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Z Á P I S 
 ze 3. zasedání zastupitelstva obce Dyjice konaného dne 22.6.2016 

Místo konání : Obecní úřad Dyjice  

Začátek : 20,00 hodin 
Zasedání řídil : Mgr. Milan Opravil, starosta 

Přítomno : 7 členů zastupitelstva: Opravil Milan, Brychta Jiří, Tušer Milan, 

Brtník Miloš, Klimešová Jitka, Blecha Jaroslav, Brychta Jiří ml.  

Omluveni : 0  

Neomluveni : 0 

Zapisovatel : Kumbárová Ludmila 
Ověřovatelé zápisu : Klimešová Jitka, Tušer Milan 

 
Starosta obce pan Milan Opravil zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a hosty na jednání a 

konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

Omluveni jsou : 0 

 

Návrh programu: 

1. Závěrečný účet, zpráva o přezk. hosp., účetní závěrka 

2. Závěrečný účet – Mikroregion 

3. Finanční prostředky 

4. POV 

5. Skautské tábory 

6. Stojany  - Malované mapy 

7. Komunikace 

8. SVAK 

9. Lesy 

10. Volby 

11. E-on 

12. Altán 

13. Nákup výpočetní techniky 

14. Elektrická energie do země 

15. Rybník – dotace 

16. Hasiči 

17. Akce 

 

Hlasování o programu jako celku: program byl schválen pro 7 zastupitelů obce. 

 

1. ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy o přezkoumání 

hospodaření za rok 2015 s výhradou, ZO dalo za úkol starostovi a účetní odstranit tyto 

nedostatky: viz. Opatření k nápravě chyb a nedostatků. Starosta dal o zprávě hlasovat. 

Hlasování - pro schválení bylo 7 členů ZO. Návrh byl přijat 

ZO schválilo účetní závěrku za rok 2015. Vyvěšeno dne 28.5.2016. Hlasování – pro schválení 

bylo 7 členů zastupitelstva. Návrh byl přijat bez výhrad. 

2. ZO schválilo závěrečný účet Mikroregionu Telčsko za rok 2015 a dále přezkoumání 

hospodaření Mikroregionu Telčsko za rok 2015 a nápravná opatření. Dále schválilo účetní 

závěrku Mikroregionu Telčsko za rok 2015. Starosta dal o návrhu hlasovat – pro bylo 7 

zastupitelů. Návrh byl jednohlasně přijat. 

3. Učetní informovala ZO o stavu finančních prostředků na ZBÚ, Spořícím účtu a účtu 

ČNB. Na základě informací o stavu účtu pověřilo ZO starostu a účetní převedením 

finančních prostředků z účtu ČNB na Spořící účet. 

4. Starosta informoval ZO ohledně POV – úprava komunikace u KD – dláždění kostky.  
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5. ZO bylo informováno starostou o pořádání skautských táborů v kú obce Dyjice – dívčí 

tábory, chlapecké tábory , rozmístění, likvidace odpadů – poplatek. 

6. ZO schválilo rozmístění stojanů – Malované mapy – Kozinec , Dyjička, Stranná, Dolní 

Dvvorce. Malé mapy k vyzvednutí v Kd. 

7. Starosta seznámil ZO se stavem opravy komunikace I/23 Telč – Brno, která by se měla 

konat v roce 2017 – rozšíření vozovky, návaznost na obchvat Dolních Dvorců, oprava 

mostku Dyjička – Stranná.  

Další stavební uzávěra bude na silnici Telč – Nová Říše v úseku Zvolenovice- 

Vystrčenovice, dále Vystrčenovice- - nová Ríše. V roce 2017 by měla pokračovat etapa 

Telč – Zvolenovice.  

8. Starosta seznámil ZO se závěry valné hromady SVAKu ohledně vodného a stočného, 

cenové relace, pokračování sporu s městem Jihlava a s projekty v okolí Telče.  

9. Místostarosta přednesl zprávu a stavu obecních lesů – těžba, prodej, vyžínání, sázení – 

jedle, buky, borovice – žádost o dotace. Vzhledem ke kůrovcové kalamitě je třeba brát 

v úvahu možnost registrace DPH. 

10. Starosta přednesl harmonogram organizace voleb do Z. Krajů a Senátu ČR, příprava 

volební komise, zapisovatel, stanovení počtu členů VK. 

11. ZO pověřilo starostu obce jednání s firmou e-on ohledně výměny jističe. Z důvodu 

rekonstrukce veřejného osvětlení nebyla snížena kapacita jističe.  

12. Na základě předložené dokumentace a opakované diskuse ZO schválilo stavbu altánu 

na Bukovci – Jiří Brychta ml. Doplní finanční rozpočet. Termín zhotovení 7 – 9 2016. 

13. Vzhledem k ukončení udržitelnosti projektu a k zastaralosti a částečné nefunkčnosti 

výpočetní techniky OÚ starosta navrhl toto počítačové vybavení obnovit tj – 2 stolní 

počítače, notebook a tiskárna.  ZO nákup jednohlasně schválilo. 

14. Elektrická energie do země – místostarosta přednesl návrh na uložení rozvodů el. 

Energie do země v některých částek obce Dyjice. ZO pověřilo jednáním starostu obce a 

zjištění informací do dalšího zastupitelstva. 

15. Rybník – dotace. ZO jednohlasně schválilo žádost na projekt odbahnění rybníka jižně 

od Zvolenovic - „Rožmberk“, parc. Číslo 240. 

16. Hasiči – nákup boty, přilby, oblek. Stany, pivní sety. Výjezd s historickou stříkačkou 

na náměstí do Telče. 

17. Místostarosta seznámil ZO s připravovanými akcemi – koupání Pasohlávky, volejbal, 

nohejbal, podzim - muzikál 

 

 

 

 
Pro 7 ZO. Návrh byl přijat. 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 22,00 hodin. 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :         Zapsala: 

 

 

Místostarosta:         Starosta:  


