
Obec Dyje Dyje 128 

 669 02 Znojmo 

tel/fax:  515234410 

e-mail:  obecdyje@volny.cz          Dyje, 30.4.2021 

U S N E S E N Í 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve čtvrtek dne 29.4.2021 v 17:00 hodin 

na Obecním úřadě v Dyji. 

Usnesení ZO číslo: 

 

č. 1/4/2021 - Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání 

o bod č. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 a 34. 

č. 2/4/2021 - Usnesení z minulého zasedání ze dne 25.3.2021 bylo č. 1 až 26 bez připomínek. 

č. 3/4/2021 – Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Duby, pana Matouška. 

č. 4/4/2021 – Neschválilo vybudování polní cesty po pozemcích p.č. KN 2217, KN 2222, KN 2227 

k.ú.Dyje z důvodu, že pan ……………………….., bytem …………………….. má v nájmu pozemky 

p.č. KN 2222 a p.č. KN 2227 k.ú.Dyje. Obec nemá důvod tuto polní cestu budovat. 

č. 5/4/2021 – Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. KN 2246, o výměře 227 m2, kultura ostatní 

plocha k.ú.Dyje, který je obecní, za cenu obvyklou, za 1 m2 30,- Kč. Veškeré náklady spojené 

s přepisem hradí žadatel - kupující pan ……………………….. 

č. 6/4/2021 – Jednohlasně schválilo bezúplatný převod do vlastnictví Jihomoravského kraje pozemků 

p.č. KN 156/3, o výměře 9 m2, ostatní plocha, silnice a p.č. KN 567/12, o výměře 38 m2, ostatní 

plocha, komunikace v k.ú.Dyje. 

č. 7/4/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně zaplacení za pohotovost, pluhování 

částky 6.650,- Kč panu …………………………………….. 

č. 8/4/2021 – Jednohlasně schválilo proplacení částky 5.977,40 K s DPH, fa č. 2021004 

………………………………… za jarní údržbu záhonů. 

 č. 9/4/2021 –Jednohlasně schválilo Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti 

ORP Znojmo pro rok 2021 uzavřenou mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje, částka 26.300,- Kč. 

č. 10/4/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10, že pan Ing. Valerij Krejčí, bytem …………… 

se ze zdravotních důvodů vzdal funkce místostarosty obce Dyje a mandátu člena zastupitelstva obce ke 

dni 7.4.2021. 

č. 11/4/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11, že paní Vladimíra Vodáková, bytem 

………………………….dne 8.4.2021 se stala členkou zastupitelstva obce Dyje a může hlasovat. 

č. 12/4/2021 – Jednohlasně schválilo, že pan Svatopluk Kúřil byl zvolen neuvolněným místostarostou 

obce Dyje ke dni 29.4.2021.  

č. 13/4/2021 – Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného místostarostu obce Dyje pana 

Svatopluka Kúřila ve výši 11.000,- Kč hrubého měsíčně dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. 

č. 14/4/2021 – Jednohlasně schválilo, že paní Vladimíra Vodáková bude předsedou finančního výboru 

a členy výboru paní Žilincová Marie, paní Kúřilová Anna. 

č. 15/4/2021 – Jednohlasně schválilo odměnu pro předsedu finančního výboru paní Vladimíru 

Vodákovou ve výši 2.894,- Kč hrubého měsíčně dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Odměna 

bude poskytována ode dne přijetí usnesení. 

č. 16/4/2021 – Schválilo záměr pronájmu části pozemku p.č. KN 3/1 k.ú.Dyje, o výměře 40 m2, který 

je obecní. 

č. 17/4/2021 – Jednohlasně schválilo proplacení částky 35.561,90 Kč s DPH, fa č. 65009/21 firmě 

DRALUMIZ Trading s.r.o., ……………. za pokácení stromů, likvidaci a odvoz dřevoodpadu, 

frézování pařezů a likvidaci frézinku. 

č. 18/4/2021 – Jednohlasně schválilo částku 247.126,73 Kč s DPH, fa č. 20200363 firmě JKV Opava 

s.r.o., ………………………………………. za vánoční osvětlení VO. 

č. 19/4/2021 – Jednohlasně schválilo, že obec požádá MěÚ Znojmo, odbor územního plánování a 

strategického rozvoje o Změnu č. 2 ÚP Dyje na pozemcích p.č. KN 2525 a p.č. KN 2524 k.ú.Dyje na 

velikost 50 m2. Veškeré náklady uhradí pan ………………….., bytem …………………………. 

č. 20/4/2021 – Jednohlasně neschválilo žádost pana ………………..……, bytem ………………, 

o posunutí lampy VO na pozemku p.č. KN 442/1 k.ú.Dyje, který je obecní, v blízkosti domu na p.č. 

KN 429/2 k.ú.Dyje. 

č. 21/4/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 21 ohledně zápisu z kontroly finančního a 

kontrolního výboru. 
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č. 22/4/2021 – Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č.1/2021-pohř., o poskytnutí individuální 

dotace na pohřeb občana v obci Dyje. 

č. 23/4/2021 – Jednohlasně schválilo Darovací smlouvu na částku 3.000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s. 

zastoupenou ředitelkou paní …………………… . 

č. 24/4/2021 – Jednohlasně schválilo vydání územního souhlasu na stavbu „Dyje_Lacina: NN přip. 

rozš. DS“ pro ADITIS Group s.r.o., ……………… Brno. 

č. 25/4/2021 – Jednohlasně schválilo Smlouvu č.: ZN-001030064512/001 – ADSG 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“. 

č. 26/4/2021 – Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2021-nar., o poskytnutí individuální 

dotace na narozené dítě v obci Dyje. 

č. 27/4/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 27 ohledně schválení v ZO, že obec zhotoví 

veřejné osvětlení pro RD pod kostelem a oslovení tří firem na zhotovení vedení VO. 

č. 28/4/2021 – Jednohlasně schválilo, aby rozšíření VO pod kostelem provedla firma ZMES, s.r.o. 

………………………. Znojmo za cenovou nabídku 437.581,40 Kč s DPH. Zhotovení rozšíření VO 

pod kostelem na p.č. 442/1 k.ú.Dyje se provede, až bude vyřízeno územní řízení. 

č. 29/4/2021 – Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence drobného dlouhodobého majetku 

DDHM/081-křovinořez OM755 Master a DDHM/117-křovinořez OM755 Master z důvodu stáří a 

nezpůsobilosti k dalšímu provozu. 

č. 30/4/2021 – Jednohlasně schválilo, že obec zakoupí dva křovinořezy v ceně - za oba dva cca 

50.tis.Kč. 

č. 31/4/2021 – Jednohlasně schválilo, že obec Dyje požádá o pořízení Změny č. 2 Územního plánu 

Dyje odbor ÚP a strategického rozvoje, oddělení územního plánování, MěÚ Znojmo, Obroková 1/12 a 

zároveň využije ustanovení § 6 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a žádá tímto úřad územního plánování při MěÚ 

Znojmo o pořízení předmětné územně plánovací dokumentace pro svoji obec. 

č. 32/4/2021 – Jednohlasně schválilo, že pan starosta Jiří Staněk bude spolupracovat s úřadem 

územního plánování při pořízení předmětné územně plánovací dokumentace (§ 6 odst. 5, písm. f) 

stavebního zákona). 

č. 33/4/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 33 ohledně, kolik stála celková výsadba tújí před 

hřbitovem. Částka 30.824,75 Kč se uhradila ……………………….. 

č. 34/4/2021 – Jednohlasně schválilo Smlouvu o pronájmu nádob na tříděný odpad uzavřenou mezi 

Janem Klíčníkem, ………………….., pronajímatel a Obcí Dyje, zastoupenou starostou panem Jiřím 

Staňkem, nájemce. 

 

 

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.             

 

 

 

 

 

 

Svatopluk Kúřil     Jiří  S t a n ě k 

místostarosta obce starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:     30.4.2021                     Vyvěšeno elektronicky 

Sňato:                                                    od 30.4.2021 do 20.5.2021 


