
 

Obec Dyje Dyje 128 

 669 02 Znojmo 

tel/fax:  515234410 

e-mail:  obecdyje@volny.cz          Dyje, 29.10.2021 

 

U S N E S E N Í 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve středu dne 27.10.2021 v 17:00 hodin 

na Obecním úřadě v Dyji. 

 

Usnesení ZO číslo: 

č. 1/10/2021 – Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu 

jednání o body č. 12, 13, 14.  

č. 2/10/2021 – Usnesení z minulého zasedání ze dne 30.9.2021 bylo č. 1 až 16 bez připomínek. 

č. 3/10/2021 – Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: paní Bc. Pavlačkovou, pana Dubu. 

č. 4/10/2021 – Jednohlasně schválilo proplacení částky 5.402,65 Kč s DPH, fa č. 2021051  

Ing. Martinu Musilovi, bytem …………………, za zahradnické práce. 

č. 5/10/2021 – Jednohlasně schválilo uzavření smlouvy o zimním posypu, údržbě místních 

komunikací v obci, o pracích a službách provedených pro obec během roku s panem Ivanem 

Požárem. Smlouva je platná od 1.11.2021 do 31.3.2022 na zimní údržbu. Práce s traktorem za 1 

hodinu 500,-Kč, pohotovost 150,-Kč za den. 

č. 6/10/2021 – Jednohlasně schválilo pokácení 4 stromů smrku na pozemku p.č. KN 322/1 

k.ú.Dyje paní ……………………, bytem ……………. . 

č. 7/10/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně výsledku voleb do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR v obci Dyje. 

č. 8/10/2021 – Jednohlasně schválilo provedení stavby: přístavbu k rodinnému domu č.p. 70 a 

stavbu garáže na pozemcích p.č. KN 134/1, p.č. KN 134/2 k.ú.Dyje, manželům 

………………………, bytem …………….. . 

č. 9/10/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně vybudování „Vodní nádrže na 

levém břehu Dyje k.ú.Dyje“ a uložení skrývky ornice na pozemcích Vinařství Lahofer, a.s., 

společnosti Agrosevis 1. zemědělská a.s. 

č. 10/10/2021 – Jednohlasně schválilo dlouhodobý pronájem hospody Na Růžku a to na dobu 10-ti 

let panu Radovanu Hlávkovi, bytem ……………… . 

č. 11/10/2021 – Jednohlasně schválilo ukončení výpůjčky na dobu neurčitou nebytových prostor 

kiosku s pergolou na hřišti na p.č. KN 2148 k.ú.Dyje dohodou ke dni 31.10.2021, mezi Obcí Dyje 

a paní Lenkou Hlávkovou, bytem ……………….. . 

č. 12/10/2021 – Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 2246 

k.ú.Dyje, o výměře 227 m2, kultura ostatní plocha, manipulační, z důvodu jeho prodeje. 

č. 13/10/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13, ohledně odkoupení pozemků od 

…………….…, bytem ……..…….., p.č. KN 2249/2, 2254/2, 2255/2, 2265/2, 2266/3, 2269/3 

k.ú.Dyje. 

č. 14/10/2021 – Jednohlasně schválilo proplacení částky 418.407,98 Kč bez DPH za „Přeložku 

vodovodu v obci Dyje, lokalita za kostelem“ DSO VaK Znojemsko na účet 1580764369/0800. 

 

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.             

 

 

 

Svatopluk   K ú ř i l     Jiří   S t a n ě k 

místostarosta obce starosta obce 

 

 

 

 
Vyvěšeno:     29.10.2021                     Vyvěšeno elektronicky 

Sňato:                                                   od 29.10.2021 do 18.11.2021 

mailto:obecdyje@volny.cz

