
Obec Dyje Dyje 128 

 669 02 Znojmo 

tel/fax:  515234410 

e-mail:  obecdyje@volny.cz             Dyje 12.12.2019 

U S N E S E N Í 

 
ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve středu dne 11.12..2019 v 18:00 hodin 

na Obecním úřadě v Dyji. 

 

Usnesení ZO číslo: 

Jednohlasně schválilo program jednání. 
 

1. Usnesení z minulého zasedání ze dne 28. listopadu 2019 bylo č. 1 - 35 bez připomínek. 

2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Matouška, paní Bc. Pavlačkovou. 

3. Jednohlasně schválilo uzavření „Servisní smlouvy č. 492191622 programového vybavení 

CODEXIS GREEN mezi ATLAS Consulting spol. s r.o., …………… a Obcí Dyje. 

4. Jednohlasně schválilo finanční částku 2.000,- Kč do tomboly, jako věcný dar, na ples ZŠ 

Tasovice, který se uskuteční v lednu 2020. 

5. Jednohlasně schválilo úplné odstranění retardéru před rodinným domem čp. 25, který je 

umístěn na místní komunikaci p.č. KN 3/1 k.ú.Dyje. 

6. Jednohlasně schválilo proplacení částky 24.200,- Kč, fa č. 19012183 firmě BERK BT s.r.o. 

……………….. za postřik proti plísni + výživu hřiště. 

7. Jednohlasně schválilo proplacení částky 25.580,01 Kč, fa č. 20191066 za materiál na 

vsakoviště panu …………………… . 

8. Jednohlasně schválilo proplacení částky 6.715,50 Kč, fa č. 20191065 za údržbu zeleně panu 

…………………… . 

9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně zaplacení pohotovosti a dovoz materiálu panu 

       …………………… . 

10. Jednohlasně schválilo, že od 11.12.2019 se ruší kulturní výbor. 

11. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného člena zastupitelstva obce panu Martinu 

Dubovi ve výši 1.316,- Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.1.2020. 

12. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného člena zastupitelstva obce paní Ing. Evě 

Komárkové ve výši 1.316,- Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.1.2020. 

13. Jednohlasně schválilo proplacení částky 8.000,- Kč hrubého panu …………………………… 

za zhotovení Betlému. 

14. Jednohlasně schválilo zakoupení notebooku pro práci zastupitelstva, cena 16.438,- Kč. 

15. Jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Dyje č. 4/2019, o místním poplatku  

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. Důchodci od 65-ti let a starší budou osvobozeni od poplatku. 

16. Jednohlasně schválilo proplacení částky 12.100,- Kč s DPH panu …………………………… 

za inženýrskou činnost na akci „Dyje – cyklostezka Dyje směr Tasovice“. 

 
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:             12.12.2019                    Vyvěšeno elektronicky 

Sňato:                      30.12.2019                                 od 12.12.2019 do 30.12.2019 

mailto:obecdyje@volny.cz

