
Obec Dyje Dyje 128 

 669 02 Znojmo 

tel/fax:  515234410 

e-mail:  obecdyje@volny.cz          Dyje,18.12.2020 

U S N E S E N Í 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve čtvrtek dne 17.12.2020 v 17:00 hodin 

na Obecním úřadě v Dyji. 

Usnesení ZO číslo: 

 

č. 1/12/2020 -Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu 

jednání o bod č. 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 26. 

č. 2/12/2020 - Usnesení z minulého zasedání ze dne 26.11.2020 bylo č. 1 – 24 bez připomínek. 

č. 3/12/2020 - Schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Duby. 

č. 4/12/2020 - Jednohlasně schválilo uhrazení částky 11.131,- Kč, fa č. FVT20/045/7/02230 za 

opravu obecního traktůrku na sekání trávy na hřišti firmě Mountfield Znojmo. 

č. 5/12/2020 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně odeslané žádosti na Ministerstvo 

kultury, oddělení ochrany kulturních památek, Maltézské nám. 1, 118 00 Praha, o sdělení ve věci 

zapamátnění bývalého zámečku v obci Dyje na pozemku p.č. KN 20 k.ú.Dyje. 

č. 6/12/2020 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně částky 26.300,- Kč na 

spolufinancování sociálních služeb v ORP Znojmo, kterou obec zahrne do rozpočtu v roce 2021. 

č. 7/12/2020 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně zápisu z kontroly finančního a 

kontrolního výboru. 

č. 8/12/2020 - Jednohlasně schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor – 

pronájem hospody Hostinec Na Růžku, Dyje č.p. 31 na p.č.83/1, p.č.82/2 a 82/3 k.ú.Dyje 

uzavřený mezi Obcí Dyje, zastoupené starostou Jiřím Staňkem a panem …………….., bytem 

…………………., nájemcem. 

č. 9/12/2020 - Neschválilo návrh Ing. Evy Komárkové odpustit 2 měsíční nájem hospody nájemci 

panu ……………., bytem ………………. (pro 3 - jmenovitě: Ing. Komárková, Matoušek, Duba; 

proti 4 - jmenovitě: Staněk, Ing. Krejčí, Bc. Pavlačková, Kúřil; zdržel se 0). 

č. 10/12/2020 – Neschválilo prodej pozemku p.č. KN 1247, o výměře 2900 m2, kultura orná půda 

k.ú.Dobšice, paní ………………………., bytem …………………….…., z důvodu, že pozemek 

p.č. KN 1247 k.ú. Dobšice má dlouhodobě v pronájmu pan ……………..…………….... (pro 0;      

proti 6  - jmenovitě: Staněk, Ing. Krejčí, Bc. Pavlačková, zdržel se 1 - jmenovitě: Ing.Komárková) 

č. 11/12/2020 - Jednohlasně schválilo dobu pronájmu hrobových míst na místním hřbitově v Dyji 

na 15 let a ceny nájmu: deska na urny 300,- Kč, pomník na urny 300,- Kč, jedno hrob 900,- Kč, 

dvoj hrob 1.500,- Kč. 

č. 12/12/2020 - Jednohlasně schválilo částku 446.373,14 Kč s DPH, fa č. 2011300427 za úpravu 

sjezdu do obce a opravu místní komunikace p.č. 102/1 k.ú.Dyje. 

č. 13/12/2020 - Jednohlasně schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřený mezi Obcí Dyje, 

zastoupené starostou Jiřím Staňkem, objednatelem a zhotovitelem …………………… – jedná se 

o navýšení o 57.270,- Kč s DPH za vícepráce na opravě střechy OÚ Dyje. 

č. 14/12/2020 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 14 ohledně přehrávače na CD pro hlášení 

místním rozhlasem v hodnotě 799,- Kč. 

č. 15/12/2020 - Jednohlasně schválilo proplacení částky 13.189,- Kč s DPH, fa č. 0030101314 za 

přemístění rozvaděče VO u kostela firmě ECOLED veřejné osvětlení s.r.o., …………, Praha 6. 

č. 16/12/2020 - Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence dlouhodobého hmotného majetku 

DHM/025 veřejné osvětlení – lampy VO z důvodu rekonstrukce VO za úspornější LED lampy. 

č. 17/12/2020 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 17 ohledně zaslání doporučeného dopisu 

panu …………………., bytem …………….., se žádostí o odklizení sutě, křidlic a palet z 

obecního pozemku p.č. KN 2052 k.ú.Dyje do termínu 15. ledna 2021. 

č. 18/12/2020 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 18 ohledně zákazu parkování osobních 

automobilů v zimním období v blízkosti místních komunikací a vedle nich, z důvodu prohrnování 

sněhu a zimního posypu. 

č. 19/12/2020 - Jednohlasně schválilo proplacení částky 739.350,- Kč,- Kč s DPH, fa č. 2009 za 

opravu střechy OÚ dle Smlouvy o dílo č. 1/20 vč. dodatku za vícepráce panu ………………….. 
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č. 20/12/2020 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 20 ohledně zaplacení za pohotovost a dovoz 

materiálu panu ……………………………. 

č. 21/12/2020 - Jednohlasně schválilo změnu kultury na ostatní plochu pozemek p.č. KN 280/2 

k.ú.Dyje, kultura zahrada, výměra 40 m2 a pozemek p.č. KN 278/2 k.ú.Dyje, kultura orná půda, 

výměra 30 m2. 

č. 22/12/2020 - Jednohlasně schválilo proplacení částky 13.855,- s DPH, fa č. 101200823 za 

kopírku KYOCERA firmě Reproservis CZ, s.r.o. ……….. Brno. 

č. 23/12/2020 - Jednohlasně schválilo částku 8.893,50 Kč s DPH, fa č. 20214 za provedené 

servisní práce na plynových kotlích WOLF na OÚ firmě Mrázek Jiří, ………………………. 

č. 24/12/2020 - Jednohlasně schválilo proplacení částky 810,70 Kč s DPH, fa č. FV 20486 za 

dopravní značení „Zákaz parkování pod pokutou 5.000 Kč“, umístěnou za kolejemi firmě 

Urbania-jih s.r.o., ………………... Znojmo. 

č. 25/12/2020 - Jednohlasně schválilo materiál za cenu 2.085,- Kč na zábradlí ke kostelu v délce 

10m a cement za 171,- Kč. 

č. 26/12/2020 - Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2020-nar., o poskytnutí 

individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje. 

 

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.             

 

 

 

 

 

Ing. Valerij   K r e j č í     Jiří  S t a n ě k 

místostarosta obce starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:     18.12.2020                      Vyvěšeno elektronicky 

Sňato:                                                      od 18.12.2020 do 18.01.2021 


