
 

Obec Dyje Dyje 128 

 669 02 Znojmo 

tel/fax:  515234410 

e-mail:  obecdyje@volny.cz          Dyje, 30.6.2021 

 

U S N E S E N Í 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného v úterý dne 29.6.2021 v 17:00 hodin 

na Obecním úřadě v Dyji. 

 

Usnesení ZO číslo: 

 

č. 1/6II/2021 - Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření 

programu jednání o bod č. 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18.     

č. 2/6II/2021 - Usnesení z minulého zasedání ze dne 9.6.2021 bylo č. 1 až 4 bez připomínek. 

č. 3/6II/2021 – Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Matouška, pana Duby. 

č. 4/6II/2021 – Schválilo Nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou 

Jiřím Staňkem, pronajímatelem a manželi ……………..…………, oba bytem ……….………. 

a společně panem …………………, bytem ………….…….., jako nájemci na část p.č. KN 3/1, 

výměra 40 m2 k.ú.Dyje, cena nájmu za 1 m2 je 2,- Kč. 

č. 5/6II/2021 – Jednohlasně schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje, 

zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a Diecézní charitou Brno, organizační jednotkou Oblastní 

charita Znojmo, Dolní Česká 1, Znojmo, zastoupená Mgr. Evženem Adámkem, ředitelem, na 

finanční dar ve výši 5.000,- Kč. 

č. 6/6II/2021 – Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2021-nar., o poskytnutí 

individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje. 

č. 7/6II/2021 – Jednohlasně schválilo Kroniku obce Dyje za rok 2020. 

č. 8/6II/2021 – Jednohlasně schválilo 10.000,- Kč na občerstvení na Dětský den, který se konal 

v sobotu 19. června 2021 v 16 hodin na fotbalovém hřišti v Dyji. 

č. 9/6II/2021 – Jednohlasně schválilo podporu pro výstavbu „Domova pro seniory“ Městu 

Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav. 

č. 10/6II/2021 – Jednohlasně schválilo Smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů pro školní 

jídelnu ZŠ Tasovice na rok 2021 uzavřenou mezi Obcí Tasovice, zastoupené starostou Petrem 

Vašinou a Obcí Dyje, zastoupené starostou Jiřím Staňkem - jedná se o částku 22.920,- Kč. 

č. 11/6II/2021 – Jednohlasně schválilo Smlouvu č.: ZN-001010020147/001-ZMES o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené mezi Obcí Dyje, zastoupené starostou Jiřím 

Staňkem (povinná) a EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, zastoupená panem 

……………. (oprávněná) – jedná se o stavbu „Dyje_Mahr: NN obnova DS“. 

č. 12/6II/2021 – Jednohlasně schválilo zaplacení částky 52.028,- Kč s DPH za hnojivo na hřiště 

firmě BERK BT s.r.o. Sedlešovice 22, 671 81 Znojmo. 

č. 13/6II/2021 – Jednohlasně schválilo výměnu plynového kotle do hospody Hostinec Na 

Růžku. 

č. 14/6II/2021 – Jednohlasně schválilo, že obec zakoupí chladící vitrínu do hospody Hostinec 

Na Růžku. 

č. 15/6II/2021 – Jednohlasně schválilo uzavření Dohody o provedení práce mezi Obcí Dyje a 

panem …………………, bytem …………., za montáž materiálu na sloupy VO, který je třeba 

na zavěšení vánočních světelných ozdob. 

č. 16/6II/2021 – Jednohlasně schválilo, že obec v roce 2022 vybuduje chodník od RD čp. 115 

po RD pana ……………. čp. 113. 

č. 17/6II/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 17 ohledně opravy místní komunikace 

p.č. KN 3/1 k.ú.Dyje tryskovou metodou firmou Opravy vozovek, zemní práce, Mánesova 

1508, Moravské Budějovice, Antonín Blažek. 
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č. 18/6II/2021 – Jednohlasně neschválilo, že by obec hradila ze svého rozpočtu vybudování 

vodovodního řádu pro občany ze zahrádek před mostem. Občané ze zahrádek si musí sami 

zaplatit vybudování vodovodního řádu. 

 

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.             

 

 

 

 

 

 

Svatopluk   K ú ř i l     Jiří   S t a n ě k 

místostarosta obce starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:     30.6.2021                     Vyvěšeno elektronicky 

Sňato:                                                    od 30.6.2021 do 22.7.2021 


