
Z Á P I S 

ze 4. zasedání zastupitelstva obce Dyjice konaného dne 21.9.2016 

Místo konání : Obecní úřad Dyjice  

Začátek : 19,00 hodin 
Zasedání řídil : Mgr. Milan Opravil, starosta 

Přítomno : 6 členů zastupitelstva: Opravil Milan, Brychta Jiří, Tušer Milan, 

Blecha Jaroslav, Brtník Miloš, Brychta Jiří, Klimešová Jitka  

Omluveni : 1 člen - Blecha Jaroslav 

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 6 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a 

zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Omluveni jsou : 0 

Nepřítomný: J. Blecha 

1. Volby 

2. Les – brigádníci, brouk, prodej - DPH 

3. Zvonička 

4. Dláždění u KD - Program obnovy venkova 

5. Nákup stany a lavice, výlov 

6. E- on, - prořezávka, el. energie do země 

7. Altán 

8. Příspěvek na činnost spolku Bezobav – 20 000,-- Kč jednohlasně 

9. Prodej pozemku 

10. Nové počítače 

11. Mikroregion – Nevcehle, schválení – rozpočtový výhled 

12. Vodovody a kanalizace 

13. Čekárna D.D. 

14. Hasičárna - přístavba 

15. Stranná čekárna – širší krajnice 

16. Akce – výlov, brigáda, sousedé 

Hlasování o programu jako celku: program byl schválen pro bylo 6 zastupitelů obce. 

1. Starosta seznámil ZO s harmonogramem voleb do Senátu a Kraje Vysočina  - 14. A 

15.10., seznámil je s přípravou – počet členů VK, zapisovatel VK a legislativním 

ukotvením voleb. 

2. Les – místostarosta pan Brychta seznámil ZO se situací v lese. Výskyt brouka, těžba, 

prodej dřeva – Chalupský Třešť. ZO se zabývalo hrozbou spadnutí do DPH. 

3. Dne 21.9. byla dokončena etapa ozvučení kapličky. Zvonička prvně zvonila v 18,00 

hodin. Firma zapojila automatické zvonění. V případě problémů možnost reklamace. 

Technické zhodnocení kapličky. 

4. Starosta seznámil ZO s plněním programu POV – dláždění u KD. K dnešnímu dni 

byla tato akce splněna.  

5. ZO schválilo nákup 2 ks stanů a pivních setů – skládací stoly + lavice. Tyto budou 

použity na výlov a kulturní akce v obci. 



6.  ZO projednalo možnost zavedení vedení el. Energie do země a to zejména v obcích 

Dolní Dvorce, Dyjička, Dyjice. Na základě jednání s e-onem by v D. Dvorcích a 

Dyjičce šlo financování za obcí, neboť rekonstrukce již byla provedena v minulosti. 

V Dyjici se jedná o rekonstrukci vedení a veřejného osvětlení. Financování by bylo 

z pozice e-onu a obec Dyjice by platila pouze veřejné osvětlení. Dále bylo 

projednáváno ořezávání dřevin pod el. Vedením. ZO uvedenou problematiku mají 

v jednotlivých obcích upozornit vlastníky. V případě neuposlechnutí tento ořez 

provede e-onem najatá firma. 

7. Starosta informoval o ukončení stavby altánu na Bukovci i o financování a možnosti 

dalšího využití. 

8. ZO na návrh starosty jednohlasně schválilo finanční příspěvek spolku Bezobav 

(Renata Koževnikovová) ve výši 20 000,-- Kč.  

9. ZO bylo informováno o dokončení prodeje pozemku ve Zvolenovicích (u Čechů) 

10. Nové počítače 

11. Mikroregion – Nevcehle, schválení – rozpočtový výhled 

12. Vodovody a kanalizace 

13. Čekárna D.D. 

14. Hasičárna - přístavba 

15. Stranná čekárna – širší krajnice 

16. Akce – výlov, brigáda, sousedé 

 

 

 

 

Hlasování o složení ověřovatelů: Jitka Klimešová, Tušer Milan 

Pro 6 ZO. Návrh byl přijat. 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21,00 hodin. 

Ověřovatelé zápisu :  

Zapsala: 

Místostarosta:       Starosta:  

 


