Obec Dyje

Dyje 128
669 02 Znojmo

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

Dne, 27.8.2020

P O Z V Á N K A
na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná ve čtvrtek dne 03.09.2020 v 18.00 hodin v kanceláři
Obecního úřadu Dyje.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1) Schválit program.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.7.2020.
3) Ověřovatelé zápisu.
4) Informace ZO ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce Dyje v roce 2020.
5) Žádost manželů ……………………., bytem ………………………………, o odkoupení pozemku p.č.
KN 329/42 k.ú.Dyje, výměra 40 m2, který je obecní.
6) Žádost pana …………………, bytem …………………….., o odkoupení pozemku p.č. KN 2521/10
k.ú.Dyje, o výměře 488 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace. Vznikl zaměřením
geometrickým plánem č. 971-165/2020 z pozemku p.č. KN 2521 k.ú.Dyje, který je obecní.
7) Žádost paní ……………………….., bytem ………………., o pronájem části pozemku p.č. KN 248/1
k.ú.Dyje, cca 25 m2, který je obecní.
8) Schválit v ZO Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor s paní ………………………..,
bytem ………………………….., uzavřenou dne 29.6.2020 – jedná se o nájem kiosku s pergolou na
pozemku p.č. KN 2148 k.ú.Dyje k provozování občerstvení na fotbalovém hřišti.
9) Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 78/5 k.ú.Dyje, o výměře 62
m2, kultura ostatní plocha, jiná plocha, který vznikl zaměřením z pozemku p.č. KN 78 k.ú.Dyje,
geometrický plán č. 965-1061/2020, z důvodu jeho prodeje.
10) Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku – DDHM/140 mobilní telefon SAMSUNG
S5611 z důvodu vadného reproduktoru – nefunkční.
11) Obec zakoupila pro starostu obce Jiřího Staňka mobilní telefon NOKIA 230 za cenu 1.795,- Kč.
12) Obec proplatila firmě BERK BT, s.r.o. …………............. částku 10.890,- Kč za chemické ostření hřiště
proti plísni.
13) Žádost o stanovisko ke stavbě „Oprava vodovodu v obci Dyje-lokalita za kostelem“ společnosti VaS,
a.s. divize Znojmo, jako investor stavby.
14) Obec uhradila částku 10.285,- Kč, fa č. 20010980 za demontáž a likvidaci sloupů firmě ZMES, s.r.o.
………………….. v lokalitě před mostem.
15) Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 1930, výměra 2 787 m2,
kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek p.č. KN 1931, výměra 2 767 m2, kultura ostatní
plocha, ostatní komunikace, pozemek p.č. KN 1932, výměra 2 777 m2, kultura ostatní plocha, ostatní
komunikace.
16) Obec dne 10.8.2020 podala žádost na MěÚ Znojmo, nám. Armády, odbor dopravy, o vydání společného
povolení na stavbu „Chodník na pozemku p.č. KN 27/1, KN 2282, KN 2244, KN 2245, KN 2247/1, KN
2247/2 a KN 2301 k.ú.Dyje“.
17) Schválit v ZO Nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje zastoupenou starostou obce Jiřím Staňkem,
pronajímatelem a paní ………………….., bytem ……………………., jako nájemce.
18) Projednat a schválit v ZO „Výpůjčku nebytových prostor kiosku s pergolou“ na pozemku p.č. KN 2148
k.ú.Dyje mezi Obcí Dyje, za níž jedná starosta Jiří Staněk „půjčitel“ a paní …………………….., bytem
…………………. „vypůjčitel“, kteří ujednávají smlouvu o výpůjčce.
19) Revokovat Smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 128, která byla schválena v ZO dne
18.6.2020, usnesením č. 18/6/2020.
20) Projednat a schválit v ZO „Výpůjčku nebytových prostor v budově Dyje č.p. 128“ uzavřenou mezi Obcí
Dyje, za níž jedná starosta Jiří Staněk „půjčitel“ a paní ………………………, bytem ………………….
„vypůjčitel“, kteří ujednávají smlouvu o výpůjčce.
21) Obec Dyje nebude čistit studnu na dětském hřišti.
22) Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám.449/3, Brno, poslal obci jednorázový příspěvek
615.000 Kč ze státního rozpočtu.
23) Žádost pana …………………….., bytem ………………………………….., o souhlas se stavbou RD
na pozemku p.č. KN 206 k.ú.Dyje, která je v mém osobním vlastnictví, pro společné územní o stavební
řízení.

24) Žádost pana …………………….., bytem …………………………, o pronájem hostince v obci Dyje
„Hospůdka Na Růžku, Dyje č.p. 31“ za podmínek zveřejněných v nabídce pronájmu. Termín otevření
stanoven na 31.10.2020.
25) Žádost pana ……………………, bytem ……………….., o pronájem „Hospody Na Růžku“ za účelem
provozování pohostinství a různých společenských akcí.
26) Zájem o pronájem hospody „Hostinec Na Růžku“ v Dyji č.p. 31 podali dva zájemci:
- pan ……………………., bytem ………………………..
- pan ……………………., bytem ………………………..
27) Projednat v ZO, kdo provede opravu místní komunikace p.č. KN 102/1 k.ú.Dyje a úpravu sjezdu do
obce Dyje v k.ú.Dyje.
28) Žádost pana ……………..….., bytem …………………………, o souhlas s umístěním odpadní jímky
na vyvážení o velikosti 6 m3, na pozemku p.č. KN 351/30 k.ú.Dyje, který je v mém osobním
vlastnictví.
29) Obec zaplatila částku 3.857,85 Kč, fa č.FV20263 firmě Urbania-jih, s.r.o. Znojmo za posunutí
dopravního značení začátek a konec obce ve směru Tasovice.
30) Informace ZO ohledně Rozpočtového opatření č. 3/2020.
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