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    OBEC DYJE  
ZASTUPITELSTVO OBCE 

 Z Á P I S 
 

z jednání Zastupitelstva obce Dyje č. 1/2023 

konaného dne 26. ledna 2023 od 17.00 hod. v budově Obecního úřadu Dyje 
 

Jednání Zastupitelstva obce Dyje bylo zahájeno v 17.00 hod. a starosta obce přivítal přítomné členy ZO, 

zapisovatelku a hosty.  
 

Technický bod 
Starosta obce konstatoval, že informace o jednání ZO č. 1/2023 byla zveřejněna na úřední desce Obecního 

úřadu v Dyji i na internetové úřední desce obce a to od 19.1.2023 do 27.1.2023 včetně. 

Dále uvedl přítomnost 6 členů ZO, omluveni:  je pan Duba, a že zastupitelstvo je usnášeníschopné (presenční 

listina – viz příloha č. 1).  

Zapisovatelkou jednání byla určena paní Ivona Bětíková. 

Starosta dále konstatoval, že zápis z jednání ZO ze dne 15.12.2022 byl ověřen a proti usnesení č. 1 až 7 

nebylo vzneseno žádných písemných připomínek. Ústní připomínky rovněž nebyly na jednání ZO 

předneseny. 
 

Jednání: 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Určení ověřovatelů zápisu 

3. Schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 1755/2022 uzavřenou mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje o 

výkonu přenesené působnosti na úseku právních činností. Spočívající v rozhodování ve správním řízení 

o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. 

4. Schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2023 – pohř., o poskytnutí individuální dotace na pohřeb 

občana v Dyji. 

5. Schválit v ZO návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí č. ZN-001030077990/001 mezi Obcí 

Dyje a EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno o zřízení věcného břemene – souhlas 

s umístěním distribučního zařízení na p.č. KN 1956/2 k.ú. Dyje. 

6. Schválit v ZO Dodatek ke smlouvě mezi Obcí Dyje a FCC Únanov s. r. o. o převzetí a odstranění 

odpadu na zařízení (skládka odpadu) zhotovitele č. S20Z500028. 

7. Schválit v ZO Dodatek č. 16 ke směrnici o cestovních náhradách pro rok 2023. 

8. Schválit v ZO odměny pro neuvolněné členy ZO dle nařízení vlády č. 415/2022, kterým se mění 

nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, 

schválené vládou ČR dne 30.11.2022.  

9. Schválit v ZO žádost Římskokatolické farnosti Dyje, se sídlem Tasovice 191, 671 25 Hodonice o 

finanční příspěvek 30.000,- Kč z prostředků obce Dyje na obnovu nemovitostí kulturní památky kostela 

sv. Jana Nepomuckého. 

10. Projednání ZO návrhu Směrnice č …/2023 k prodeji, oceňování, pronájmu a pachtu pozemků ve 

vlastnictví obce Dyje. 

11. Schválit v ZO příjmy a výdaje za rok 2022. 

12. Informace ZO o veřejném projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu Dyje. 

13. Projednat v ZO žádost Mateřské školy, základní školy a praktické školy Znojmo, příspěvková 

organizace o poskytnutí sponzorského daru na zakoupení vzdělávacích pomůcek. 

Rozšíření programu jednání o bod: 

14. Schválit v ZO žádost Základní školy a mateřské školy Tasovice, příspěvkové organizace příspěvek do 

tomboly pro školní ples, který se koná 4. února 2023. 

15. Schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2023-nar., o poskytnutí individuální dotace na narozené dítě 

v obci Dyje. 
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16. Žádost Správy železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Brno, o stanovisko ke stavbě na pozemku 

p.č. 585 k.ú.Dyje. 
Různé 

JEDNÁNÍ: 

k bodu 1) 

Starosta seznámil ZO s body, které nebyly na zveřejněné pozvánce a program rozšířily o bod č. 14, 15, 16. 

Návrh usnesení č. 1: ZO schvaluje program jednání, schvaluje rozšíření programu jednání o bod č. 14, 15, 

16. 
 

Hlasování č. 1:  pro 6  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

k bodu 2) 

Starosta podal návrh na ověřovatele zápisu: paní Mgr. Petru Hřebíčkovou, pana Bc. Jana Selingera. 

Návrh usnesení č. 2: ZO schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 1/2023 paní Mgr. Petru 

Hřebíčkovou, pana Bc. Jana Selingera  

 

Hlasování č. 2:    pro  4   proti  0  zdržel se: 2  - jmenovitě: Mgr. Hřebíčková,        

                                                                                                                                   Bc. Selinger 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

k bodu 3) 

Schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 1755/2022 uzavřenou mezi Městem Znojmem 

a Obcí Dyje o výkonu přenesené působnosti na úseku právních činností. Spočívající 

v rozhodování ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu 
Zastupitelé obdrželi v tištěné podobě spolu s pozvánkou. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Městem 

Znojmo, IČO 00293881, zastoupené starostkou města Ing. Ivanou Solařovou a Obcí Dyje, IČO 00600326, 

zastoupená starostou obce Davidem Matouškem. Dle ust. § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle §159 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, budou orgány města Znojma vykonávat namísto orgánů obce Dyje v jejím 

správním obvodu přenesenou působnost dle ust. § 12 zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných 

čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spočívajících v rozhodování ve správním 

řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne 

obec Dyje ze svého rozpočtu městu Znojmu na jeho účet příspěvek ve výši 3.000 Kč, za každé správní řízení 

o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, které orgány města Znojma zahájí jako místně příslušné správní 

orgány pro správní obvod obce Dyje. 

Návrh usnesení č. 3:  ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 1755/2022 uzavřenou mezi Městem 

Znojmem a Obcí Dyje o výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností,  

spočívající v rozhodování ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého 

pobytu. 
 

Hlasování č. 3:  pro 6  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

k bodu 4) 

Schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2023 – pohř., o poskytnutí individuální 

dotace na pohřeb občana v Dyji 
Žadatel ………………….., bytem ……………., zesnulý je pan ……………, otec, bytem ……………. 

Doložené doklady úmrtní list, faktura za pohřební služby. Kontrolní výbor souhlasí s proplacením částky 

5.000,- Kč. 

Návrh usnesení č. 4:  ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2023-pohř., o poskytnutí individuální 

dotace na pohřeb občana v obci Dyje. 

 

Hlasování č. 4:  pro 6 proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  
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k bodu 5) 

Schválit v ZO návrh uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí č. ZN-001030077990/001 

mezi Obcí Dyje a EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno o zřízení věcného 

břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení na p.č. KN 1956/2 k.ú. Dyje 
Jedná se o stavbu s názvem Dyje_ABC: NN přip. kab. paprsek (dále jen stavba), o síť technického 

vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Jednorázová náhrada za zřízení věcného 

břemene ve výši 2000 Kč. 

Návrh usnesení č. 5:  ZO schvaluje návrh uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. ZN-001030077990/001 mezi Obcí Dyje a EG.D a.s., Lidická 1873/36, 

Černá Pole, 602 00 Brno s umístěním distribučního zařízení na stavbu Dyje_ABC: 

NN přip.kab. paprsek. 

Hlasování č. 5:          pro  6 proti 0  zdržel se 0    

Návrh usnesení byl schválen. 

 

k bodu 6) 

Schválit v ZO Dodatek ke smlouvě mezi Obcí Dyje a FCC Únanov s. r. o. o převzetí a 

odstranění odpadu na zařízení (skládka odpadu) zhotovitele č. S20Z500028 
Zastupitelé obdrželi v tištěné podobě společně s pozvánkou. Jedná se o úpravu cen za uložení odpadu na 

zřízené skládce od 1. ledna 2023 v důsledku valorizace: cena směsný KO 980,- Kč/t, objemný KO 1000,- 

Kč/t, bioodpad 520,- Kč/t bez DPH. 

Návrh usnesení č. 6: ZO schvaluje Dodatek ke smlouvě mezi Obcí Dyje a FCC Únanov s. r. o., o převzetí 

a odstranění odpadu na zařízení (skládka odpadu) zhotovitele č. S20Z500028. 

 

Hlasování č. 6:        pro 6  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

k bodu 7) 

Schválit v ZO Dodatek č. 16 ke Směrnici o cestovních náhradách pro rok 2023 
Zastupitelé obdrželi v tištěné podobě společně s pozvánkou. Předložený Dodatek č. 16 ke směrnici o 

cestovních náhradách s odkazem na vyhlášku č. 467/2022 Sb., ze dne 19. prosince 2022, o změně sazby 

základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení ceny pohonných 

hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, je platný od 1.1.2023. 

Návrh usnesení č. 7:  ZO schvaluje Dodatek č. 16 ke Směrnici o cestovních náhradách pro rok 2023. 

 

Hlasování č. 7:        pro 6   proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

k bodu 8) 

Schválit v ZO odměny pro neuvolněné členy ZO dle nařízení vlády  č. 415/2022, kterým 

se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, schválené vládou ČR dne 30.11.2022 

Starosta navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s přílohou nařízení vlády č. 

318/2017Sb o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků, v aktuálně platném znění, 

poskytována odměna ve výši 1.593,- Kč a to ode dne 1.2.2023 a v případě náhradníka ode dne prvního 

zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. Starosta navrhl též odměnu pro neuvolněného člena zastupitelstva 

ve funkci místostarosty ve výši 12.100,- Kč a to ode dne 1.2.2023, dále odměny pro neuvolněné členy 

zastupitelstva ve funkci předsedy výboru ve výši 3.183,- Kč a člena výboru ve výši 2.653,- Kč ode dne 

1.2.2023. 
Návrh usnesení č. 8: ZO schvaluje odměnu pro neuvolněného člena zastupitelstva ve funkci místostarosty 

ve výši 12.100,- Kč a to ode dne 1.2.2023. 

ZO schvaluje odměnu pro neuvolněného člena zastupitelstva za výkon funkce 

předsedy výboru ve výši 3.183,- Kč a to ode dne 1.2.2023. 
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ZO schvaluje odměnu pro neuvolněného člena zastupitelstva za výkon funkce člena 

výboru ve výši 2.653,- Kč ode dne 1.2.2023. 

ZO schvaluje odměnu pro neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 1.593,- Kč a to 

ode dne 1.2.2023 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, 

jehož se zúčastnil. 
 

Hlasování č. 8:        pro 6  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

k bodu 9) 

Schválit v ZO žádost Římskokatolické farnosti Dyje, se sídlem Tasovice 191, 671 25 

Hodonice o finanční příspěvek 30.000,- Kč z prostředků obce Dyje na obnovu 

nemovitostní kulturní památky kostela sv. Jana Nepomuckého 
Předpokládané práce pro rok 2023 jsou na opravu fasády – III etapa, kde rozsah prací bude upřesněn po 

obdržení výše poskytnutého finančního příspěvku z daného programu. 

Návrh usnesení č. 9: ZO schvaluje finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Dyje, se sídlem Tasovice 

191, 671 25 Hodonice ve výši 30.000,- Kč z prostředků obce Dyje na obnovu 

nemovité kulturní památky kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji. 

 

Hlasování č. 9:        pro 6  proti 0   zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

k bodu 10) 

Projednání ZO návrhu Směrnice č 1/2023 k prodeji, oceňování, pronájmu a pachtu 

pozemků ve vlastnictví obce Dyje 
Zastupitelé dostali v tištěné podobě společně s pozvánkou. Je zpracována dle znaleckého posudku od pana 

Ing. Jaroslava Veselého. 

Návrh usnesení č. 10: ZO schvaluje Směrnici č. 1/2023 k prodeji, pronájmu a pachtu pozemků ve 

vlastnictví obce Dyje, která je platná od 1.1.2023. 

 

Hlasování č. 10:        pro 6  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

k bodu 11) 

Schválit v ZO příjmy a výdaje za rok 2022 
Zastupitelé dostali v tištěné podobě společně s pozvánkou. Účetní obce odpovídala na dotazy zastupitelů 

ohledně předloženého výkazu, který je přílohou zápisu. 

Návrh usnesení č. 11: ZO schvaluje příjmy a výdaje za rok 2022. 

 

Hlasování č. 11:        pro 6  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

k bodu 12) 

Informace ZO o veřejném projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu Dyje 
Dokumentace je vystavena k nahlédnutí na Obecním úřadě Dyje a na MěÚ Znojmo, odboru územního 

plánování, Obrokova 10, od 13.01.2023 do 20.02.2023. Je i elektronicky zveřejněna po stanovenou dobu na  

webové stránce MěÚ Znojmo. Veřejné projednání a výklad územně plánovací dokumentace se uskuteční  

v pondělí 13.02.2023 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Dyje.  

 

Usnesení č. 12:   Zastupitelstvo bere na vědomí informaci ZO o veřejném projednání návrhu Změny    

č. 2 územního plánu Dyje. 

 

k bodu 13) 

Projednat a schválit v ZO žádost Mateřské školy, základní školy a praktické školy 

Znojmo, příspěvková organizace o poskytnutí sponzorského daru na zakoupení 

vzdělávacích pomůcek 
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Jedná se o příspěvek na dítě, které je umístěno na internátě školy na ul. Veselá 144/8 Znojmo, bude použit 

především pro jejich osobní rozvoj a podporu zájmové činnosti. Příspěvek je pro dva žáky z obce Dyje 

navštěvující tuto školu, družinu a internátní zařízení. Navrhovaná částka je 1.500 Kč a bude poskytnuta formu 

darovací smlouvy uzavřené s uvedeným žadatelem. 
Návrh usnesení č. 13: ZO schvaluje finanční dar ve výši 1.500 Kč a pověřuje starostu k uzavření Darovací 

smlouvy s Mateřskou školou, základní a praktickou školou Znojmo. 

 

Hlasování č. 13:        pro 6   proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

k bodu 14) 

Projednat a schválit v ZO žádost Základní školy a Mateřské školy Tasovice,  

příspěvková organizace o příspěvek do tomboly ve formě věcného daru 

Jedná se o finanční příspěvek na zakoupení věcného daru do tomboly na ples, který se koná 4. února 2023. 

Celkový výtěžek z tomboly bude použit ve prospěch žáků školy Tasovice na zakoupení pomůcek pro výuku. 

Starosta navrhl částku ve výši 2.000 Kč. 
Návrh usnesení č. 14: ZO schvaluje zakoupení věcného daru ve výši 2.000 Kč do tomboly na ples Základní 

školy a Mateřské školy Tasovice. 

 

Hlasování č. 14:        pro 6   proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen 

 
k bodu 15) 

Schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č 1/2023 – nar. , o poskytnutí individuální 

dotace na narozené dítě v obci Dyje 

Žadatel ……………, bytem ……………., narození syna …………….. Doložené doklady rodný list. 

Kontrolní výbor souhlasí s proplacením částky 5.000,- Kč. 
Návrh usnesení č. 15: ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2023 – nar., o poskytnutí individuální 

dotace na narozené dítě v obci Dyje a souhlasí s proplacením částky 5.000 Kč. 

  

Hlasování č. 15:        pro 6  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen 

 
k bodu 16) 

Žádost Správy železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Brno, o stanovisko ke 

stavbě na pozemku p.č. 585 k.ú.Dyje 
Část pozemku je pro SŽ nepotřebná a je připravovaný její prodej. Dle geometrického plánu vznikl pozemek 

p.č. 585/2, o výměře 97 m2, kultura ostatní plocha, neplodná půda. Na uvedeném pozemku se nachází 

vodovodní šachta, která je v majetku DSO VaK Znojemsko. Důvodem žádosti je i zřízení věcného břemene 

do katastru nemovitostí v případě, že šachta je obecní. Zastupitelé souhlasili s odkoupením pozemku p.č. KN 

585/2 v k.ú.Dyje. 

Návrh usnesení č. 16: ZO bere žádost a stanovisko Správy železnic, s.o., oblastní ředitelství Brno, o stavbě 

na pozemku p.č. 585 k.ú.Dyje na vědomí a zároveň žádá o odkoupení pozemku p.č. 

585/2, o výměře 97 m2 k.ú.Dyje, který je v jejich vlastnictví. 

 

Hlasování č. 16:        pro 6  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen 
 

Různé:   
Starosta informoval zastupitelstvo: 

Termíny zastupitelstev obce Dyje na rok 2023. 

Osázení a úprava okolí zastávky a úpravou terénu u sjezdu do obce. 

Osázení a úprava okolí kostela, kapličky a ostrůvku u vývěsky s možnou renovací obecní vývěsky. 

Usnesení z valné hromady VaK. 

Poděkování Linky bezpečí obci Dyje za finanční podporu. 

Diskuze: 

Vjezd automobilů s velkou tonáží do obce p. Frind! 
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Koupě pracovní buňky – dílna a zázemí a skladovací prostory pro zaměstnance OÚ. 

Svoz a uskladnění elektroodpadu firma REMA zastoupená p. Zouharem. 

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu fa. Klíčník. 

Zmapování dešťové kanalizace v obci – zajistil by p. Jelínek. 

Webové stránky obce. 

Uskladnění větví - štěpkování a zpětný odběr štěpků. Služba občanům Dyje. 

Technický chod knihovny. 

Lenka Plešková navrhuje:  

• poděkování panu ……………… za službu na dětském hřišti. 

• upozorňuje na shrnování a sypání hřbitova v zimním období. 

• 22.4.2023 Den Země – Ukliďme si obec 

• 25.2.2023 Masopust 

• odpálit kámen zasahující do silnice podél řeky. 

 

Příští zasedání je plánováno na čtvrtek 23. února 2023 v 17:00 hodin 

 

Jednání ukončeno v 19:30 hod. 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne:  31.1.2023 

 

 

 

 

Zapsala a vyhotovila:  Ivona Bětíková  ………………………….. 

 

 

Zápis ověřili:    Mgr. Petra Hřebíčková …………………………… 

  

 

Jan Selinger  …………………………… 

 

 

 Starosta obce:   David Matoušek …………………………… 


