Usnesení z 12. zasedání
zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 24.6.2021.

Usnesení č. 219/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje program 12. zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 220/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis ze 11. zasedání zastupitelstva obce dne
29.4.2021.
Usnesení č. 221/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021
o místním poplatku z pobytu.
Usnesení č. 222/2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí smlouvou o dílo na zpracování
projektových prací - Projektová dokumentace – VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Skupinový vodovod Kácov-Zbizuby-Podveky-Rataje nad Sázavou bez výhrad.
Usnesení č. 223/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o úpisu akcií, uzavřenou mezi obcí
Zbizuby a akciovou společností Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč,
a.s., se sídlem Ku Ptáku č.p. 387, 284 01 Kutná Hora, pověřuje starostku obce
k jejímu podpisu a schvaluje založení majetkového obchodního účtu obce
Zbizuby na akcie u Fio banky, a.s.
Usnesení č. 224/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje
prodat pozemky v katastrálním území Vlková, oddělené geometrickými plány:
- pozemek označený jako díl „a“ ostatní plocha o výměře 14 m2, oddělený
z parcely č. 1533/1, panu J. N., Bělkovice-Lašťany,
- pozemek označený jako díl „d“ ostatní plocha o výměře 4 m2, oddělený
z parcely č. 1430/2, pozemek označený jako díl „b“ ostatní plocha o výměře
8 m2, oddělený z parcely č. 1533/1 a pozemek označený jako díl „c“ ostatní
plocha o výměře 24 m2, oddělený z parcely č. 1533/1, panu M. Z., Nová Ves,
- pozemek označený jako díl „f“ ostatní plocha o výměře 15 m2, oddělený
z parcely č. 1533/1 a pozemek označený jako díl „g“ ostatní plocha o výměře
53 m2, oddělený z parcely č. 1533/1, paní L. M., Praha 10 – Vršovice,

- pozemek parc. č. 302/5 ostatní plocha o výměře 6 m2, oddělený z parcely
č. 302/1 a pozemek parc. č. 1430/5 ostatní plocha o výměře 9 m2, oddělený
z parcely č. 1430/2, panu J. Č., Vlková,
- pozemek parc. č. 1533/10 ostatní plocha o výměře 36 m2, oddělený z parcely
č. 1533/1, panu P. J. H., Vlková,
- pozemek označený jako díl „a“ ostatní plocha o výměře 30 m2, oddělený
z parcely č. 1419, manželům panu I. R. a paní H. R., Kutná Hora - Hlouška,
za cenu 50,- Kč za 1 m2, k níž budou připočteny veškeré náklady spojené
s prodejem (náklady za vyhotovení geometrického plánu dle výměry
převáděných nemovitostí a poměrnou část všech ostatních nákladů spojených
s převodem)
a koupit pozemek označený jako díl „e“ ostatní plocha o výměře 3 m2,
oddělený z parcely č. 303/2, od pana M. Z., Nová Ves, za cenu 50,- Kč za 1 m2
s tím, že obec uhradí veškeré náklady spojené nabytím této nemovitosti.
Usnesení č. 225/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení pozemků parc. č. 637 a části pozemků
parc. č. 1566/1, parc. č. 1532/1, parc. č. 1474 a parc. č. 703 v k. ú. Zbizuby,
části obce Koblasko, geometrickým plánem a poté budou nabídnuty k prodeji:
- 2 stavební parcely za cenu 80,- Kč za 1 m2 za splnění podmínek, schválených
usnesením č. 15/2015 a) na 2. zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2018,
- pozemky, které budou jako dokup k nemovitostem, využívaným k trvalému
bydlení a rekreačním účelům, za cenu 50,- Kč za 1 m2,
- zemědělský pozemek mimo zastavěné a zastavitelné území obce za cenu
určenou znaleckým posudkem,
k těmto cenám budou připočteny veškeré náklady spojené s prodejem.
Usnesení č. 226/2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí směrnici pro nakládání s osobními údaji
bez výhrad.
Usnesení č. 227/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje
a) uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy
k zajištění plnění povinné předškolní docházky v Mateřské škole Rataje nad
Sázavou, za 4 děti z obce Zbizuby, přijaté do mateřské školy pro školní rok
2020/2021, s městysem Rataje nad Sázavou, se sídlem Zámecká č.p. 1,
285 07 Rataje nad Sázavou, dle které budou poskytnuty neinvestiční náklady
ve výši 20.000,- Kč,
b) darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru v částce 10.000,- Kč
Mateřské škole Jindice, se sídlem Jindice č.p. 94, Rašovice, 285 04 Uhlířské
Janovice, za 2 děti z obce Zbizuby, přijaté do mateřské školy pro školní rok
2020/2021.

Usnesení č. 228/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 79.999,- Kč z Ministerstva
zemědělství z Programu – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na
akci „Restaurování křížků v části obce Vlková a Hroznice“.
Usnesení č. 229/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 2.374.156,- Kč
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Programu – Podpora obnovy a rozvoje
venkova – Dotační titul – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci
„Modernizace kulturního domu Vlková č.p. 15“.
Usnesení č. 230/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje provozní řád autodráhy pro RC modely aut na
pozemcích parc. č. 970/9 a část parc. č. 965 v k. ú . Zbizuby s provozní dobou
na zkušební dobu do 31.12.2021:
- modely se spalovacími motory
- modely s elektro motory

9.00
8.00

-

20.00 hodin
22.00 hodin.

Usnesení č. 231/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním garáže na obecním pozemku parc.
č. 1010/4 v k. ú. Zbizuby paní V. D., Zbizuby, do doby skončení pronájmu bytu
v obecním bytovém domě ve Zbizubech.
Usnesení č. 232/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3, kterým se provádí
změna rozpočtu obce Zbizuby na rok 2021.
Usnesení č. 233/2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce Zbizuby
k 31.5.2021 bez výhrad.
Usnesení č. 234/2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu
Uhlířskojanovicka a středního Posázaví za rok 2020 bez výhrad.
Usnesení č. 235/2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o vyúčtování položek
kalkulovaných do ceny stočného v roce 2020 z nemovitostí, které jsou napojeny
na veřejnou kanalizaci v obci Zbizuby.

Usnesení č. 236/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši
35.000,- Kč na jednu bytovou jednotku v obecním bytovém domě ve Vranicích,
což je v celkové částce 245.000,- Kč, na zhotovení domovní čistírny odpadních
vod na odvádění odpadních vod z tohoto objektu. Příspěvek bude poskytnut
jednotlivým nájemcům na jejich žádost po započetí stavby.
Usnesení č. 237/2021
Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí peněžního daru Asociaci rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klubu RADOST, Barákova
č.p. 23, 796 01 Prostějov, z důvodu záměru podpořit jiné projekty zaměřené na
občany obce Zbizuby.

Ve Zbizubech dne 28.6.2021

...............................................
Místostarosta: Malý Petr

...................................................
Starostka: Buriánková Helena

[Toto usnesení je upraveno 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].

