
Obec Dyje Dyje 128 

 669 02 Znojmo 

tel/fax:  515234410 

e-mail:  obecdyje@volny.cz          Dyje, 26.3.2021 

U S N E S E N Í 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve čtvrtek dne 25.3.2021 v 18:00 hodin 

na Obecním úřadě v Dyji. 

Usnesení ZO číslo: 

 

č. 1/3/2021 - Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání 

o bod č. 25 a 26. 

č. 2/3/2021 - Usnesení z minulého zasedání ze dne 25.2.2021 bylo č. 1 až 25 bez připomínek. 

č. 3/3/2021 – Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: paní Bc. Pavlačkovou, pana Kúřila. 

č. 4/3/2021 – Jednohlasně schválilo sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec Dyji v letošním roce 

a velkoobjemového kontejneru na odpad. 

č. 5/3/2021 – Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou 

mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a Římskokatolickou farností Dyje se sídlem 

Tasovice č.p. 191, zastoupené páterem ………………….., farnosti Dyje. 

č. 6/3/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně zaplacení za pohotovost, posyp, dovoz 

písku, pluhování panu ……………., ……….., částku 19.200,- Kč. 

č. 7/3/2021 – Jednohlasně schválilo, že obec zaplatí materiál – štěrk na opravu, zpevnění cesty p.č. KN 

267/2, p.č. KN 252/26 k.ú.Dyje, které jsou obecní, tři avie. 

č. 8/3/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně vybudování požárního nadzemního 

hydrantu v naší obci, cena 80.951,42 Kč s DPH, obec poslala objednávku. Dne 22.-23. března 2021 je 

zhotovena přípojka. 

č. 9/3/2021 – Jednohlasně schválilo prominutí nájemného za měsíc duben, květen, červen 2021 kvůli 

proti epidemiologickým opatřením, které nařídila vláda – jedná se o hospodu Na Růžku, panu 

……………….., bytem ………………, který má hospodu v nájmu, která je obecní. 

č. 10/3/2021 – Zastupitelstvo jednohlasně odkládá projednání žádosti pana ……………., bytem 

………………………….......... na příští zasedání ZO v dubnu a svolává schůzku v sobotu 27.3.2021 

ve 14:00 hodin na místě samém. 

č. 11/3/2021 – Jednohlasně schválilo vydání rozhodnutí a realizaci stavby „Dyje_SAS: NN přip. rozš. 

a úpr. DS“ pro PK Elektro s.r.o., …………….. Brno. 

č. 12/3/2021 – Jednohlasně schválilo Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Dyje, Dyje č.p. 128, 

zastoupenou starostou obce Jiřím Staňkem, objednavatelem a zhotovitelem COLAS CZ, a.s., 

…………………….Praha 9 – Vysočany, zastoupená ………………………, na vybudování chodníku 

v Dyji od RD čp. 6 po chatu ev. 540 za cenu 907.422,56 Kč s DPH. 

č. 13/3/2021 – Schválilo Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Dyje, Dyje č.p. 128, zastoupenou 

starostou obce Jiřím Staňkem, objednavatelem a zhotovitelem COLAS CZ a.s., ………………….. 

Praha 9 – Vysočany, zastoupená ………………………, na opravu místní komunikace p.č. KN 2181 

k.ú.Dyje – trasa hřbitov a p.č. KN 2544/1 k.ú.Dyje – trasa za mostem doprava za cenu 2.390.179,94 

Kč s DPH. 

č. 14/3/2021 – Jednohlasně schválilo Rozpočet obce Dyje na rok 2021 ve výši 12.700.000 Kč jako 

schodkový, který bude vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let: 

příjmy 7.660.000 Kč + financování 5.040.000 Kč, výdaje 12.700.000 Kč. 

č. 15/3/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně zakoupení respirátorů FFP2 pro 

důchodce. 

č. 16/3/2021 – Jednohlasně schválilo záměr obce bezúplatně převést do vlastnictví JMK pozemek p.č. 

KN 156/3, ostatní plocha, komunikace, výměra 9 m2, pozemek p.č. KN 567/12, ostatní plocha, 

komunikace, výměra 38 m2 k.ú.Dyje. 

č. 17/3/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 17 ohledně prodloužení lhůty ve věci vydání 

společného povolení na stavbu „Cyklostezka Dyje, směr Tasovice“ k doložení údajů a dokladů z 

důvodu vlivu a průběhu pandemie COVID-19. 

č. 18/3/2021 – Jednohlasně schválilo, aby starosta oslovil 3 firmy na vybudování veřejného osvětlení 

pod kostelem. 

č. 19/3/2021 – Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou 

mezi Obcí Dyje, zastoupené místostarostou obce Ing. Valerijem Krejčím a TJ SOKOL Dyje, z.s. 

zastoupené panem ……………………., předsedou TJ. 
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č. 20/3/2021 – Jednohlasně schválilo částku 246.906,50 Kč s DPH za vánoční ozdoby na VO. 

č. 21/3/2021 – Jednohlasně schválilo záměr prodeje pozemku p.č. KN 2246, o výměře 227 m2, kultura 

ostatní plocha k.ú.Dyje, který je obecní. 

č. 22/3/2021 – Jednohlasně schválilo, že Obec Dyje požádá pana ……………………………….., 

bytem ………… o odkoupení pozemku z p.č. KN 2249, výměru 3 m2, z p.č. KN 2254 výměru 31 m2, 

z p.č. KN 2255, výměru 51 m2, z p.č. KN 2265, výměru 11 m2, z p.č. KN 2266, výměru 102 m2,  

z p.č. KN 2269, výměru 29 m2, vše k.ú.Dyje, celkem 227 m2. Obec požádá až po upřesnění 

geometrickým plánem. 

č. 23/3/2021 – Jednohlasně schválilo Smlouvu o budoucí darovací smlouvě o převodu vlastnictví k 

nemovitostem uzavřenou mezi ……………………….….., bytem ………………………………… 

(budoucí dárce) a Obcí Dyje, Dyje čp. 128, zastoupené starostou Jiřím Staňkem (budoucí obdarovaný). 

Jedná se, že budoucí dárce vybuduje na vlastní náklady dílo „Výstavba vodovodu a splaškové 

kanalizace pro RD domky - Dyje“. 

č. 24/3/2021 – Jednohlasně schválilo Smlouvu č.: ZN-001030064510/001-ELSP 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 …………….…. Brno, zastoupená panem …………………………, 

technikem výstavby. Jedná se o stavbu „Dyje_Fachkas: NN přip. kab. smyčka“. 

č. 25/3/2021 – Jednohlasně schválilo Smlouvu č.: ZN-001030062312/001-PKEL 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 ………………… Brno, zastoupená panem …………………………, 

technikem výstavby. Jedná se o stavbu „Dyje_SAS: NN přip. rozš. a úpr. DS“. 

č. 26/3/2021 – Jednohlasně schválilo, že obec zaměstná na VPP od 1.4.2021 pana ……………………, 

bytem ………………... 

 

 

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Valerij   K r e j č í     Jiří  S t a n ě k 

místostarosta obce starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:     26.3.2021                     Vyvěšeno elektronicky 

Sňato:                                                    od 26.3.2021 do 22.04.2021 


