Obec Dyje

Dyje 128
669 02 Znojmo

tel./fax: 515234410
e-mail: obecdyje@volny.cz

Dne, 18.3.2021

P O Z V Á N K A
na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná ve čtvrtek dne 25.3.2021 v 18.00 hodin
v budově Obecního úřadu Dyje.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1) Schválit program.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.2.2021.
3) Ověřovatelé zápisu.
4) Projednat v ZO sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec Dyji v letošním roce a
velkoobjemového kontejneru na odpad.
5) Schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje
zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a Římskokatolickou farností Dyje, se sídlem Tasovice
………………., zastoupenou páterem …………….., farností Dyje.
6) Obec zaplatila panu ………………., …………….., za únor 2021 částku 19.200,- Kč, fa č.
32021 za pohotovost, pluhování, posyp, dovoz písku.
7) Žádost pana ……………….., bytem …………………, o finanční příspěvek při opravě cesty
p.č. KN 267/2 a p.č. KN 252/26 k.ú.Dyje, která je obecní.
8) Informace ZO ohledně vybudování požárního nadzemního hydrantu v naší obci u dětského
hřiště – cena 80.951,42 Kč s DPH.
9) Schválit v ZO prominutí nájemného za měsíce duben, květen, červen 2021, kvůli
protiepidemickému opatření, které nařídila vláda – jedná se o hospodu Na Růžku panu
……………………, bytem ………………., který má hospodu v nájmu.
10) Žádost pana …………………, bytem ……………………., o povolení nechat zaměřit a opravit
obecní cestu p.č. KN 2217, p.č. KN 2222, p.č. KN 2227 k.ú.Dyje, která spojuje spodní část
mého pozemku p.č. KN 2171/1 a obecní cestu p.č. KN 2233 k.ú.Dyje.
11) Žádost PK Elektro s.r.o., …………………. Brno, o vyjádření k vydání územního rozhodnutí a
realizaci stavby „Dyje_SAS: NN přip. rozš. a úpr. DS“.
12) Projednat a schválit v ZO Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Dyje, Dyje čp. 128,
zastoupenou starostou obce Jiřím Staňkem, objednatelem a zhotovitelem COLAS CZ, a.s.
………………….. Praha 9 – Vysočany, zastoupenou ……………………. na vybudování
„Chodníku v Dyji od RD čp. 6 po chatu ev. 540“, za cenu 907.422,56 Kč s DPH.
13) Projednat a schválit v ZO Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Dyje, Dyje čp. 128,
zastoupenou starostou obce Jiřím Staňkem, objednatelem a zhotovitelem COLAS CZ, a.s.
………………………. Praha 9 – Vysočany, zastoupenou ……………………. na „Opravu
místní komunikace p.č. KN 32181 k.ú.Dyje – trasa hřbitova a p.č. KN 2544/1 k.ú.Dyje – trasa
za mostem doprava“, za cenu 2.390.179,94 Kč s DPH.
14) Projednat a schválit v ZO Návrh rozpočtu obce Dyje na rok 2021.
15) Obec zakoupila respirátory FFP2 a pracovníci OÚ je roznesli důchodcům.
16) Projednat a schválit v ZO záměr obce o bezúplatně převést do vlastnictví JMK pozemek p.č.
KN 156/3, ostatní plocha - silnice, o výměře 9 m2 a dle GP č. 988-80/2021 nově oddělený
pozemek p.č. KN 567/12, ostatní plocha-komunikace, o výměře 38 m2 k.ú.Dyje.
17) Obec dne 10.3.2021 požádala MěÚ Znojmo, odbor dopravy, nám. Armády 1213/8, o
prodloužení lhůty ve věci vydání společného povolení na stavbu „Cyklostezka Dyje směr
Tasovice“ k doložení dokladů, z důvodu průběhu pandemie COVID-19.
18) Obec osloví 3 firmy na vybudování veřejného osvětlení pod kostelem.
19) Schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje,
zastoupenou místostarostou obce a TJ SOKOL Dyje, z.s. zastoupené ………………, předsedou
TJ SOKOL Dyje, z.s.
20) Vánoční ozdoby na VO budou stát 246.906,50 Kč s DPH.
21) Žádost ………………….., bytem ……………………………., o koupi pozemku p.č. KN 2246,
o výměře 227 m2, kultura ostatní plocha k.ú.Dyje, který je obecní.

22) Schválit v ZO, že obec požádá pana ………………………, bytem ……………………………,
o odkoupení pozemku že z parcely číslo KN 2249 část výměry 3 m2, z parcely č. KN 2254 část
výměry 31 m2, z parcely č. KN 2255 část výměry 51 m2, z parcely č. KN 2265 část výměry 11
m2, z parcely č. KN 2266 část výměry 102 m2 a z parcely č. KN 2269 část výměry 29 m2,
celkem 227 m2 k.ú.Dyje, které jsou ve vašem vlastnictví. V případě, že výměra bude ve
skutečnosti větší, obec ji odkoupí (dle geometrického plánu).
23) Schválit v ZO Smlouvu o budoucí darovací smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitostem
uzavřenou mezi ………………….., bytem ……………………..… (budoucí dárce a investor)
a Obcí Dyje, Dyje č.p. 128, zastoupené starostou Jiřím Staňkem (budoucí obdarovaný). Jedná
se o výstavbu vodovodu a splaškové kanalizace.
24) Projednat v ZO Smlouvu č.: ZN-001030064510/001-ELPS o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje, Dyje čp. 128, zastoupenou starostou obce Jiřím
Staňkem a E.G.D., a.s. se sídlem ……………………… Černá Pole, 602 00 Brno, zastoupená
panem ………………………. – technickém výstavby. Jedná se o stavbu “Dyje_Fachkas: NN
přip. kab. smyčka“.

Jiří S t a n ě k
starosta obce

Vyvěšeno:
Sňato:

18.3.2021

Elektronicky vyvěšeno od
do

18.3.2021
26.3.2021

