Obec Dyje

Dyje 128
669 02 Znojmo

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

Dne, 23.04.2020

P O Z V Á N K A
na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná ve čtvrtek dne 30.04.2020 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, ze dne 17.3.2020 a ze dne 26.3.2020.
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 ……………… Praha 4, zastoupené
………………., 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) Obec proplatila částku 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) 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.
12) Schválit v ZO záměr pronájmu kiosku s pergolou umístěný na pozemku p.č. KN 2148 k.ú.Dyje na
fotbalovém hřišti.
13) 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.
14) Projednat v ZO Smlouvu 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., …………….
Praha 6 – Suchdol, zastoupenou ředitelem …………………, zmocněncem panem ………………..
15) Informace ZO, že obec poslala dne 16.3.2020 Smlouvu o právu provést stavbu mezi JMK a Obcí Dyje –
úprava sjezdu do obce Dyje.
16) Schválit v ZO Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok
2020, uzavřenou mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje.
17) 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.
18) Schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a
MOPED TEAM Dyje, zastoupený panem …………, bytem ……………...
19) Schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a
Asociací žen Dyje, zastoupenou paní ……………., bytem Dyje …………..
20) 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.
21) 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 Tasovice, zastoupené
páterem ……………….., farností Dyje.

22) 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.
23) 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.
24) Žádost obce o pokácení 5 ks tújí na hřbitově na p.č. KN 2183 k.ú.Dyje, který je obecní.
25) Žádost obce o pokácení 3 ks tújí před kostelem na pozemku p.č. KN 248/1 k.ú.Dyje, který je obecní.
26) Schválit v ZO, že poplatek za psa budou občané platit až skončí nařízení vlády o omezení volného
pohybu na území ČR.
27) Obec zaplatila dne 27.3.2020 částku 35.090,- Kč s DPH, fa č. 2020005 firmě Lighting Projects
Consulting s.r.o. Praha ohledně všech příprav svítidel VO v rámci dotačního titulu EFEKT 2017-2021.
28) Obec zaslala dne 26.3.2020 na Ministerstvo průmyslu a obchodu žádost o dotaci na rekonstrukci VO
v obci Dyje.
29) Žádost o vyjádření k vydání územního rozhodnutí o realizaci stavby „Dyje_Fabeš: NN přip. kab.
přípojka“ - žádost pana ……….. a vyřizuje pan ……………...
30) Dne 30.3.2020 obec uhradila paní ………………. částku 7.500,- Kč za látku na šití roušek pro občany a
děti.
31) Obec odpustí 3 nájmy paní …………………, která má v nájmu obecní hospodu, z důvodu vyhlášeného
nouzového stavu Krizovým štábem o omezeném pohybu osob na území ČR – hostinec je zavřený.
32) Projednat a schválit v ZO Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Obcí Dyje,
jednající Jiří Staněk, starosta obce na straně povinné ze služebnosti a ZSO VaK Znojemsko, jednající
………………….., tajemník svazku na straně oprávněného ze služebnosti – jedná se o „Přeložku
vodovodu v obci Dyje, lokalita za kostelem, uložení potrubí vodovodu vč. armatur.“
33) Projednat a schválit v ZO Smlouvu č. 1030058543/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice 7, zastoupené panem …………, technikem – jedná se o stavbu s názvem „Dyje_Fabeš: NN
přip. kab. přípojka“.
34) Obec zaplatila částku 31.000,- Kč, fa č. 0200318 za koupení čerpadla na zalévání hřiště firmě BERK BT
s.r.o., Sedlešovice .
35) Obec zaplatila částku 12.300,- Kč, fa č. 0200319 za opravu čerpadla na zalévání hřiště firmě BERK BT
s.r.o., Sedlešovice.
36) Obec zaplatila částku 59.384,- Kč, fa č. 0200320 za hnojivo na hřiště na rok 2020 firmě BERK BT
s.r.o., Sedlešovice.
37) Informace ZO ohledně Rozpočtového opatření č. 1/2020.
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