Obec Dyje

Dyje 128
669 02 Znojmo

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

Dne, 22.4.2021

P O Z V Á N K A
na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná ve čtvrtek dne 29.4.2021 v 17.00 hodin
v budově Obecního úřadu Dyje.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1) Schválit program.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.3.2021.
3) Ověřovatelé zápisu.
4) Žádost pana ………………………, bytem ……………………….., o povolení upravení a
zaměření obecní cesty 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.
5) Žádost pana …………………………, bytem ……………………………., o koupi pozemku
p.č. KN 2246, o výměře 227 m2, kultura ostatní plocha k.ú.Dyje, který je obecní.
6) Projednat a schválit v ZO záměr obce 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.
7) Obec zaplatila panu ………………., bytem ……………………… za březen částku 6.650,- Kč,
fa č. 4/2021 za pohotovost, pluhování.
8) Obec zaplatila panu …………………., bytem ………………………částku 5.977,40 Kč s
DPH, fa č. 2021004 za jarní údržbu záhonů.
9) Schválit v ZO Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo
pro rok 2021 uzavřenou mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje.
10) Informace ZO – Ing. Valerij Krejčí, bytem …………. se ze zdravotních důvodů vzdal funkce
místostarosty obce Dyje a mandátu člena zastupitelstva ke dni 7.4.2021.
11) Paní Vladimíra Vodáková, bytem ……………..dne 8.4.2021 složila slib člena zastupitelstva
obce Dyje, obdržela „Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce“.
12) Volba nového místostarosty obce Dyje ze strany KSČM.
13) Schválit odměnu pro neuvolněného místostarostu obce Dyje dle Přílohy k nařízení vlády č.
318/2017 Sb.
14) Projednat a schválit v ZO předsedu finančního výboru.
15) Schválit v ZO odměnu pro předsedu finančního výboru ve výši 2.894,- Kč hrubého měsíčně dle
Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
16) Žádost manželů ……. a ………………………….., bytem …………………. a pana
……………………..……, bytem …………………….., o pronájem části pozemku p.č. KN 3/1
k.ú.Dyje, o výměře 40 m2, který je obecní, do společného nájmu.
17) Obec proplatila částku 35.561,90 Kč s DPH, fa č. 65-009/21 firmě DRALUMIZ Trading s.r.o.,
………………….. za pokácení stromů, likvidaci a odvoz dřevo odpadu, frézování pařezů a
likvidaci frézinku.
18) Obec proplatila částku 247.126,73 Kč s DPH, fa č. 20200363 firmě JKV Opava s.r.o.,
………………Opava 5 za vánoční osvětlení VO.
19) Žádost pana …………………………, bytem …………………………., o změnu územního
plánu obce Dyje na pozemcích p.č. KN 2525 a p.č. KN 2524 k.ú.Dyje, pro výstavbu
rekreačních objektů do velikosti 50 m2. Veškeré náklady s tím spojené si uhradí žadatel.
20) Žádost pana ……………………., bytem ………………., o posunutí lampy VO, které se má
budovat na obecním pozemku v blízkosti mého domu p.č. KN 429/2 k.ú.Dyje.
21) Informace ZO ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.
22) Schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2021-pohř., o poskytnutí individuální dotace na
pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Dyje.

23) Žádost Linky bezpečí, z.s. zastoupenou ředitelkou paní ……………………… o pokračování
podpory a schválit Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou panem
Jiřím Staňkem a Linkou bezpečí, z.s., ………………………Praha, zastoupené paní
………………………….. na částku 3.000,- Kč.
24) Žádost ADITIS Group s.r.o., ………………. Brno o vyjádření k vydání územního souhlasu
stavby Dyje_Lacina: NN přip. rozš.DS“ jedná se o pozemky p.č. KN 212/1, p.č. KN 170/1, p.č.
KN 177 k.ú.Dyje.
25) Schválit v ZO Smlouvu č.: ZN-001030064512/001 – ADS6 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje, Dyje čp. 128, zastoupené starostou panem Jiřím
Staňkem a EG.D, a.s. ……………… Brno, zastoupené panem …………………….., technikem
– stavba s názvem „Dyje_Lacina: NN přip. rozš. DS“ jedná se o pozemky p.č. KN 170/1, p.č.
KN 212/1 k.ú.Dyje, které jsou obecní.
26) Schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2021-nar., o poskytnutí individuální dotace na
narozené dítě v obci Dyje.
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