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    OBEC DYJE  
ZASTUPITELSTVO OBCE 

 Z Á P I S 
 

z jednání Zastupitelstva obce Dyje č. 2/2023 

konaného dne 23. února 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. 2/2023 byla zveřejněna na úřední desce Obecního 

úřadu v Dyji i na internetové úřední desce obce a to od 16.2.2023 do 24.2.2023 včetně. 

Dále uvedl přítomnost 7 členů ZO, omluveni:  --, 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 26.1.2023 byl ověřen a proti usnesení č. 1 až 16 

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 dodatek ke smlouvě o nakládání s odpady a přepravě odpadů č.S01Z100438 uzavřený 

mezi Obcí Dyje a FCC Znojmo s. r. o. Dobšická 10a, 669 02 Znojmo 
4. Schválit v ZO záměr prodeje pozemku p.č. KN 195/1 k.ú. Dyje na základě žádosti pana ……………, 

bytem …………….. ze dne 19.10.2022 

5. Informace ZO o zaplacení faktury 18.000 Kč,- za účelem projednání přestupků v roce 2022, na základě 

veřejnoprávní smlouvy uzavřené s MěÚ Znojmo 

6. Informace ZO o přezkoumání hospodaření obce Dyje za rok 2022 

7. Informace ZO o vyhodnocení Dohody o spolupráci PČR při zabezpečování místních záležitostí 

veřejného pořádku za rok 2022 

8. Schválit v ZO žádost TJ SOKOL Dyje, z.s. o dotaci na rok 2023 ve výši 300.000,- Kč na provozní 

činnost, stavební a terénní úpravy tribuny, el. rozvaděče a elektroinstalace budovy, bezpečnostního 

zajištění oken kabin. 

9. Projednat a schválit v ZO žádost p. …………………. o finanční příspěvek 10.000,- Kč z prostředků 

obce Dyje na údržbu účelové komunikace a zatravnění okolí  bunkru Úžlabina 

10. Schválit smlouvu o zřízení veřejného místa a zpětného odběru elektrozařízení mezi Obcí Dyje a fa. 

REMA Systém, a.s., se sídlem Budějovická1667/64, Praha 4 

11. Informace ZO ohledně cenové nabídky fa. GAK – geodetické práce, Popelka Zdeněk, Znojmo, na 

zaměření a zmapování dešťové kanalizace v obci Dyje 

12. Projednat a schválit v ZO finanční příspěvek 10.000,- Kč pro Moto-club DYJE z prostředků obce Dyje 

spojené s uspořádáním a zajištěním akce „Vyjížďka mopedů“ 

13. Projednat a schválit v ZO finanční příspěvek 21.000,- Kč pro spolek Asociace žen Dyje z prostředků 

obce Dyje na zakoupení a opravu sportovního náčiní a dětské tvořivé dílničky.  

14. Schválit v ZO inventarizaci majetku, pohledávek a závazků k 31. 12 2022 

15. Informace ZO o žádosti obce o odkoupení pozemku p.č. 585/2 v k.ú. Dyje, který je majetkem Správy 

železnic, s.p. Praha 

16. Schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2023 – pohř., o poskytnutí individuální dotace na pohřeb 

občana v Dyji 
Rozšíření programu jednání o bod: 

17. Projednat a schválit v ZO poskytnutí finanční podpory z prostředků obce Dyje na provoz prodejny 

potravin a smíšeného zboží U Truhlářů v obci Dyje 



2 

 

18. Žádost firmy JOKA o umístění billboardu v lokalitě Dyje směr Tasovice 

Různé 

JEDNÁNÍ: 

k bodu 1) 

Starosta seznámil ZO s body, které nebyly na zveřejněné pozvánce a program rozšířily o bod č. 17, 18. 

Návrh usnesení č. 1: ZO schvaluje program jednání, schvaluje rozšíření programu jednání o bod č. 17, 18. 
 

Hlasování č. 1: pro 7   proti 0  zdržel se 0  

Návrh usnesení byl schválen. 

 

k bodu 2) 

Starosta podal návrh na ověřovatele zápisu: paní Ing. Evu Komárkovou, paní Lenku Pleškovou.   

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

Ing. Evu Komárkovou, paní Lenku Pleškovou  

 

Hlasování č. 2: pro 6   proti 0   zdržel se 1 - jmenovitě: Ing.  Eva Komárková 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

k bodu 3) 

Schválit v ZO dodatek ke smlouvě o nakládání s odpady a přepravě odpadů 

č.S01Z100438 uzavřený mezi Obcí Dyje a FCC Znojmo s. r. o. Dobšická 10a, 669 02 

Znojmo 
Dodatek je ke smlouvě o nakládání s NO a VO uzavřený ve smyslu ust. §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník) 

Návrh usnesení č. 3:  ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o nakládání s odpady a přepravě odpadů 

č.S01Z100438 uzavřený mezi Obcí Dyje a FCC Znojmo s. r. o. Dobšická 10a,  

669 02 Znojmo 
 

Hlasování č. 3: pro 7   proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

k bodu 4) 

Schválit v ZO záměr prodeje pozemku p.č. KN 195/1 k.ú. Dyje na základě žádosti 

pana …………., bytem ……………. ze dne 19.10.2022 
Záměr prodeje pozemku p.č. KN 195/1 k.ú.Dyje, o výměře 134 m2, kultura ostatní plocha, neplodná půda, 

musí viset 15 dní na ÚD a nabídnut k prodeji. Cena prodeje je cena obvyklá … 70,- Kč za 1 m2 (dle Směrnice 

č. 1/2023 …). Veškeré náklady spojené s přepisem hradí žadatel, tj. sepsání smlouvy, 2000 Kč správní 

poplatek – vklad do KN, ověření podpisu. 

Návrh usnesení č. 4:  ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. KN 195/1 k.ú Dyje, o výměře 134 m2, 

ostatní plocha, neplodná půda. Cena prodeje obvyklá 70,- Kč/m2. 

 

Hlasování č. 4: pro 7   proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

k bodu 5) 

Informace ZO o zaplacení faktury 18.000 Kč,- za účelem projednání přestupků 

v roce 2022, na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s MěÚ Znojmo 
Jedná se o vyúčtování na základě veřejnoprávní smlouvy s Městem Znojmo o projednávání přestupků  

podle zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, 

zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších  

předpisů a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to u přestupků. 

 

Usnesení č. 5:  ZO bere na vědomí informaci o zaplacení faktury ve výši 18.000,- Kč – za projednání 

přestupků v roce 2022 na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s Městem 

Znojmo 
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k bodu 6) 

Informace ZO o přezkoumání hospodaření obce Dyje za rok 2022 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání 

hospodaření, které proběhlo dne 20. října 2022 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření, 

které se uskutečnilo dne 2. února 2023. Kontrolu provedla paní Bc. Dagmar Dohnalová z KrÚ JMK Brno, 

odbor kontrolní a právní. Výsledek přezkoumání zní: při přezkoumání hospodaření obce Dyje za rok 2022 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

 

Usnesení č. 6: ZO bere na vědomí informaci o přezkoumání hospodaření obce Dyje za rok 2022   

 

k bodu 7) 

Informace ZO o vyhodnocení Dohody o spolupráci PČR při zabezpečování místních 

záležitostí veřejného pořádku za rok 2022 
Informace ZO o vyhodnocení spolupráce s Obvodním oddělením PČR Znojmo týkající se bezpečnostní 

situace v katastru obce Dyje za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Starosta seznámil zastupitele se zprávou 

Policie ČR. 

 
Usnesení č. 7: ZO bere na vědomí vyhodnocení dohody o spolupráci Policie ČR při zabezpečování              

místních záležitostí veřejného pořádku za rok 2022 

 

k bodu 8) 

Projednat a schválit v ZO žádost TJ SOKOL Dyje, z.s. o dotaci na rok 2023 ve výši 

300.000,- Kč na provozní činnost, stavební a terénní úpravy tribuny, el. rozvaděče, 

záchytných sítí za brankou a bezpečnostního zajištění oken kabin 
Jedná se o finanční podporu na: 

√ terénní úpravy ke vchodu do kabin 

√ sítě na zábrany za brankou od p. Petra Fice 

√ dlažbu na tribunu 

√ mříže do oken kabin 

√ opravu el. rozvaděče a elektroinstalace v kabinách 

Návrhy na výši podpory: 100.000 Kč na opravu veškeré elektroinstalace, mříže do kabin, sítě na zábrany a 

provozní chod klubu 

Návrh usnesení č. 8: ZO schvaluje dotaci spolku TJ SOKOL Dyje, z. s. zastoupenou předsedou panem 

Luďkem Vaculou na rok 2023 ve výši 100.000,- Kč na provozní činnost, opravu el. 

rozvaděče a elektroinstalaci budovy, bezpečnostní zajištění oken kabin a sítě na 

zábrany 

Hlasování č. 8: pro 7  proti 0   zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

k bodu 9) 

Projednat a schválit v ZO žádost p. …………….. o finanční příspěvek 10.000,- Kč 

z prostředků obce Dyje na údržbu účelové komunikace a zatravnění okolí  bunkru  
Žádost p. …………. finanční příspěvek 10.000,- Kč na úpravu cesty a terénu v okolí bunkru Úžlabina, 

prostor se využívá k uspořádání akcí Den pevnostních opevnění a Světla nad bunkry. Návrh poskytnutí 

finančního daru. 

Návrh usnesení č. 9: ZO schvaluje finanční dar ve výši 10.000,- Kč p. ………….. v rámci pořádání akcí 

pevnostních opevnění - bunkr Úžlabina 

 

Hlasování č. 9: pro 7  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  
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k bodu 10) 

Schválit smlouvu o zřízení veřejného místa a zpětného odběru elektrozařízení mezi 

Obcí Dyje a fa. REMA Systém, a.s., se sídlem Budějovická 1667/64 , Praha 4 
Zastupitelé obdrželi smlouvu v tištěné podobě společně s pozvánkou. Jedná se o zřízení místa pro zpětný 

odběr elekt. zařízení sloužící pro občany Dyje. Toto jedno místo bude zřízeno na pozemku OÚ Dyje, řádně 

označeno a termíny odběru el. zařízení budou řádně vyhlášeny obecním rozhlasem a vyvěšeny na ÚD Dyje. 

Návrh usnesení č. 10:    ZO schvaluje smlouvu o zřízení místa a zpětného odběru elektrozařízení mezi Obcí   

Dyje a firmou REMA Systém a. s., se sídlem Budějovická 1667/64, Praha 4 

 

Hlasování č. 10:  pro 7  proti 0   zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

k bodu 11) 

Informace ZO ohledně cenové nabídky fa. GAK – geodetické práce, Popelka Zdeněk, 

Znojmo, na zaměření a zmapování dešťové kanalizace v obci Dyje 
Odhadovaná délka potrubí dle podkladů je cca 2,5 až 3,5 km. Cena zaměření je 10.000,- Kč bez DPH za        

1 km. Odhadovaná cena zaměření je 25.000,- – 35.000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu 

k objednání geodetický prací na zaměření a zmapování dešťové kanalizace v obci do digitální podoby. Po 

zaměření bude cena upřesněna. 

 

Usnesení č. 11: ZO bere na vědomí informaci ohledně cenové nabídky fa. GAK – geodetické práce, 

 na zaměření a zmapování dešťové kanalizace v obci Dyje a zároveň pověřuje 

starostu k objednání geodetického zaměření firmou GAK – geodetické práce, 

Popelka Zdeněk, Znojmo 

 

k bodu 12) 

Projednat a schválit v ZO finanční příspěvek 10.000 ,- Kč pro Moto-club DYJE 

z prostředků obce Dyje spojené s uspořádáním a zajištěním akce „Vyjížďka 

mopedů“ 
Žádost o příspěvek 10.000,- Kč na uspořádání a zajištění akce konané v měsíci květnu 2023. Návrh 

poskytnutí formou finančního daru. 

Návrh usnesení č. 12: ZO schvaluje finanční dar ve výši 10.000,- Kč Moto-clubu DYJE na uspořádání a 

zajištění akce „Vyjížďka mopedů“ 

 

Hlasování č. 12: pro 7  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

k bodu 13) 

Projednat a schválit v ZO finanční příspěvek 21.000,- Kč pro Spolek Asociace žen 

Dyje z prostředků obce Dyje na zakoupení a opravu sportovního náčiní a dětské 

tvořivé dílničky.  
Jedná se o příspěvek na podporu tvořivých dílniček pro děti a to částkou 6.000,- Kč, a na opravu a nákup 

sportovního náčiní částkou 15.000,- Kč. 
Návrh usnesení č. 13: ZO schvaluje finanční příspěvek pro Spolek Asociace žen Dyje na nákup materiálu 

ve výši 6.000,- Kč pro tvořivé dílničky a 15.000,- Kč na nákup sportovního náčiní 

 

Hlasování č. 13: pro 7  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

  

k bodu 14) 

Schválit v ZO inventarizaci majetku, pohledávek a závazků k 31. 12 2022 
Zastupitelé obdrželi zprávu domů spolu s pozvánkou. Jedná se o stav dle inventurních soupisů a Rozvahy 

12/2022 ke dni 31. 12. 2022. Zpráva o inventarizaci je přílohou zápisu. 
Návrh usnesení č. 14:  ZO schvaluje inventarizaci majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2022 

 

Hlasování č. 14:  pro 7  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen 
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k bodu 15) 

Informace ZO o žádosti obce o odkoupení pozemku p.č. 585/2 v k.ú. Dyje, který je 

majetkem Správy železnic, s.p. Praha 
Jedná se o zrušení žádosti na odkup pozemku, který je majetkem SŽ s.p., z důvodu cizí stavby na uvedeném 

pozemku. Možnost je nechat vyhotovit nový geometrický plán, který zohlední tuto stavbu. 

 

Usnesení č.15: ZO bere na vědomí informaci o zrušení žádosti na odkoupení pozemku p.č. 585/2 

v k.ú. Dyje 

 

k bodu 16) 

Schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2023 – pohř., o poskytnutí individuální 

dotace na pohřeb občana v Dyji 
Žadatelem je syn p. ………………, bytem …………….. Doložen úmrtní list a doklad o zaplacení 

pohřebních služeb. Kontrolní výbor souhlasí s vyplacením částky 5.000,- Kč. 

Návrh usnesení č. 16: ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2023 – pohř., o poskytnutí individuální 

dotace na pohřeb občana v Dyji. Kontrolní výbor souhlasí s vyplacením částky 

5.000,- Kč 

  

Hlasování č. 16: pro 7  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen 

 
Rozšíření programu: 
k bodu 17) 

Projednat a schválit v ZO žádost paní …………….. o finanční podporu z prostředků 

obce Dyje na provoz prodejny potravin a smíšeného zboží v obci Dyje  
Starosta přečetl žádost. Návrh výše příspěvku je ve výši 50.000,- Kč formou finančního daru. 

K žádosti lze využít dotačního programu PODPORA PROVOZU VENKOVSKÝCH PRODEJEN 

V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2023. Žadatelem může být pouze obec s méně než 750 obyvateli, 

která se nachází v územním obvodu Jihomoravského kraje, prodejnou se rozumí kamenný obchod, který se 

nachází na území žadatele a lze v něm zakoupit potraviny. Budova prodejny je v majetku fyzické, nebo 

právnické osoby, provozovatelem je podnikající fyzická nebo právnická osoba (obec pouze poskytuje 

příspěvek na provoz). Termín podání žádosti do 28.2.2023. Zastupitelstvo se rozhodlo využít dotační 

program z JmK na podporu provozu venkovských prodejen a podat žádost o dotaci. Tím pověřuje starostu. 

Návrh usnesení č. 17: ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč formou finančního daru na                                       

                                       provoz prodejny v obci Dyje 

 

Hlasování č. 17:  pro 7  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen. 

 
k bodu 18) 

Žádost firmy JOKA Moravský Krumlov, s.r.o. Skalice 197, 671 71 Skalice o umístění 

billboardu v lokalitě z Dyje směrem Tasovice 
Jedná se o billboard o velikosti 5 x 2,5m, který by byl umístěn 15-20 m od silnice, viz přiložená mapa. 

Návrh usnesení č. 18: ZO bere na vědomí žádost firmy JOKA Moravský Krumlov, s.r.o. a v důsledku 

nedostatečných informací o formě billboardu nevydává stanovisko 

 

Hlasování č. 18: pro 7 proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

Různé:   
Starosta informoval zastupitelstvo: 

- o shrnutí podaných námitek ke Změně č. 2 ÚP Dyje do 20.2.2023. Jak se bude pokračovat dále, musí  

  zastupitelstvo rozhodnout. 

- Tříkrálová sbírka – sobota 14.1.2023 vybralo se 16.312,- Kč 

- výsadba zeleně na veřejném prostranství – spodní část obce a okolí OÚ. Výsadbu provede p. Musil 

- nákup darů pro jubilanty – možnost zakoupení dárkových poukazů jakožto věcného daru 
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- informace kolik stála zimní údržba za leden 2023 – uhrazena faktura Ivan Požár: za zimní pohotovost    

  13.950,- Kč a za zimní údržbu ve výši 7.650,- Kč. 

- připomínky p. ……… ke zlepšení podmínek obecného soužití 

- informace k rozpočtu na rok 2023 – rekonstrukce WC+ bývalá jídelna, kuchyň, zázemí pro zaměstnance, 

včetně parkování strojů a nářadí 

- vítání občánků – Lenka Plešková s Petrou Hřebíčkovou 

- Dětský den – faktura 15.000,- Kč za autobus + vstupné 100,- Kč na osobu 

- informace o zaplacení vstupného na zájezdy 

- obecní zpravodaj – výkonný redaktor Ing. Pavel Zona, PhD. 

 

Příští zasedání je plánováno na čtvrtek 30. března 2023 v 17:00 hodin 

 

Jednání ukončeno v 19:45     hod. 

 

Zápis vyhotoven dne:  28.2.2023 

 

 

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

 

 

Zápis ověřili:    Ing. Eva Komárková …………………………… 

  

 

Lenka Plešková  …………………………… 

 

 

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


