
Obec Dyje Dyje 128 

 669 02 Znojmo 

tel/fax:  515234410 

e-mail:  obecdyje@volny.cz             Dyje 19.6.2020 

U S N E S E N Í 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve čtvrtek dne 18.6.2020 v 18:00 hodin 

na Obecním úřadě v Dyji. 

Usnesení ZO číslo: 
 

č. 1/6/2020 - Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu 

jednání o bod č. 26. 

č. 2/6/2020 - Usnesení z minulého zasedání ze dne 30.4.2020 bylo č. 1 – 42 bez připomínek. 

č. 3/6/2020 - Schválilo ověřovatele zápisu: paní Bc. Pavlačkovou, paní Ing. Komárkovou. 

č. 4/6/2020 - Jednohlasně schválilo Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou 

starostou obce Jiřím Staňkem a zhotovitelem ECOLED veřejné osvětlení s.r.o., ………Praha 6, 

zastoupené jednatelem …………………. Jedná se o Rekonstrukci veřejného osvětlení obce Dyje. 

č. 5/6/2020 - Jednohlasně schválilo proplacení částky 38.357,97 Kč, fa č. 200100282 za nádoby na 

plast, papír, bioodpad firmě Jan Klíčník, ……. 

č. 6/6/2020 - Jednohlasně schválilo proplacení částky 29.403,- Kč, fa č. 0200369 za aerifikaci, 

vertikulaci hřiště. 

č. 7/6/2020 - Jednohlasně schválilo zakoupení převodovky na Vari. 

č. 8/6/2020 - Jednohlasně schválilo částku 3.000 Kč – finanční dar Lince bezpečí, z.s. 

č. 9/6/2020 - Jednohlasně schválilo stavební záměr „Připojení odběrního místa Dyje_IMA Logistik, 

přeložku p. Dyje ABC VN862 IMA Logistik Dyje“ pro vyřizování firmě ZMES, s.r.o. …..Znojmo. 

č. 10/6/2020 - Jednohlasně schválilo Smlouvu č.1030054563/003 o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. ………., České Budějovice 7 

– jedná se o “přeložku p.Dyje ABC VN862 IMA Logistik“. 

č. 11/6/2020 - Schválilo prodej pozemku p.č. KN 78/5 k.ú.Dyje, který vznikl zaměřením z pozemku 

p.č. KN 78 k.ú.Dyje, geometrický plán č. 965-1061/2020. 

č. 12/6/2020 - Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce a jednohlasně 

schvaluje Závěrečný účet obce Dyje za rok 2019 včetně zprávy Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje, oddělení přezkumu obcí, o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, a to bez 

výhrad. 

č. 13/6/2020 - Zastupitelstvo obce Dyje tímto schvaluje účetní závěrku obce Dyje sestavenou ke dni 

31.12.2019. Zároveň zastupitelstvo rozhodlo o převedení výsledku hospodaření obce za rok 2019 ve 

výši 2.032.605,19 Kč na účet 432-Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 

č. 14/6/2020 - Jednohlasně schválilo, že obec zaplatí částku 24.930,- Kč Obci Tasovice. Jedná se o 

úhradu neinvestičních výdajů na žáka pro školní jídelnu ZŠ Tasovice. 

č. 15/6/2020 - Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2020. 

č. 16/6/2020 - Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2020-nar., o poskytnutí 

individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje. 

č. 17/6/2020 - Jednohlasně schválilo Smlouvu o dílo č. 1/20 uzavřenou mezi Obcí Dyje, 

objednavatelem, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a ………………….….., ………………, 

zhotovitelem – oprava střechy obecního úřadu. 

č. 18/6/2020 - Jednohlasně schválilo Smlouvu o nájmu nebytových prostor 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. 

č. 19/6/2020 - Jednohlasně neschválilo prodej pozemku p.č. KN 329/42 k.ú.Dyje, který je obecní 

manželům …………………. 

č. 20/6/2020 - Jednohlasně schválilo projektovou dokumentaci stavby nové zemní kabelové 

přípojky elektrické energie “Dyje_Frind: NN přip. kab. svod do SS“, č. stavby 1030059775. 

č. 21/6/2020 - Jednohlasně schválilo Smlouvu č.1030059775/001 o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. ……………………….., 

České Budějovice 7 – stavba Dyje_Frind: NN přip. kab. svod do SS. 

č. 22/6/2020 - Neschválilo nabídku na fotografické práce a vytvoření virtuálních prohlídek  

360 stupňů. 
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č. 23/6/2020 - Jednohlasně schválilo, že bod č. 23 se odkládá. 

č. 24/6/2020 - Jednohlasně schválilo odložení projednání bodu č. 24 na příští zasedání. 

č. 25/6/2020 - Jednohlasně schválilo, že obec uhradí částku 8.000,- Kč na vláček – Dětský den. 

č. 26/6/2020 - ZO jednohlasně schválilo Darovací smlouvu s panem ………….., bytem ………… 

na finanční dar ve výši 16.000,- Kč. 

 

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:            19.6.2020                  Vyvěšeno elektronicky 

Sňato:                                                      od 19.6.2020 do 15.7.2020 


