
    U S N E S E N Í   

z jednání zastupitelstva obce Dyje č. 4/2022 

 konaného ve čtvrtek dne 28.04.2022 v 18:00 hodin na Obecním úřadě v Dyji. 
 

obecdyje@volny.cz, tel. 515234410, www.obec-dyje.cz                                                       Dne 29.04.2022 

 

Usnesení číslo: 

 

č. 1/4/2022 – ZO schvaluje program jednání. 

č. 2/4/2022 – ZO schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 4/2022 paní Ing. Komárkovou, 

pana Česneka. 

č. 3/4/2022 – ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN 014330060453/002 GPM 

uzavřenou mezi Obcí Dyje a EG.D a.s. Brno na stavbu „Dyje, Fabeš NN přip. kab. přípojka“. 

č. 4/4/2022 – ZO schvaluje vyhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci vodovodního 

řádu v obci a současně schvaluje podání žádosti na DSO VaK Znojemsko o převzetí investorství 

stavby „Rekonstrukce vodovodního řádu Dyje“, včetně inženýrské činnosti. 

č. 5/4/2022 – ZO schvaluje odstranění objektu zahradní chaty na pozemku p.č. KN 351/10 a 

zároveň souhlasí se stavbou rekreační chaty s jímkou na pozemku p.č. KN 351/8, KN 351/10. 

č. 6/4/2022 – ZO schvaluje a souhlasí se stavbou chaty s jímkou na pozemku p.č. KN 2517/2 

k.ú.Dyje dle předloženého projektu. 

č. 7/4/2022 – ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2022-nar., o poskytnutí individuální 

dotace na narozené dítě v obci Dyje. 

č. 8/4/2022 – ZO schvaluje úhradu faktury č. VFT22220026 ve výši 23.595,- Kč firmě ECOLED 

Veřejné osvětlení s.r.o Praha, za vypracování závěrečné zprávy EFEKT 2020. 

č. 9/4/2022 – ZO schvaluje zakoupení herního prvku na dětské hřiště. 

č. 10/4/2022 – ZO schvaluje zápis do Kroniky za rok 2021. 

č. 11/4/2022 – ZO schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě č. KJ665004 o poskytování služeb při 

svozu domovního a tříděného odpadu uzavřený mezi Jan Klíčník – KJ spol. KJ Tasovice a Obcí 

Dyje. 

 

Usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy ZO.         

 

Svatopluk   K ú ř i l          David   M a t o u š e k 

místostarosta obce      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vyvěšeno:     29.04.2022                             Vyvěšeno elektronicky 

Sňato:                                                         od 29.04.2022 do 19.05.2022 
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