012 za vypracování projektu DUR+DSP na chodník
na p.č. KN 27/1, p.č.KN 2282, p.č. KN 2244, p.č. KN 2245, p.č. KN 2247/1, p.č. KN 2247/2 a p.č. KN
2301 k.ú.Dyje.
10) Obec zaměstná na VPP od 1.5.2020 pana ……………., bytem ……………..
11) Schválit v ZO Střednědobý výhled obce Dyje na rok 2021-2022-2023 v tis. Kč.
12) Projednat a schválit v ZO Příkazní smlouvu č. 002/2020 uzavřenou mezi panem ………………., bytem
…………. a Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem. Jedná se o vyřízení dotace na chodník
v obci Dyje na pozemcích p.č. KN 27/1, p.č.KN 2282, p.č. KN 2244, p.č. KN 2245, p.č. KN 2247/1,
p.č. KN 2247/2 a p.č. KN 2301 k.ú.Dyje.
13) Projednat a schválit v ZO Návrh rozpočtu obce Dyje na rok 2020.
14) Projednat a schválit v ZO, že obec koupí kiosek s pergolou umístěný na pozemku p.č. KN 2148
k.ú.Dyje, který je obecní, na fotbalovém hřišti v Dyji za cenu 70.000,- Kč vč. DPH od HAMIDO s.r.o. ,
od pana ……………………..
15) Schválit v ZO Kupní smlouvu uzavřenou mezi HAMIDO s.r.o., IČ 25590600, Dyjská 85, 671 82
Dobšice, zastoupené jednatelem ……………………., bytem …………….., jako prodávající a Obcí
Dyje, IČ 00600326, Dyje čp. 128, 669 02 Znojmo, zastoupené starostou Jiřím Staňkem, jako kupujícím.
Jedná se o kiosek s pergolou umístěný na pozemku p.č. KN 2148 k.ú.Dyje, na fotbalovém hřišti, za
ujednanou kupní cenu vč. DPH 70.000,- Kč.
16) Schválit v ZO záměr pronájmu kiosku s pergolou umístěný na pozemku p.č. KN 2148 k.ú.Dyje na
fotbalovém hřišti.
17) Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 27/8 k.ú.Dyje, o výměře 81
m2, kultura ostatní plocha, jiná plocha, který vznikl zaměřením z pozemku p.č. KN 27/1 k.ú.Dyje
(LV10001), geometrický plán č. 957-646/2019, z důvodu jeho prodeje.
18) Projednat v ZO návrh smlouvy o dílo č. M/026/20 uzavřenou podle § 2586 a zákona č. 89/2012 Sb.,
mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a Rekonstrukcí potrubí – REPO a.s.,
…………………, zastoupenou ředitelem ……………, zmocněncem panem ………………….
19) Informace ZO, že obec poslala dne 16.3.2020 Smlouvu o právu provést stavbu mezi JMK a Obcí Dyje –
úprava sjezdu do obce Dyje.
20) Schválit v ZO Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok
2020, uzavřenou mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje.

21) Žádost pana …………… a paní ………….., oba bytem ………………., o vydání stanoviska k výstavbě
skladu na nářadí, rozměry 4 x 5 m, výška 2,5 m a plastové jímky na vyvážení splašků o průměru 1 m,
hloubky 2 m. Obě stavby budou umístěny na pozemku p.č. KN 327/14 k.ú.Dyje, který je v našem
vlastnictví.
22) Schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a
MOPED TEAM Dyje, zastoupený panem …………………, bytem …………...
23) Schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a
Asociací žen Dyje, zastoupenou paní ……………..….., bytem ……………...
24) Schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje,
zastoupenou místostarostou Ing. Valerijem Krejčím a TJ SOKOL Dyje, z.s., zastoupené panem
…………….., předsedou TJ SOKOL Dyje.
25) Schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje,
zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a Římskokatolickou farností Dyje, se sídlem ………………,
zastoupené páterem ……………………., farností Dyje.
26) Informace ZO ohledně dohody o ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi Obcí Dyje a HAMIDO
s.r.o., zastoupené panem …………………………, na pozemek p.č. KN 2148 k.ú.Dyje, o výměře 25
m2, kde je umístěna pergola ke kiosku na občerstvení u fotbalového hřiště v Dyji. Platnost a účinnost
končí ke dni 26.3.2020.
27) Informace ZO ohledně dohody o ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi Obcí Dyje a HAMIDO sro.,
zastoupené panem ………………………, na pozemek p.č. KN 2148 k.ú.Dyje, na jeho část o výměře
16,5 m2 k.ú.Dyje, kde je umístěna přenosná buňka – kiosek na občerstvení u fotbalového hřiště.
Platnost a účinnost končí ke dni 26.3.2020.
28) Žádost obce o pokácení 5 ks tújí na hřbitově na p.č. KN 2183 k.ú.Dyje, který je obecní.
29) Žádost obce o pokácení 3 ks tújí před kostelem na pozemku p.č. KN 248/1 k.ú.Dyje, který je obecní.
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