Obec Dyje

Dyje 128
669 02 Znojmo

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

Dne, 11.6.2020

P O Z V Á N K A
na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná ve čtvrtek dne 18.06.2020 v 18.00 hodin v kanceláři
Obecního úřadu Dyje.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1) Schválit program.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.4.2020.
3) Ověřovatelé zápisu.
4) Schválit v ZO Smlouvu o dílo uzavřenou podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi Obcí Dyje a ECOLED – veřejné osvětlení s.r.o., …… Praha 6, zastoupenou panem …………. jedná se o „Rekonstrukci veřejného osvětlení obce Dyje“.
5) Obec uhradila firmě Jan Klíčník, Tasovice částku 38.357,97 Kč, fa č. 200100282 za nádoby na plast,
papír, bioodpad + samolepky, štítky.
6) Obec uhradila firmě BERK BT s.r.o., Sedlešovice částku 29.403,- Kč, fa č. 0200369 za aerifikaci,
vertikulaci hřiště.
7) Projednat v ZO, že obec zakoupí převodovku na Vari.
8) Projednat v ZO žádost Linky bezpečí, z.s. o finanční podporu ve výši 3.000,- Kč.
9) Žádost firmy ZMES, s.r.o. ………………. Znojmo, o stanovisko ke stavebnímu záměru, o souhlas
vlastníka pozemku se stavebním záměrem a o schválení smlouvy o smlouvě budoucí. Jedná se o
připojení odběrního míst IMA Logistik, přeložka p. Dyje ABC VN862 IMA Logistik Dyje.
10) Schválit v ZO Smlouvu č. 1030054563/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou
mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou obce Jiřím Staňkem a E.ON Distribuce a.s., …………… České
Budějovice 7- jedná se o „Přeložku p. Dyje ABC VN862 IMA Logistik“.
11) Žádost pana ……………….., bytem …………………., o odkoupení části pozemku p.č. KN 78
k.ú.Dyje.
12) Schválit v ZO Závěrečný účet obce Dyje za rok 2019, ze zákona č. 250/2000 Sb., § 17.
13) Projednat a schválit v ZO účetní závěrku obce Dyje za rok 2019.
14) Projednat v ZO Smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů pro ŠJ Základní školy Tasovice na rok 2020.
15) Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 2/2020.
16) Projednat a schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2020- nar., o poskytnutí individuální dotace na
narozené dítě v obci Dyje.
17) Schválit v ZO Smlouvu o dílo č. 1/20 dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákona, uzavřenou
mezi Obcí Dyje zastoupenou starostou obce Jiřím Staňkem, objednatelem a …………….., …………..,
zhotovitelem – oprava střechy obecního úřadu.
18) Schválit v ZO Smlouvu o nájmu nebytových prostor zákona č. 89/2012 Sb. uzavřenou mezi Obcí Dyje,
zastoupenou starostou Jiřím Staňkem, pronajímatelem a paní …………….., bytem ………………….,
nájemcem na prostory - místnost v I. patře budovy OÚ za účelem provozování kosmetických služeb.
19) Žádost manželů ……………….., paní ……………., bytem …………………….., o odprodej pozemku
p.č. KN 329/42, o výměře 40m2, kultura zahrada.
20) Žádost o vyjádření ke stavbě energetického díla pro stavební řízení, k projektové dokumentaci stavby na
nové zemní kabelové přípojky elektrické energie NN „Dyje_Frind: NN příp. kab. svod do SS“, č. stavby
1030059775.
21) Schválit v ZO Smlouvu č.:1030059775/001 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 ………………… - stavba Dyje Frind: NN přip. kab svod do SS.
22) Pan ………………. oslovil obec, jestli nemáme zájem na fotografické práce a to především na
vytvoření virtuálních prohlídek 3600 na naše e-stránky.
23) Projednat v ZO a vybrat nájemce z podaných žádostí o pronájem kiosku s pergolou na fotbalovém hřišti
na pozemku p.č. KN 2148 k.ú.Dyje, který je obecní, za účelem provozování občerstvení.

24) Schválit v ZO Smlouvu o nájmu nebytových prostor podle zák. č. 89/2012 Sb., uzavřenou mezi Obcí
Dyje, Dyje čp. 128, IČ 00600326, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem, pronajímatelem a vybraným
nájemcem.
25) Projednat a schválit v ZO, že obec uhradí částku 8.000,- Kč na vláček – dětský den.
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