
 

Obec Dyje Dyje 128 

 669 02 Znojmo 

tel/fax:  515234410 

e-mail:  obecdyje@volny.cz          Dyje, 30.7.2021 

 

U S N E S E N Í 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve čtvrtek dne 29.7.2021 v 17:00 hodin 

na Obecním úřadě v Dyji. 

 

Usnesení ZO číslo: 

č. 1/7II/2021 – Jednohlasně schválilo program jednání.   

č. 2/7II/2021 – Usnesení z minulého zasedání ze dne 9.7.2021 bylo č. 1 až 4 bez připomínek. 

č. 3/7II/2021 – Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, paní Vodákovou. 

č. 4/7II/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně schválení Závěrečného účtu a 

účetní závěrky DSO VaK Znojemsko za rok 2020 a to s výhradou. 

č. 5/7II/2021 – Jednohlasně schválilo zaplacení částky 6.443,25 Kč s DPH za zahradnické 

práce u ÚD, na dětském hřišti panu Ing. Martinu Musilovi, bytem …………………….. 

č. 6/7II/2021 – Jednohlasně schválilo zaplacení částky 36.300,- Kč s DPH za opravu místní 

komunikace asfaltovou emulzí a drtí 2/8 firmě Opravy vozovek, zemní práce, ……………., 

pan Antonín Blažek. 

č. 7/7II/2021 – Jednohlasně schválilo částku 780.000 Kč bez DPH za projekt na rekonstrukci 

hlavního vodovodního řádu ve spodní části obce Dyje. 

č. 8/7II/2021 – Jednohlasně schválilo pokácení 15 stromů akátu na pozemku p.č. KN 294/1 

k.ú.Dyje, který je obecní. 

č. 9/7II/2021 – Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2021-pohř., o poskytnutí 

individuální dotace na pohřeb občana v obci Dyje. 

č. 10/7II/2021 – Jednohlasně schválilo zaplacení částky 11.229,- Kč, fa č. 2021/134 za 

pronájem montážní plošiny MP-16, montáž na sloupy VO materiálu na vánoční osvětlení. 

č. 11/7II/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně Zápisu z jednání ve věci 

stížnosti obce Dyje na vodu stříkající ze silnice II/408 na chodník. 

č. 12/7II/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12, ohledně počtu členů okrskové 

volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 8. a 9. 

října 2021. 

č. 13/7II/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13 ohledně zapisovatelky pro volby do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 8. a 9. října 2021, bude paní Ivona 

Bětíková, pracovnice OÚ. 

č. 14/7II/2021 – Jednohlasně schválilo Dohodu o provedení práce uzavřenou mezi Obcí Dyje, 

zastoupenou Jiřím Staňkem a Ing. Evou Komárkovou, bytem …………………… – odměna 

za kroniku. 
č. 15/7II/2021 – Jednohlasně schválilo proplacení částky 12.100,- Kč s DPH, fa č. 212200212, 

za článek s fotografiemi ve Znojemsku č. 29/2021, za noviny Znojemsko 1.520,- Kč s DPH – 

80 ks firmě NESON, s.r.o. …………………., Znojmo. 

č. 16/7II/2021 – Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2021-žák, o poskytnutí 

individuální dotace pro žáka I. třídy ZŠ. 

č. 17/7II/2021 – Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2021. 

č. 18/7II/2021 – Jednohlasně schválilo zaplacení částky 2.390.179,94 Kč s DPH, fa č. 

2111300157 za opravu místní komunikace p.č. KN 2181-trasa hřbitov a p.č. KN 2544/1 

k.ú.Dyje-trasa za mostem doprava, firmě COLAS CZ, a.s. ……………. Praha 9 – Vysočany. 

č. 19/7II/2021 – Jednohlasně schválilo zaplacení částky 907.422,56 Kč s DPH, fa č. 

2111300156, Dyje, chodník od RD čp. 6 po chatu ev.540, firmě COLAS CZ, a.s. …………. 

Praha 9 – Vysočany.  
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č. 20/7II/2021 – Jednohlasně schválilo zaplacení částky 987.677,24 Kč s DPH, fa č. 

2111300159, Dyje, oprava panelové cesty na pozemcích p.č. KN 2247/1 a p.č. KN 2301 

k.ú.Dyje, firmě COLAS CZ, a.s. ………….…… Praha 9 – Vysočany.  

č. 21/7II/2021 – Jednohlasně schválilo zaplacení částky 223.991,58 Kč s DPH, fa č. 

2111300158, Dyje, oprava místní komunikace p.č. KN 102/1 k.ú.Dyje, firmě COLAS CZ, a.s. 

…………….... Praha 9 – Vysočany.  
 

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.        

             

 

 

 

 

 

 

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

místostarosta obce starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:     30.7.2021                     Vyvěšeno elektronicky 

Sňato:                                                    od 30.7.2021 do 19.8.2021 


