
Obec Dyje Dyje 128 

 669 02 Znojmo 

tel/fax:  515234410 

e-mail:  obecdyje@volny.cz             Dyje 31.1.2020 

U S N E S E N Í 

 
ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve čtvrtek dne 30.1.2020 v 17:00 hodin 

na Obecním úřadě v Dyji. 

 

Usnesení ZO číslo: 

 

č. 1/1/2020 - Jednohlasně schválilo program jednání. 

č. 2/1/2020 - Usnesení z minulého zasedání ze dne 11.12.2019 bylo č. 1 - 16 bez připomínek. 

č. 3/1/2020 - Schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, paní Ing. Komárkovou. 

č. 4/1/2020 - Jednohlasně schválilo, že obec uhradí ze svého rozpočtu opravu střechy  

č. 5/1/2020 - Jednohlasně schválilo, že obec bude pořádat posvícení dne 22. srpna 2020 na hřišti. 

č. 6/1/2020 - Schválilo, že obec nechá restaurovat kříž na místním hřbitově. 

č. 7/1/2020 - Jednohlasně schválilo finanční příspěvek ve výši 300.000,- Kč v roce 2020 na činnost 

fotbalistů III. a IV. třídy a mladších žáků. 

č. 8/1/2020 - Jednohlasně schválilo opravu části místní komunikace p.č. KN 102/1 k.ú.Dyje v délce 

32 m a výměnu potrubí v délce 5 m, průměr 200. 

č. 9/1/2020 - Jednohlasně schválilo, že obec opraví místní komunikace zástřikovou emulzí a drtí 2/4 

firmou Antonín Blažek, Opravy vozovek, ……………………. 

č. 10/1/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10, že obec nechá vyčistit studnu na dětském 

hřišti a jestli bude voda ve studni, nechá zhotovit rozvod vody po dětském hřišti, osloví 3 firmy. 

č. 11/1/2020 - Jednohlasně schválilo úpravu sjezdu do obce (rozšíření) ze silnice II/408 k.ú.Dyje na 

místní komunikaci p.č. KN 3/1 k.ú.Dyje, která je obecní. 

č. 12/1/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12, ohledně podání žádosti o dotaci na 

rekonstrukci veřejného osvětlení obce Dyje – VO lampy. 

č. 13/1/2020 - Jednohlasně schválilo pokácení 2 stromů akátu na pozemku p.č. KN 102/1 k.ú.Dyje, 

který je obecní. 

č. 14/1/2020 - Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného starostu obce Dyje panu Jiřímu 

Staňkovi ve výši 28.946,- Kč hrubého měsíčně, podle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

Zvýšení odměny ode dne usnesení ZO, od 30.1.2020. 

č. 15/1/2020 - Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného místostarostu obce Dyje panu Ing. 

Krejčímu ve výši 11.000,- Kč hrubého měsíčně, podle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

Zvýšení odměny ode dne usnesení ZO, od 30.1.2020. 

č. 16/1/2020 - Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněné členy zastupitelstva obce Dyje pro 

pana Martina Duby, pana Davida Matouška, paní Ing. Evu Komárkovou ve výši 1.448,- Kč hrubého 

měsíčně, podle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Zvýšení odměny ode dne usnesení ZO, od 

30.1.2020. 

č. 17/1/2020 - Jednohlasně schválilo odměny pro předsedy výboru zastupitelstva obce Dyje ve výši 

2.894,- Kč hrubého měsíčně, podle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Zvýšení odměny ode 

dne usnesení ZO, od 30.1.2020. 

č. 18/1/2020 - Jednohlasně schválilo odstranění zpomalovacího retardéru před RD pana …………. 

čp. ….. 

č. 19/1/2020 - Jednohlasně schválilo zakoupení plastové nádrže do septiku a její usazení.       

č. 20/1/2020 - Jednohlasně schválilo, že v roce 2020 obec zavede vítání občánků v obci Dyje a 

souhlasí se všemi body, které jsou uvedeny v jednání. 

č. 21/1/2020 - Jednohlasně schválilo záměr pronájmu nebytových prostor a žádost paní 

……………, bytem ………….., o povolení úprav v budově OÚ. Souhlasí se všemi body, které jsou 

uvedeny v jednání. 

č. 22/1/2020 - Jednohlasně schválilo proplacení částky 17.545,- Kč, fa č. 19042 za práci a služby 

spojené s provozem internetových stránek za rok 2019. 

č. 23/1/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 23, ohledně pořádání Masopustu v obci        

dne 22. února 2020. 
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č. 24/1/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 24, ohledně cyklostezky směr Tasovice, kolem 

řeky. 

č. 25/1/2020 - Jednohlasně schválilo vybudování smíšené cyklostezky směr Tasovice, kolem řeky 

za podmínky, že pan …………….. prodá obci část pozemku p.č. KN 2249, o výměře 12 m2, p.č. 

KN 2255, o výměře 37m2. Ostatní vlastníci souhlasí s prodejem. 

č. 26/1/2020 - Jednohlasně schválilo úhradu cestovních náhrad v souladu s vyhláškou č. 358/2019 

Sb., platnou pro rok 2020 - Dodatek č. 12 ke Směrnici o cestovních náhradách. 

č. 27/1/2020 - Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2020-nar.,  o poskytnutí 

individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje. 

č. 28/1/2020 - Jednohlasně schválilo finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč Římskokatolické 

farnosti Dyje na obnovu památky v Dyji – kostela sv. Jana Nepomuckého. 

č. 29/1/2020 - Jednohlasně schválilo, že obec nechá zhotovit LOGO na internetové stránky obce. 

č. 30/1/2020 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 30 ohledně, že obec otevře v dubnu 2020 

Místní knihovnu a souhlasí, že paní …………………. za práci bude vyplácena odměna 10.000 Kč 

hrubého za rok a souhlasí dát do rozpočtu 15.000 Kč na materiál. 

č. 31/1/2020 - Jednohlasně schválilo vybudování chodníku a zhotovení dvou projektů. První etapa 

chodníku od RD pana …………… směrem k mostu po obecním pozemku p.č. KN 27/1, p.č. KN 

2282, pč. KN 2244, p.č. KN 2245 k.ú.Dyje, Druhá etapa chodníku od chaty pana …………. po 

chatu pana ……….. po obecním pozemku p.č. KN 2247/1 a p.č. KN 2301 k.ú.Dyje. 

č. 32/1/2020 - Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2020 – pohř., o poskytnutí 

individuální dotace na pohřeb občana v obci Dyje. 

č. 33/1/2020 - Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu akátu na pozemku p.č. KN 351/2 k.ú.Dyje, 

který je obecní. 

č. 34/1/2020 - Jednohlasně schválilo příjmy a výdaje obce za rok 2019. 

č. 35/1/2020 - Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. KN 27/8 k.ú.Dyje, který je obecní, 

manželům ……………... 

č. 36/1/2020 - Jednohlasně schválilo, že oprava dešťového kanálu, který se nachází mezi kostelem a 

farou se provede osazením sanační vložky DN 800, tl. stěny 12 mm. 

č. 37/1/2020 - Jednohlasně schválilo záměr nabídnutí k prodeji pozemky p.č. KN 1930, p.č. KN 

1931, p.č. KN 1932 k.ú.Dyje, které jsou obecní. 

č. 38/1/2020 - Jednohlasně schválilo demoliční práce na pozemku p.č. KN 20 a souhlasí s odvozem 

kontejneru na řízenou skládku – suť, cihly, křidlice atd. 

 

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:             31.1.2020                 Vyvěšeno elektronicky 

Sňato:                     20.2.2020                               od 31.1.2020 do 20.2.2020 


