
U s n e s e n í 
 

z 2. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, 
 

konaného dne 8.12.2022. 
 

 

Usnesení č. 16/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva obce. 
 

 

Usnesení č. 17/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z ustavujícího zasedání ZO dne 20.10.2022.    
 

 

Usnesení č. 18/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Zbizuby.    
 

 

Usnesení č. 19/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád kontrolního a finančního výboru 

zastupitelstva obce Zbizuby.  
 

 

Usnesení č. 20/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje pravomoci zastupitelstva obce a starosty obce 

Zbizuby. 
 

 

Usnesení č. 21/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje  

a) prodejní cenu za dokup pozemků nebo částí pozemků v majetku obce, které budou 

součástí nemovitostí využívaných k trvalému bydlení, nebo součástí nemovitostí 

využívaných pro rekreační účely; a pozemků v zastavěném a zastavitelném území 

obce, které nejsou součástí nemovitostí využívaných k trvalému bydlení, ale jsou 

platným územním plánem obce určené k zastavění stavbou pro trvalé bydlení, ve 

výši 80,- Kč včetně DPH za 1 m2, ke které budou připočteny veškeré náklady 

spojené s prodejem, 

b) prodejní cenu zemědělských pozemků (zemědělsky obhospodařovaných) 

v majetku obce mimo zastavěné a zastavitelné území obce za tržní cenu určenou 

podle cenové mapy půdy podle katastrálního území, popř. za cenu určenou 

znaleckým posudkem, ke které budou připočteny veškeré náklady spojené 

s prodejem,  

c)  úhradu výdajů souvisejících se sepsáním jedné smlouvy (dohody apod.) ve výši 

2.000,- Kč včetně DPH,  

d) že u prodeje obecních pozemků hradí veškeré náklady spojené s převodem 

kupující, u směny pozemků (prodeje a koupě) hradí každá smluvní strana náklady 

spojené s jejím nabytím nemovitostí, u nákupu pozemků do vlastnictví obce hradí 

veškeré náklady spojené s převodem obec.  

 



Usnesení č. 22/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje ceník k úhradě náhrady za zřízení věcného břemene 

a náhrady za omezení užívání nemovitostí v majetku obce Zbizuby. 
 

 

Usnesení č. 23/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemků parcela č. 467/3 a parcela                

č. 143/1 o max. výměře 300 m2 v katastrálním území Makolusky, za cenu 80,- Kč za 

1 m2, ke které budou připočteny veškeré náklady spojené s prodejem, paní J. V.,                  

Praha 5.  
 

 

Usnesení č. 24/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení termínu na odstranění nepovolených 

staveb na pozemku parc. č. 220/2 v k. ú. Makolusky ve vlastnictví paní V. P.,              

Praha 9, do 30.6.2023 z důvodu, že  svým rozhodnutím, schváleným na 14. zasedání 

dne 9.12.2021 usnesením č. 278/2021, odsouhlasilo zařazení 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. 
 

 

Usnesení č. 25/2022 
 

 Zastupitelstvo obce  
 

a) schvaluje pořízení Změny č. 1 výkresové části Územního plánu Zbizuby s prvky 

  Regulačního plánu,  

b) schvaluje podání žádosti obce Zbizuby o pomoc při zajištění pořízení Změny č. 1 

výkresové části Územního plánu Zbizuby s prvky Regulačního plánu městu                 

Kutná Hora,  

c) pověřuje určeného zastupitele - starostu obce k jednání s Městským úřadem 

Kutná Hora, odborem regionálního rozvoje a územního plánování, při pořizování 

Změny č. 1 výkresové části Územního plánu Zbizuby s prvky Regulačního plánu. 

d) souhlasí s tím, že Změna č. 1 výkresové části Územního plánu Zbizuby s prvky 

Regulačního plánu bude zhotovena autorizovaným architektem Ing. arch. Jarmilou 

Cetkovskou, se sídlem Kutná Hora. 
 

 

Usnesení č. 26/2022 
 

Zastupitelstvo obce  

a) zamítá odvolání paní J. K., Vlková, proti rozhodnutí Obecního úřadu Zbizuby ze 

dne 8.9.2022 č.j. 0650/2022/OU a toto rozhodnutí, kterým byl paní J. K. 

vyměřen poplatek za zábor veřejného prostranství v obci Vlková v celkové výši 

19.000,- Kč, potvrzuje, 

b) pověřuje místostarostu obce pana Petra Hajžmana, aby k této věci paní K. podal 

vysvětlení. 
 

 

Usnesení č. 27/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 24 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. 



Usnesení č. 28/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce akciové společnosti 

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem Ku Ptáku č.p. 387, 

284 01 Kutná Hora, na finanční spoluúčast obce Zbizuby na stavbu skupinového 

vodovodu Kácov – Zbizuby – Podveky – Rataje nad Sázavou dle předloženého 

návrhu. 
 

 

Usnesení č. 29/2022 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené 

kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce a dodržování právních předpisů 

obecním úřadem v roce 2022 bez výhrad. 
 

 

Usnesení č. 30/2022 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o provedené 

kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Zbizuby v roce 2022 

bez výhrad. 
 

 

Usnesení č. 31/2022 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce Zbizuby 

k 30.11.2022 bez výhrad. 
 

 

Usnesení č. 32/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5, kterým se provádí změna 

rozpočtu obce Zbizuby na rok 2022. 
 

   

Usnesení č. 33/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce Zbizuby na rok 2023 

v tomto členění: 
 

 příjmy celkem 10.407.501,- Kč 

           výdaje celkem         12.088.720,- Kč 

 financování            1.681.219,- Kč 

 
 

Usnesení č. 34/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Zbizuby na 

období 2024 - 2026. 
 

 

Usnesení č. 35/2022 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočet Svazku obcí mikroregionu 

Uhlířskojanovicka a středního Posázaví na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 

Svazku na období 2024 - 2025 bez výhrad. 
 

 

Usnesení č. 36/2022 
 

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 Vlková, IČ: 65928920, se sídlem Vlková č.p. 15, 285 04 Uhlířské 

Janovice, ve výši 660,- Kč, 

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

Janovice, ve výši 5.280,- Kč,  

d) 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 2023“, 

e) Společnosti Cesta životem bez bariér, z. s., IČ: 270 44 700, se sídlem Paběnice 

č.p. 75, 285 43 Paběnice, ve výši 3.000,- Kč na pořízení vozu pro svoz a rozvoz 

handicapovaných klientů, využívajících služby společnosti.     
 

 

Usnesení č. 37/2022 
 

 Zastupitelstvo obce   

a) stanovuje, že Obecní úřad Zbizuby, jako oddávající nematriční úřad, bude 

oddávat v zasedací místnosti v přízemí budovy Obecního úřadu ve Zbizubech              

č.p. 51  

b) stanovuje úředním dnem pro oddávání sobotu a úřední dobu od 10.00 do                  

15.00 hodin, 

c) určuje oddávajícími starostku obce paní Helenu Buriánkovou, místostarostu obce 

pana Petra Malého a místostarostu obce pana Petra Hajžmana. 
 

 

Usnesení č. 38/2022 
 

Zastupitelstvo obce deleguje starostku obce Helenu Buriánkovou k zastupování 

obce Zbizuby, jako člena Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního 

Posázaví, v tomto Svazku ve volebním období 2022 – 2026 a zmocňuje ji 

k vykonávání práv a povinností obce ve Svazku. 
 

 

Usnesení č. 39/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje  

a) nákup části pozemku parcela č. 1029/35 v katastrálním území Zbizuby v ceně 

96,- Kč včetně DPH za 1 m2 a 132 m2 zpevněného asfaltového povrchu 

s jednostranným obrubníkem na části pozemku parcela č. 1029/35 za cenu        

121.000,- Kč včetně DPH od pana T. S., Uhlířské Janovice, 

b) záměr na prodej části pozemku parcela č. 1029/34 v katastrálním území Zbizuby 

v ceně 96,- Kč včetně DPH za 1 m2. 
 

 

Usnesení č. 40/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje neuvolněným členům zastupitelstva obce                      

v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění, a s novelou nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn 

členů zastupitelstev územních samosprávných celků, od 1.1.2023 měsíční odměnu 

ve výši:  
 

2.600,- Kč za výkon funkce místostarosty obce, 

   950,- Kč za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva obce,  

   900,- Kč za výkon funkce člena zastupitelstva obce. 
 



Usnesení č. 41/2022 
 

Zastupitelstvo obce  

a) schvaluje podání žádosti obce Zbizuby o dotaci na akci „Zateplení střechy                                     

u bytového domu Zbizuby č.p. 51“ ze Státního fondu životního prostředí ČR 

z programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy – Bytové 

domy,  

b) schvaluje podání žádosti obce Zbizuby o dotaci na akci „Rekonstrukce                                                                   

a rozšíření bezdrátového rozhlasu s napojením na Varovný a informační systém 

obyvatelstva složek IZS“ ze Středočeského kraje z programu Středočeský Fond 

obnovy venkova 2021 – 2024 a zavazuje se spolufinancovat tuto akci z rozpočtu 

obce Zbizuby ve výši minimálně 15% z jejích celkových uznatelných nákladů, 

c) schvaluje podání žádosti obce Zbizuby o dotaci na akci „Modernizace Obecního 

úřadu Zbizuby v budově Zbizuby č.p. 51“ z Ministerstva pro místní rozvoj ČR                              

z podprogramu 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 

117D8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.  

 

 

Ve Zbizubech dne 12.12.2022 

 

 
 
 

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

