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Obecní úřad Zbizuby

Ve Zbizubech dne 15.6.2022

Informace
o konání zasedání zastupitelstva obce Zbizuby.
Obecní úřad Zbizuby v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění a s jednacím řádem zastupitelstva obce Zbizuby,
informuje o konání 16. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby (dále také jen „ZO“), které
se koná ve čtvrtek 23.6.2022 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve
Zbizubech.

Navržený program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

11)
12)

13)
14)

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a zpracovatele usnesení z 16. zasedání ZO.
Schválení programu.
Diskuse.
Projednání zápisu z 15. zasedání ZO dne 17.3.2022.
Projednání zprávy finančního výboru ke schválení účetní závěrky obce Zbizuby za rok
2021.
Projednání účetní závěrky obce Zbizuby za rok 2021.
Projednání závěrečného účtu obce Zbizuby za rok 2021.
Projednání nabídek a vyjádření k zveřejněným záměrům obce a projednání smluv
o výpůjčce zasedací místnosti v budově č.p. 70 ve Zbizubech a výpůjčce části
pozemku parcela č. st. 173 v k. ú. Zbizuby k umístění Z-BOXu společnosti
Zásilkovna s. r. o.
Projednání nabídky manželů p. J. T. a p. A. T., na odkoupení pozemku parcela
č. 1662 o výměře 380 m3 v k.ú. Zbizuby.
Seznámení s uzavřenou smlouvou o úpisu akcií mezi obcí Zbizuby a akciovou
společností Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem Ku Ptáku
387, 284 01 Kutná Hora a s tím související pozbytí platnosti uzavřených smluv
o pachtu a provozování kanalizace a ČOV.
Projednání obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitých věcí.
Projednání podání žádosti obce Zbizuby o dotace na akci „Vybavení kulturního domu
Vlková č.p. 15 a kulturního domu Zbizuby č.p. 70“ v rámci výzvy č. 10 MAS Lípa
pro venkov, z. s., Zbraslavice č.p. 7, 285 21 Zbraslavice, z Programu rozvoje venkova
– Kulturní a spolková zařízení.
Aktualizování Programu rozvoje obce Zbizuby na období 2020-2025.
Aktualizování Fondu obnovy kanalizace.

15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)
22)

Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Zbizuby na volební období 2022 – 2026.
Projednání nabídek na opravy místních a účelových komunikací.
Projednání žádosti paní V. P., Praha, o odvolání o nařízení odstranění stavby.
Schválení pokácení lípy a ostatních dřevin, rostoucích u bytového domu č.p. 51 ve
Zbizubech.
Schválení finančních příspěvků poskytnutých obcí Zbizuby.
Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 2, kterým starostka provedla změnu rozpočtu
obce Zbizuby na rok 2022 a schválení rozpočtového opatření č. 3, kterým se provádí
změna rozpočtu obce Zbizuby na rok 2022.
Projednání zprávy o hospodaření obce Zbizuby k 31.5.2022.
Různé.
Buriánková Helena
starostka obce Zbizuby

Tato informace je upravena z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
a podle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR
„General Data Protection Regulation“.
Na úřední desce obecního úřadu Zbizuby a na elektronické úřední desce obecního
úřadu Zbizuby http://www.zbizuby.cz/
vyvěšeno dne: …………..…..…….…
sejmuto dne: ………..…….…..….….

……………..…………
podpis:

