
Usnesení z 16. zasedání  

 

zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 23.6.2022. 
 

 

Usnesení č. 300/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 16. zasedání zastupitelstva obce. 
 

 

Usnesení č. 301/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce dne 

17.3.2022.  
 

 

Usnesení č. 302/2022 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru ke schválení 

účetní závěrky obce Zbizuby za rok 2021 bez výhrad.   
 

 

Usnesení č. 303/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Zbizuby za rok 2021 bez 

výhrad. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti z roku 2021 ve výši 

3.897.806,12 Kč bude převeden na účet 432 30 - Výsledek hospodaření 

minulých účetních období hlavní činnosti.           
 

 

Usnesení č. 304/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Zbizuby za rok 2021 bez 

výhrad. 
 

 

Usnesení č. 305/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje  
 

a) prodej pozemku parcela č. 870 o výměře 828 m2 v katastrálním území 

Vranice za cenu, která bude určena znaleckým posudkem, k níž budou 

připočteny veškeré náklady spojené s prodejem Správě železnic, státní 

organizace, se sídlem Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1,  
 

b) prodej pozemků v katastrálním území Vranice, které sousedí s pozemkem 

parcela č. st. 40, využívaným k trvalému bydlení, a to části pozemků parcela               

č. 843 o max. výměře 40 m2, parcela č. 824/12 o max. výměře 15 m2, parcela              

č. st. 62 o max. výměře 30 m2, parcela č. 27 o max. výměře 20 m2 a pozemku 

parcela č. 824/9 o výměře 7 m2, za cenu 50,- Kč za 1 m2, k níž budou 

připočteny veškeré náklady spojené s prodejem, manželům panu Z. Ř. 

Poděbrady a paní K. Ř. Praha 8 – Libeň, se zřízením věcného břemene, 

spočívajícím v právu přístupu k objektům občanské vybavenosti, stojícím na 

pozemcích parcela č. st. 62 a parcela č. st. 78 v katastrálním území Vranice, ve 



prospěch obce Zbizuby, či jejích dodavatelů, za účelem údržby a opravy těchto 

nemovitostí. 
 

 

Usnesení č. 306/2022 
 

Zastupitelstvo obce  
 

a) schvaluje vypůjčit panu L. B., Zbizuby a panu P. M., Uhlířské Janovice,              

do užívání zasedací místnost, chodbu, technickou místnost a dvě WC 

s příslušenstvím v přízemí objektu č.p. 70 ve Zbizubech, které jsou vytápěny 

elektrickou energií a vybaveny inventářem a do spoluužívání neveřejnou studnu 

na pozemku parcela č. 1053 a kompletně vystrojenou čerpací stanici odpadních 

vod na pozemku parcela č. 1052 společně s jejich nájemcem paní A. M., 

Zbizuby, od 1.7.2022 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců                         

a schvaluje smlouvu o výpůjčce zasedací místnosti v budově č.p. 70 ve 

Zbizubech, 
 

b) schvaluje vypůjčit společnosti Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, se sídlem 

Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9 - Libeň, část pozemku parcela                          

č. st. 173 o výměře 2 m2 v katastrálním území Zbizuby za účelem umístění, 

provozu, servisu a případné obměny automatu sloužícího k vydávání zásilek                     

a poskytování dalších přepravních služeb (Z-BOX), od 1.9.2022 na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a schvaluje smlouvu o výpůjčce části 

pozemku parcela č. st. 173 v k. ú. Zbizuby k umístění Z-BOXu společnosti 

Zásilkovna s. r. o.  
 

 

Usnesení č. 307/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku parcela č. 1662 o výměře                  

380 m2 v k. ú. Zbizuby od manželů pana J. T. a paní A. T., oba bytem 

Koblasko, za cenu, která bude určena znaleckým posudkem, vyhotoveným na 

náklady obce Zbizuby. Na nákup a prodej pozemku parcela č. 1566/1 o výměře 

1315 m2 v katastrálním území Zbizuby, schválený dne 23.9.2021 usnesením 

číslo 241/2021 c), bude vyhotovena jedna kupní smlouva a každá smluvní 

strana uhradí náklady spojené s jejím nabytím nemovitosti. 
 

 

Usnesení č. 308/2022 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavřenou smlouvou o úpisu akcií mezi 

obcí Zbizuby a akciovou společností Vodohospodářská společnost Vrchlice                 

- Maleč, a.s., se sídlem Ku Ptáku č.p. 387, 284 01 Kutná Hora a s tím 

související pozbytí platnosti uzavřených smluv o pachtu a provozování 

kanalizace a ČOV Zbizuby k 2.5.2022 bez výhrad. 
 

 

Usnesení č. 309/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku o stanovení 

koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, která nabývá účinnosti 

1.1.2023. 

 



Usnesení č. 310/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti obce Zbizuby o dotace na projekt 

„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.  

 

 

Usnesení č. 311/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje Program rozvoje obce Zbizuby na období  

2022-2026. 

 

 

Usnesení č. 312/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje Změnu č. 1 Fondu obnovy kanalizace v majetku 

obce Zbizuby. 

 

 

Usnesení č. 313/2022 
 

Zastupitelstvo obce Zbizuby stanovuje v souladu s ustanovením § 67 a § 68 

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

9 členů zastupitelstva obce na volební období 2022 - 2026. 

 

 

Usnesení č. 314/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje, že veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky 

a služby „Oprava výtluků a prasklin na obecních místních a účelových 

komunikacích ve všech částech obce Zbizuby tryskovou metodou“ bude 

zhotovena firmou Specializované stavební činnosti – Michaela Dömová,                     

se sídlem Sadská, za nabídkovou cenu 406.560,- Kč včetně DPH.  
 

 

Usnesení č. 315/2022 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí dopis paní V. P., Praha 9 – Letňany, ve 

věci o odvolání k rozhodnutí o nařízení odstranění stavby na pozemku parc. č. 

220/2 v katastrálním území Makolusky, vydané Městským úřadem Uhlířské 

Janovice dne 7.3.2022 pod spis zn. MUUJ/2528/2121/be a trvá na svém 

rozhodnutí schváleném na 14. zasedání dne 9.12.2021 usnesením č. 278/2021. 

 

 

Usnesení č. 316/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje pokácení dřevin u obecního bytového domu ve 

Zbizubech na pozemku parcela č. st. 176, rostoucích v těsné blízkosti vlastnické 

hranice s pozemkem parcela č. 485/28, v období vegetačního klidu a provedení 

ihned z bezpečnostních důvodů hlubokého zmlazovacího řezu lípy jejíž větve 



byly při vichřici rozlámané, visí z koruny stromu a ohrožují život a zdraví 

uživatelů bytů v přízemí obytné budovy a vlastníků sousední nemovitosti.  

 

 

Usnesení č. 317/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí peněžních darů 
 

a) SH ČMS - SDH Zbizuby, IČ: 65928938, se sídlem Zbizuby č.p. 51,  285 04 

Uhlířské Janovice, ve výši 1.800,- Kč,  

b) SH ČMS - SDH Vranice, IČ: 65927354, se sídlem Vranice, 285 04               

Uhlířské Janovice, ve výši 10.400,- Kč,  

c) spolku Pramínek z. s., IČ: 22690832, se sídlem Sudějov č.p. 54, 285 04 

Uhlířské Janovice, ve výši 5.000,- Kč, 

d) Mateřské škole Jindice, IČ: 06589081, se sídlem Jindice č.p. 94, 285 04 

Uhlířské Janovice, ve výši 5.000,- Kč.     

 

 

Usnesení č. 318/2022 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2, kterým byla 

starostkou provedena změna rozpočtu obce Zbizuby na rok 2022 a schvaluje 

rozpočtové opatření č. 3, kterým se provádí změna rozpočtu obce Zbizuby na 

rok 2022. 

 

 

Usnesení č. 319/2022 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce Zbizuby 

k 31.5.2022 bez výhrad.  

 

 

Usnesení č. 320/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku parcela č. st. 190 o výměře                  

175 m2 v k. ú. Vlková od pana V. B., Kácov, za cenu ve výši 10.000,- Kč 

včetně úhrady veškerých nákladů spojených s nabytím nemovitosti. 

 

 

Ve Zbizubech dne 29.6.2022 

 

 
 
 

 
...............................................               ................................................... 
   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

