
Usnesení z 14. zasedání  

 
zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 9.12.2021. 

 

 
 

Usnesení č. 252/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 14. zasedání zastupitelstva obce. 

 

 

Usnesení č. 253/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce dne 

23.9.2021.  

 

 

Usnesení č. 254/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje, že veřejná zakázka malého rozsahu 

„Restaurování křížků v části obce Vlková a Hroznice“ bude zhotovena firmou 

Ing. Tomáš Straka, Okružní 1615, 280 02 Kolín, za cenu 196.383,- Kč               

včetně  DPH, schvaluje uzavření smlouvy o dílo na tuto zakázku dle 

předloženého návrhu v nabídce a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.  

 

 

Usnesení č. 255/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje, že veřejná zakázka malého rozsahu 

„Provozování Vodohospodářského majetku (kanalizace a ČOV Zbizuby)“ bude 

od 1.1.2022 zajišťována společností Vodohospodářská společnost Vrchlice                  

– Maleč, a.s., Ku Ptáku č.p. 387, 284 01 Kutná Hora, za cenu stočného za rok 

2022 ve výši 46,96 Kč a za rok 2023 ve výši 49,30 Kč včetně DPH, schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo na tuto zakázku dle předloženého návrhu v nabídce                

a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.  

 

 

Usnesení č. 256/2021 
 

Zastupitelstvo obce neschvaluje úpravu ceny stočného za odpadní vody 

vypuštěné na ČOV Zbizuby a do veřejné kanalizace z nemovitostí připojených 

na veřejnou kanalizační síť v obci na období od 1.1.2022 do 31.12.2022 

stanovené Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč ve výši 46,96 Kč 

včetně DPH za 1m3 odpadní vody. 

 

  

Usnesení č. 257/2021 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené 

kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce a dodržování právních předpisů 

obecním úřadem v roce 2021 bez výhrad. 

 

 



Usnesení č. 258/2021 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o provedené 

kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Zbizuby v roce 

2021 bez výhrad. 

 

 

Usnesení č. 259/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce Zbizuby na rok 2022 

v tomto členění: 
 

 příjmy celkem 11.539.757,- Kč 

           výdaje celkem         13.158.300,- Kč 

 financování                1.618.543,- Kč. 

 

 

Usnesení č. 260/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Zbizuby na 

období 2023-2025. 

 

 

Usnesení č. 261/2021 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočet Svazku obcí mikroregionu 

Uhlířskojanovicka a středního Posázaví na rok 2022 a střednědobý výhled 

rozpočtu Svazku na období 2023-2024 bez výhrad. 

 

 

Usnesení č. 262/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.  

 

 

Usnesení č. 263/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti obce Zbizuby o dotaci  

  a) na akci „Modernizace kanceláře obecního úřadu, chodby a WC v přízemí 

budovy Zbizuby č.p. 51“ ze Středočeského kraje - Program 2021-2024 pro 

poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu 

obnovy venkova oblast podpory v rámci tematického zadání „Veřejná 

infrastruktura“ – občanské vybavení – stavba sloužící pro veřejnou správu, 

 b) na akci „Energetické úspory bytového domu Zbizuby č.p. 51“ - zateplení 

obvodových stěn, výměna oken, dveří a jiných stavebních otvorů                                 

z Ministerstva životního prostředí prostřednictvím výzvy č. 2/2021 Státního 

fondu životního prostředí ČR z programu Nová zelená úsporám v rámci 

Národního plánu obnovy.  

 

 

Usnesení č. 264/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene                

– služebnosti, spočívající v umístění, provozování, opravování a udržování 



zařízení distribuční soustavy na nemovitostech parcela č. 485/16 a č. 485/17 

v katastrálním území Zbizuby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se 

sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. 

 

 

Usnesení č. 265/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje  

a) prodat část pozemku parcela č. 860/6 o max. výměře 130 m2 v katastrálním 

území Vranice, na němž se nachází těleso dráhy, přejezd a kabelová trasa 

v majetku ČR, do vlastnictví České republiky – Správě železnic, státní 

organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, mající právo 

hospodařit s majetkem státu, za cenu, která bude určena znaleckým posudkem,              

k níž budou připočteny veškeré náklady spojené s prodejem (vyhotovení 

geometrického plánu, vyhotovení kupní smlouvy, úhrada správního poplatku za 

podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí),  
 

b) prodat část pozemku parcela č. 1033 o výměře 244 m2 v katastrálním území 

Zbizuby panu R. P., Kácov  

a koupit část pozemku parcela č. 1029/1 o výměře 244 m2 v katastrálním území 

Zbizuby od pana R. P., Kácov,  

za cenu 50,- Kč za 1 m2 s tím, že každá smluvní strana uhradí náklady spojené 

s jejím nabytím nemovitosti (náklady za vyhotovení geometrického plánu dle 

výměry převáděných nemovitostí a poměrnou část všech ostatních nákladů 

spojených s převodem). 

 

 

Usnesení č. 266/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení nájmu pozemku parcela č. 281/7 orná 

půda o výměře 1419 m2 v katastrálním území Vlková se všemi součástmi                    

a příslušenstvím dohodou ke dni 31.3.2022. 

 

 

Usnesení č. 267/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej pozemku parcela č. 281/7 orná 

půda o výměře 1419 m2 v katastrálním území Vlková, jehož součástí je stavba 

vrtané studny a jímky, na stavbu rodinného domu k trvalému bydlení. Cena 

studny a jímky bude určena znaleckým posudkem a vyvolávací prodejní cena 

pozemku bude dle rozhodnutí zastupitelstva obce na 2. zasedání dne 13.12.2018 

usnesením č. 15/2018 a) za splnění podmínek schválených pod body 1 – 8. 

 

 

Usnesení č. 268/2021 
 

Zastupitelstvo obce nemá zájem prodat část pozemku parcela č. 87/2 

v katastrálním území Makolusky. 

 

 

Usnesení č. 269/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje o zrušení věcného práva předkupního pro obec 

Zbizuby k pozemku parcela č. 638/1  o výměře 1279 m2 v katastrálním území 



Zbizuby, části obce Koblasko, s tím, že vlastníci pozemku manželé P. D.                        

a M. D., Úvaly, uhradí obci výdaje související se sepsáním dohody o zrušení 

tohoto práva a správní poplatek za podání návrhu na jeho výmaz vkladem                 

z katastru nemovitostí.  

 

 

Usnesení č. 270/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 23 ke smlouvě                            

č. 10198004 o nakládání s komunálním odpadem ve sběrové oblasti území obce 

Zbizuby, uzavřené mezi obcí Zbizuby a akciovou společností PERGO a.s. dne 

30.6.1998 a pověřuje starostku k jeho podpisu.   

 

 

Usnesení č. 271/2021 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 

obce Zbizuby za rok 2021, provedeného 18.10.2021 Krajským úřadem SČ 

kraje, Zborovská čp. 11, 150 21 Praha 5, bez výhrad. 

 

 

Usnesení č. 272/2021 
 

Zastupitelstvo obce  
 

1) stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona                                   

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových opatření v následujícím 

rozsahu: 
 

 na příjmové straně rozpočtu: 

a) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 1 (daňové příjmy); tyto 

prostředky smí starosta zapojit do výdajů, 

b) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové příjmy) a třídy 3 

(kapitálové příjmy); tyto prostředky smí starosta zapojit do výdajů rozpočtu, 

c) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtového 

zapojení účelových dotací v případě, že zastupitelstvo schválilo účast obce při 

podání žádosti o transfer nebo jsou transfery poskytovány na základě právních 

předpisů; tyto prostředky starosta zapojuje do výdajů,  
 

 na výdajové straně rozpočtu: 

a) navýšení závazného ukazatele do výše 300.000,- Kč v období mezi 

jednotlivými zasedáními zastupitelstva; navýšení závazného ukazatele musí být 

financováno snížením jiného závazného ukazatele na výdajové straně rozpočtu 

nebo zapojením financování (položka 8115) nebo reálným a odůvodněným 

zvýšením příjmů; financování lze zapojit v maximální výši 300.000,- Kč                    

v období mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva obce, 

b) přesuny v rámci jednoho paragrafu mezi třídami,   

c) navýšení závazného ukazatele o částku v případě potřeby vyšší než  

300.000,- Kč, a to jen v případech, kdy se jedná o výdaj nutný k zajištění chodu 

obce nebo jí přímo řízené organizace, v případech havárií nebo stavu nouze,             

k odvrácení možných škod, dále když včasné neprovedení úhrady je vázáno 

penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika            



z neoprávněné úhrady a k dalším případům zabránění škod; dále v případě 

úhrady pokut, penále a dalších nutných výdajů, kdy schválení rozpočtového 

opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být 

realizován,  
 

zastupitelstvo obce bude informováno o každém rozpočtovém opatření, 

provedeném v kompetenci starosty, na nejbližším zasedání zastupitelstva 

konaném po schválení rozpočtového opatření starostou, 
 

2) stanovuje kompetenci starosty obce k rozhodování o těchto 

majetkoprávních úkonech: 

a) poskytování věcných darů v hodnotě do 20.000,- Kč a peněžitých darů ve 

výši do 20.000,- Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce, 

b) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí do 50.000,- Kč                         

v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření 

veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí (pouze po předchozí konzultaci se 

členy zastupitelstva obce), 

c) vzdání se práva a prominutí dluhu do 20.000,- Kč, 

d) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě do 20.000,- Kč, 

d) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti do 18 měsíců, 

f) postoupení pohledávky do 20.000,- Kč, 

 g) provádění nákupů do 20.000,- Kč,  

 h) rozhodování o vyřazování majetku obce Zbizuby do 100.000,- Kč, 
 

zastupitelstvo obce bude informováno o každém majetkoprávním 
úkonu, provedeném v kompetenci starosty, na nejbližším zasedání 
zastupitelstva, konaném po jeho provedení starostou.   

 

 

Usnesení č. 273/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí  
 

a) peněžního daru SH ČMS - SDH Zbizuby, IČ: 65928938, se sídlem Zbizuby 

č.p. 51,  285 04 Uhlířské Janovice, ve výši 3.800,- Kč,  

b) peněžního daru SH ČMS - SDH Vlková, IČ: 65928920, se sídlem Vlková 

č.p. 15, 285 04 Uhlířské Janovice, ve výši 5.880,- Kč,   

c) peněžního daru SH ČMS - SDH Vranice, IČ: 65927354, se sídlem Vranice, 

285 04 Uhlířské Janovice, ve výši 14.970,- Kč,  

d) neinvestiční dotace Obecně prospěšné společnosti Posázaví, o. p. s., IČ: 

27129772,  se sídlem Jemniště č.p. 1, 257 01 Postupice, ve výši 3.000,- Kč 

na akci „Čistá řeka Sázava 2022“, 

e) peněžního daru společnosti Cesta životem bez bariér, z. s., IČ:                        

27044700, se sídlem Paběnice č.p. 75, 285 43 Paběnice, ve výši 3.000,- Kč 

na nákup léčebného pohybového přístroje.     

 

 

Usnesení č. 274/2021 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6, kterým byla 

starostkou provedena změna rozpočtu obce Zbizuby na rok 2021 a schvaluje 

rozpočtové opatření č. 7, kterým se provádí změna rozpočtu obce Zbizuby na 

rok 2021. 

 



 

Usnesení č. 275/2021 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce Zbizuby 

k 30.11.2021 bez výhrad.  

 

 

Usnesení č. 276/2021 
 

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 

od 1.1.2022: 
 

- modely se spalovacími motory   9.00    - 20.00 hodin   

- modely s elektro motory    8.00       - 22.00 hodin. 

 

 

Usnesení č. 277/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje stavební úpravy půdního prostoru v bytě 

v obecní bytové budově v Makoluskách, spočívající ve vybudování dvou 

místností, zateplení střešních prostor, osazení 2 střešních oken a vnitřních dveří, 

které budou provedeny nájemcem panem P. Č. na jeho vlastní náklady                         

a zodpovědnost. Veškeré stavební práce a dodávky budou prováděny odborně 

v souladu s platnými předpisy a nařízeními. Před započetím užívání nově 

vzniklých místností předá pan P. Č. na Obecní úřad Zbizuby všechny atesty                

a revizní zprávu na elektroinstalace.   

 

 

Usnesení č. 278/2021 
 

Zastupitelstvo obce  

a) neschvaluje dodatečné povolení staveb a mobilheimu na pozemku parc.             

č. 220/2 v katastrálním území Makolusky z důvodu, že se stavby nacházejí 

mimo zastavěné a zastavitelné území v části obce Makolusky, schválené 

územním plánem Zbizuby ze dne 29.4.2021,  

b) souhlasí se zařazením pozemku parc. č. 220/2 v katastrálním území 

Makolusky do zastavitelného území se způsobem využití – plochy rekreace při 

pořizování změny č. 1 územního plánu Zbizuby. O pořízení změny územního 

plánu rozhodne zastupitelstvo obce nejpozději do 4 let (tj. do dubna 2025). 

 

 

Usnesení č. 279/2021  
 

Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 201/2021 a), b), c), usnesení č. 202/2021 

b) a usnesení č. 204/2021 a) a b) z 11. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, 

konaného dne 29.4.2021. 

 

 

Usnesení č. 280/2021  
 

Zastupitelstvo obce schvaluje pokácení a ošetření dřevin v majetku obce 

v částech obce Hroznice a Vlková. 

 

 



Usnesení č. 281/2021  
 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podání výpovědi nájemcům obecních 

bytů, kteří neplní řádně veškeré náležitosti uvedené v nájemní smlouvě, a to 

především včasnou úhradu nájemného a dodržování domovního řádu.  

 

 

Ve Zbizubech dne 13.12.2021 

 

 
 
 

 
...............................................               ................................................... 
   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]. 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

