
Obec Dyje Dyje 128 

 669 02 Znojmo 

tel/fax:  515234410 

e-mail:  obecdyje@volny.cz             Dyje 1.11.2019 

U S N E S E N Í 
ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve čtvrtek dne 31.10.2019 v 17:00 hodin na Obecním úřadě 
v Dyji. 
Usnesení ZO číslo: 
1. Jednohlasně schválilo program jednání. 
2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Matouška, pana Duby. 

3. Jednohlasně schválilo uzavření smlouvy o zimním posypu, údržbě místních komunikací v obci, pracích a 
službách provedených pro obec během roku s panem . Smlouva je platná od 1.11.2019. 
Práce s traktorem za 1 hod 500,- Kč, pohotovost 150,- Kč/den. 

4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně platby za svoz nebezpečného odpadu. 
5. Jednohlasně schválilo umístění novostavby rekreační chaty s jímkou, vrtanou studnou na pozemku p.č. KN 

2518/1 k.ú.Dyje panu , který je v mém osobním vlastnictví. Souhlas je pro společné územní 
rozhodnutí a stavební povolení stavby. 

6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně koupení bývalého JZD (zámeček). 

7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně proplacení částky 3.933,- Kč za máji na posvícení (kácení + 
doprava). 

8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně, že chodník od parčíku ke kostelu Dyje má kolaudační 
souhlas s užíváním stavby. 

9. Bere na vědomí, že zastupitelé jsou povinni dodržovat Směrnici k GDPR a oznámit správci změny ve svých 
zpracovávaných osobních údajích. 

10. ZO doslalo domů zápis finančního a kontrolního výboru. 
11. Schválilo, že paní Ing. Eva Komárková od 1.1.2020 povede Kroniku obce Dyje a schválilo odměnu  

4.000,- Kč. 
12. Jednohlasně schválilo, že obec v roce 2020 opraví místní komunikace zástřikovou emulzí a drtí 2/4. 
13. Jednohlasně schválilo proplacení částky 5.208,- Kč, fa č.  FVT19/045/7/01965 za opravu obecního traktůrku. 
14. Jednohlasně schválilo proplacení částky 12.986,- Kč, fa č. 11190066 za pozinkované rošty na žlaby 

u kostela. 

15. Jednohlasně schválilo, že obec nechá v roce 2020 vyčistit studnu na dětském hřišti. 
16. Jednohlasně schválilo projektovou dokumentaci na přeložku vodovodu v obci Dyje – lokalita za kostelem. 

17. Jednohlasně schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě, o zřízení služebnosti uzavřenou podle ust. § 1785 ve 
spojení § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., mezi Obcí Dyje a ZSO VaK Znojemsko na přeložku vodovodu 
v obci Dyje – lokalita za kostelem. 

18. Jednohlasně schválilo, že obec v roce 2020 provede opravu střechy Obecního úřadu Dyje čp. 128 a podá 
žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj z dotačního titulu „Rekonstrukce a přestavby veřejných 
budov“. 

19. Jednohlasně schválilo postavení pergoly na pozemku p.č. KN 119/3 k.ú.Dyje, cca 30 m2 manželům 
, bytem . 

20. Jednohlasně schválilo postavení pergoly na pozemku p.č. KN 111 k.ú.Dyje, cca 25 m2 manželům 
, bytem . 

21. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2019. 
22. Jednohlasně schválilo proplacení částky 175.877,05 Kč s DPH. fa č- 1911300321 za opravu místní 

komunikace p.č. KN 2233 k.ú.Dyje firmě COLAS CZ, a.s. 
23. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 23 ohledně podání žádosti o dotaci dne 15.10.2019 na Ministerstvo 

průmyslu o obchodu na rekonstrukci veřejného osvětlení obce Dyje z programu EFEKT 2017-2021. 

24. Bere na vědomí návrhy kulturního výboru. 
25. Jednohlasně schválilo předběžný souhlas k umístění nové trafostanice na pozemku p.č. KN 2103 k.ú.Dyje, 

který je obecní a následný odkup pozemku pod trafostanicí cca 35 m2. 
 

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.             

 

David   M a t o u š e k      Jiří  S t a n ě k 

místostarosta obce                 starosta obce 

 

 

Vyvěšeno:             01.11.2019                    Vyvěšeno elektronicky 

Sňato:                      21.11.2019                                 od 01.11.2019 do 21.11.2019 

mailto:obecdyje@volny.cz

