
 

Obec Dyje Dyje 128 

 669 02 Znojmo 

tel/fax:  515234410 

e-mail:  obecdyje@volny.cz          Dyje, 1.10.2021 

 

U S N E S E N Í 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve čtvrtek dne 30.9.2021 v 17:00 hodin 

na Obecním úřadě v Dyji. 

Usnesení ZO číslo: 

č. 1/9/2021 – Jednohlasně schválilo program jednání.  

č. 2/9/2021 – Usnesení z minulého zasedání ze dne 26.8.2021 bylo č. 1 až 18 bez připomínek. 

č. 3/9/2021 – Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, paní Vodákovou. 

č. 4/9/2021 – Jednohlasně schválilo proplacení částky 69.550,- Kč s DPH za výměnu kotle THERM 25 

v hostinci Na Růžku panu Pavlu Vojtěchovi, ………………... 

č. 5/9/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně prodeje pozemku p.č. KN 2246 k.ú.Dyje 

panu Bc. …………………., bytem ……………………... 

č. 6/9/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6, že obec odkoupí od Bc. …………….., bytem 

……………………..,  pozemky p.č. 2249/2, výměra 3 m2, ostatní plocha, manipulační, p.č. 2254/2, 

výměra 31 m2, ostatní plocha, manipulační, p.č. 2255/2, výměra 51 m2, ostatní plocha, manipulační, 

p.č. 2265/2, výměra 11 m2, ostatní plocha, manipulační, p.č. 2266/3, výměra 102 m2, ostatní plocha, 

manipulační a p.č. 2269/3, výměra 29 m2, orná půda, vše k.ú.Dyje.  

č. 7/9/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně členů okrskové volební komise pro 

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 8. a 9. října 2021. 

č. 8/9/2021 – Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvy č. 3/2021-pohř., o poskytnutí individuální 

dotace na pohřeb občana v obci Dyje. 

č. 9/9/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně vydání Kolaudačního souhlasu 

s užíváním stavby – chodník na pozemku p.č. 27/1, 2282, 2244, 2245, 2247/1, 2247/2 a 2301 k.ú.Dyje. 

č. 10/9/2021 – Jednohlasně schválilo, že obec nebude budovat „Cyklostezku Dyje, směr Tasovice“. 

č. 11/9/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně zápisu z kontroly finančního a 

kontrolního výboru. 

č. 12/9/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně výsledku z Dílčího přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2021, kde nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Obec dostala A. 

č. 13/9/2021 – Jednohlasně schválilo Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje, Dyje čp. 128, 

zastoupenou starostou Jiřím Staňkem, prodávající a Bc. ………………………, bytem ……………, 

kupující – jedná se o prodej pozemku p.č. KN 2246, výměra 227 m2 k.ú.Dyje. 

č. 14/9/2021 – Jednohlasně schválilo Kupní smlouvu uzavřenou mezi Bc. …………………., bytem 

………………….., prodávající a Obcí Dyje, Dyje č.p. 128, zastoupená starostou obce Jiřím Staňkem, 

kupující – jedná se o koupi pozemku p.č. 2249/2, p.č. 2254/2, p.č. 2255/2, p.č. 2265/2, p.č. 2266/3, p.č. 

2269/3 k.ú.Dyje. 

č. 15/9/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně provedeného Rozpočtového opatření 

č. 3/2021. 

č. 16/9/2021 – Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2021. 

 

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.             

 

 

 

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

místostarosta obce starosta obce 

 

 

 

 

Vyvěšeno:     1.10.2021                     Vyvěšeno elektronicky 

Sňato:                                                    od 1.10.2021 do 20.10.2021 

mailto:obecdyje@volny.cz

