
Obec Dyje Dyje 128 

 669 02 Znojmo 

tel/fax:  515234410 

e-mail:  obecdyje@volny.cz          Dyje, 29.1.2021 

U S N E S E N Í 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve čtvrtek dne 28.1.2021 v 17:00 hodin 

na Obecním úřadě v Dyji. 

Usnesení ZO číslo: 

 

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

jednání o bod č. 23, 24, 25 a 26. 

č. 2/1/2021 - Usnesení z minulého zasedání ze dne 17.12.2020 bylo č. 1 až 26 bez připomínek. 

č. 3/1/2021 - Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: paní Bc. Pavlačkovou, pana Kúřila. 

č. 4/1/2021 – Jednohlasně schválilo pokácení jednoho stromu na pozemku p.č. KN 3/1 k.ú.Dyje u 

kapličky – pláňka. 

č. 5/1/2021 – Jednohlasně schválilo, že obec nechá zhotovit nové schody, zábradlí a madlo na 

půdu OÚ.  

č. 6/1/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně zabudování tří sloupků z trubek 

před RD pana ……………….. 

č. 7/1/2021 – Jednohlasně schválilo finanční příspěvek v výši 300.000 Kč v roce 2021 na činnost 

fotbalového oddílu TJ SOKOL Dyje mužstva III. a IV. třídy a družstva mladších žáků nebo starší 

přípravky, opravu kabin a úpravu kolem hřiště. 

č. 8/1/2021 – Jednohlasně schválilo zakoupení čerpadla na čerpání splašků z plastové nádrže. 

č. 9/1/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně zaplacení za pohotovost, pluhování, 

dovoz písku panu ……….., bytem ………….., částku 10.150,- Kč. 

č. 10/1/2021 – Jednohlasně schválilo, aby starosta oslovil 5 firem na vybudování chodníku od RD 

pana …………….. po chatu pana ………………. na pozemcích p.č. KN 27/1, 2282, 2244, 2245, 

2247/1, 2247/2 a 2301 k.ú.Dyje, dále na opravu místní komunikace p.č. KN 2181 hřbitov a p.č. 

KN 2544/1 od mostu vpravo. 

č. 11/1/2021 – Jednohlasně schválilo zakoupení 26 ks vánočních světelných ozdob na VO pro 

zbytek obce, cena 203.555,- Kč s DPH. 

č. 12/1/2021 - Jednohlasně schválilo zhotovení osvětlení pro RD pod kostelem na pozemku p.č. 

KN 442/1 k.ú.Dyje 

č. 13/1/2021 – Jednohlasně schválilo Dodatek č. 13 pro úhradu cestovních náhrad v souladu 

s vyhláškou č. 589/2020 Sb., platnou pro rok 2021. 

č. 14/1/2021 – Silniční správní úřad obce Dyje nemá námitek a souhlasí se stavbou zděného plotu 

na pozemku p.č. KN 431/3 k.ú.Dyje, který se nachází vedle veřejného prostranství – místní 

komunikace p.č. KN 442/1 k.ú.Dyje. 

č. 15/1/2021 – Jednohlasně schválilo finanční podporu ve výši 30.000 Kč Římskokatolické 

farnosti Dyje se sídlem Tasovice 191, na obnovu kulturní památky kostela sv. Jana Nepomuckého 

v Dyji. 

č. 16/1/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 16 ohledně přerušení MěÚ Znojmo, odborem 

dopravy, žádost o vydání společného povolení stavby cyklostezky Dyje směr Tasovice na 60 dní.  

Cyklostezka v roce 2021 se budovat nebude. 

č. 17/1/2021 – Jednohlasně schválilo, že obec v roce 2021 opraví místní komunikaci p.č. KN 2181 

k.ú.Dyje – trasa hřbitov. 

č. 18/1/2021 – Schválilo, že obec v roce 2021 opraví místní komunikaci p.č. KN 2544/1 k.ú.Dyje 

– trasa od mostu vpravo. 

č. 19/1/2021 – Jednohlasně schválilo příjmy a výdaje obce za rok 2020. 

č. 20/1/2021 - Jednohlasně schválilo vybudování požárního hydrantu na zabezpečení zdrojů vody 

k hašení požárů, obec uhradí ze svého rozpočtu. 

č. 21/1/2021 – Jednohlasně schválilo Smlouvu o nájmu hrobového místa na místním hřbitově 

v Dyji. 

č. 22/1/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 22 ohledně Rozpočtového opatření č. 5/2020. 

č. 23/1/2021 – Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu na obecním pozemku p.č. KN 102/1 

k.ú.Dyje – pláňka. 
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č. 24/1/2021 - Schválilo, že obec zašle dopis manželům …………….., bytem …………….., aby 

do konce března 2021 přesadili živý plot 2 m od chodníku.  

č. 25/1/2021 – Jednohlasně schválilo, že obec požádá Jihomoravský kraj o dotaci na opravu místní 

komunikace p.č. KN 2181 k.ú.Dyje – trasa hřbitov. 

č. 26/1/2021 – Jednohlasně schválilo prominutí nájemného hospody Na Růžku, panu …………., 

bytem …………….. za měsíce leden, únor, březen 2021. 

 
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:     29.1.2021                     Vyvěšeno elektronicky 

Sňato:                                                    od 29.1.2021 do 18.02.2021 


