
Obec Dyje Dyje 128 

 669 02 Znojmo 

tel/fax:  515234410 

e-mail:  obecdyje@volny.cz          Dyje, 27.5.2021 

U S N E S E N Í 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve čtvrtek dne 27.5.2021 v 17:00 hodin 

na Obecním úřadě v Dyji. 

Usnesení ZO číslo: 
č. 1/5/2021 - Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o 

bod č. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21. 

č. 2/5/2021 - Usnesení z minulého zasedání ze dne 29.4.2021 bylo č. 1 až 34 bez připomínek. 

č. 3/5/2021 – Schválilo ověřovatele zápisu: paní Ing. Komárkovou, paní Vodákovou. 

č. 4/5/2021 – Schválilo do společného pronájmu z p.č. KN 3/1 k.ú.Dyje, výměru 40 m2 manželům 

…………………….., bytem ……………….. a panu …………………………., bytem ……………….. . 

č. 5/5/2021 – Jednohlasně schválilo stavbu rekreační chaty na pozemku p.č. KN 351/42, p.č. KN 351/43 

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

č. 6/5/2021 – Jednohlasně schválilo proplacení částky 23.605,- Kč, fa č.FVT21/045/7/00626 za křovinořez 

Shindaiwa B410s-LW a příslušenství. 

č. 7/5/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Dyje za rok 

2020 včetně Zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení přezkumu obcí, o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce, a to bez výhrad. 

č. 8/5/2021 – Jednohlasně schválil Smlouvu č.  JMK 070650/21/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje uzavřenou mezi JMK, zastoupený Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem, Žerotínovo 

nám. 449/3, 601 82 Brno a Obcí Dyje, zastoupené Jiřím Staňkem, starostou obce, Dyje č.p. 128 – jedná se 

o dotaci ve výši 234.000 Kč na realizaci akce „Dyje - rozšíření VO pod kostelem“. 

č. 9/5/2021 – Zastupitelstvo obce Dyje schvaluje účetní závěrku obce Dyje sestavenou ke dni 31.12.2020. 

Zároveň rozhodlo o převedení výsledku hospodaření za rok 2020 ve výši 2.704.497,65 Kč na účet 432 – 

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 

č. 10/5/2021 – Jednohlasně schválilo zaplacení částky 18.650,-Kč, fa č. 21010620 za projekt Dyje, 

rozšíření VO pod kostelem. 

č. 11/5/2021 – Jednohlasně schválilo výstavbu „Rozvojové plochy areálu Dyje, haly pro výrobu a opláštění 

budov“ na pozemcích p.č. KN 609/1, KN 609/10 v k.ú.Dyje. 

č. 12/5/2021 – Jednohlasně schválilo výstavbu „Balící a kompletační středisko Dyje, hala pro kompletaci a 

skladování“ na pozemcích p.č. KN 605/13, KN 621/2, KN 620/6 v k.ú.Dyje. 

č. 13/5/2021 – Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2021. 

č. 14/5/2021 – Jednohlasně schválilo proplacení částky 28.195,- Kč s DPH, fa č. FVT21/045/7/00775 za 

křovinořez Shindaiwa B510S a příslušenství. 

č. 15/5/2021 – Jednohlasně schválilo proplacení částky 10.375,75 Kč s DPH, fa č. 2021024 za výsadbu 

ostrůvku u hlavní silnice firmě Ing Martin Musil. 

č. 16/5/2021 – Jednohlasně schválilo proplacení částky 23.964,05 Kč s DPH, fa č. 2021023 za výsadbu 

před hřbitovem firmě Ing. Martin Musil. 

č. 17/5/2021 – Jednohlasně schválilo proplacení částky 44.820,- Kč, fa č. 06/2021 panu Tomáši Pěnkavovi, 

………………… za úpravu hřiště. 

č. 18/5/2021 – Jednohlasně schválilo proplacení částky 46.561,- Kč s DPH, fa č. 2100169 firmě BERK BT 

s.r.o., ………… za písek, osivo. 

č. 19/5/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 19 ohledně oznámení o zahájení společného řízení 

„Cyklostezka Dyje směr Tasovice“. 

č. 20/5/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 20 ohledně rozšíření veřejného osvětlení VO, lokalita 

pod kostelem, Dyje. 

č. 21/5/2021 – Jednohlasně schválilo opravu místní komunikace p.č. KN 2247/1, p.č. KN 2301 k.ú.Dyje 

panelové cesty za cenovou nabídku 987.677,23 Kč s DPH firmou COLAS CZ, a.s. provozovna Znojmo….. 

 

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.             

 

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

místostarosta obce starosta obce 

 

 

 

Vyvěšeno:     28.5.2021                     Vyvěšeno elektronicky 

Sňato:                                                    od 28.5.2021 do 21.6.2021 

mailto:obecdyje@volny.cz

