Obec Dyje

Dyje 128
669 02 Znojmo

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

Dne, 19.8.2021

P O Z V Á N K A
na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná ve čtvrtek dne 26.8.2021 v 17.00 hodin
v budově Obecního úřadu Dyje.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1) Schválit program jednání.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.7.2021.
3) Ověřovatelé zápisu.
4) Žádost Moravských vinařských stezek o příspěvek ve výši 2.463,- Kč s DPH na úhradu části
nákladů oprav na značení „Znojemské vinařské stezky“.
5) Schválit v ZO návrh Darovací smlouvy uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou
Jiřím Staňkem (dárce) a Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
(obdarovaný). Jedná se o pozemky p.č. 567/12, ostatní plocha, o výměře 38 m2, p.č. 156/3,
kultura ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2 k.ú.Dyje.
6) Schválit v ZO návrh Darovací smlouvy uzavřenou mezi Jihomoravským krajem, Žerotínovo
náměstí 449/3, 601 82 Brno, zastoupený Mgr. Vladimírem Šmerdou (dárce) a Obcí Dyje,
zastoupené starostou Jiřím Staňkem (obdarovaný). Jedná se o pozemky p.č. 566/5, p.č.
566/6, p.č. 1954/2, p.č. 2059/2 a p.č. 566/7 k.ú.Dyje, pozemky pod chodníkem.
7) Žádost pana ……………, bytem ………………., Znojmo o souhlas se stavbou objektu
autoservisu na pozemku p.č. kN 1927/1 k.ú.Dyje, pro územní a stavební řízení – jedná se o
pozemek za RD Plackovi.
8) Obec zaplatila částku 7.338,65 Kč s DPH, fa č. 2021041 za zahradnické práce Ing. Martinu
Musilovi, bytem …………….Znojmo.
9) Žádost pana ………………, bytem ……………, o úpravu odtokového kanálu na dešťovou
vodu před RD č.p. 23 a stodolou s garáží na místní komunikaci p.č. 27/1, p.č. 29/1 k.ú.Dyje.
10) Žádost Bc. …………a Mgr. …………, oba bytem …………. Znojmo, o souhlas s výstavbou
chaty na pozemku p.č. 351/40, p.č. 351/41 k.ú.Dyje, který je v našem osobním vlastnictví.
11) Schválit v ZO Smlouvu o budoucí Darovací smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitostem,
uzavřenou mezi Green Resort Dyje s.r.o., …………….. Znojmo, jednající …………………
a Obcí Dyje, č.p. 128, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem – jedná se o vybudování
vodovodu DN 80 v délce 460 m pro RD nad hřbitovem.
12) Schválit v ZO Plánovací smlouvu pro lokalitu „Nad hřbitovem“, uzavřenou mezi Obcí Dyje,
č.p. 128, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a Green Resort Dyje s.r.o., zastoupená
……………, ……………… Znojmo (žadatel) - jedná se o realizaci stavebního záměru
k získání stavebního povolení pro RD nad hřbitovem.
13) Odvoz kontejneru od hřbitova firmou FCC Znojmo s.r.o. stál 1.472,- Kč s DPH, fa č.
0741018733, uložení na skládku FCC Únanov, s.r.o. stálo 2.033,56 Kč s DPH.
14) Zastupitelstvo obce Dyje dostalo domů na prostudování územní studii areálu zámečku „Dyje
– bydlení zámeček“.
15) Schválit v ZO vyřazení z evidence drobného dlouhodobého majetku knihovna: kovový regál
6 ks, dřevěná židle, umakartový stůl 3 ks, kulatý stolek, křeslo 2 ks, z důvodu stáří.
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