
U s n e s e n í 

 
z 3. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby,  

 

konaného dne 19.1.2023. 
 
 

Usnesení č. 42/2023 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva obce. 

 

 

Usnesení č. 43/2023 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z 2. zasedání ZO dne 8.12.2022.    

 

 

Usnesení č. 44/2023 
 

Zastupitelstvo obce  

a) bere na vědomí zprávu o činnosti jednotky JPO V SDH Zbizuby za rok 2022               

bez výhrad, 

b) schvaluje prodej požárního vozidla AVIA A31 za minimální cenu 30.000,- Kč, 

c) schvaluje nabytí požárního osobního automobilu, nákup speciálního přívěsného 

vozíku za osobní automobil a ostatní požární techniky pro potřeby jednotky                 

JPO V SDH Zbizuby.  

 

  

Usnesení č. 45/2023 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje  
 

a) uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen spočívajících 

v umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy na 

nemovitosti parcela č. 843 v katastrálním území Vranice a dohod o umístění 

staveb č. 53963/IV-12-6031930/VB/003 a č. IE-12-6011476/1 na tomto pozemku 

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 

405 02 Děčín IV – Podmokly, za cenu stanovenou v ceníku k úhradě náhrady za 

zřízení věcného břemene a náhrady za omezení užívání nemovitostí v majetku 

obce Zbizuby, schválenou usnesením č. 22/2022, 

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího 

v umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy na 

nemovitosti parcela č. 23/1 v katastrálním území Vranice a dohody o umístění 

stavby č. 53961/IV-12-6031930/VB/002 na tomto pozemku ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

IV – Podmokly, za cenu stanovenou v ceníku k úhradě náhrady za zřízení věcného 

břemene a náhrady za omezení užívání nemovitostí v majetku obce Zbizuby, 

schválenou usnesením č. 22/2022, 

c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího 

v umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy na 

nemovitosti parcela č. 466 v katastrálním území Makolusky a dohody o umístění 

stavby č. 53989/IV-12-6032110/VB/002 na tomto pozemku ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 



IV – Podmokly, za cenu stanovenou v ceníku k úhradě náhrady za zřízení věcného 

břemene a náhrady za omezení užívání nemovitostí v majetku obce Zbizuby, 

schválenou usnesením č. 22/2022. 

 

 

Usnesení č. 46/2023 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části 

obecního pozemku parcela č. 1382/25 v katastrálním území Zbizuby v rámci 

rekonstrukce silnice II/111.  

 

 

Usnesení č. 47/2023 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje vložení finančních prostředků obce Zbizuby ve výši 

15.000.000,- Kč na termínovaný vklad u České spořitelny, a.s., a zplnomocňuje 

starostku k dalšímu vkládání finančních prostředků obce Zbizuby na termínované 

vklady s nejvýhodnější úrokovou sazbou s tím, že zastupitelstvo obce bude 

informováno o každém vkladu, provedeném v kompetenci starostky, na nejbližším 

zasedání zastupitelstva. 

 

 

Usnesení č. 48/2023 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje, že veřejná zakázka malého rozsahu „Snížení 

energetické náročnosti bytového domu Zbizuby č.p. 51“ bude zhotovena firmou 

firmy K+T stavební s.r.o., Jungmannovo nám. č.p. 437, 284 01 Kutná Hora, za 

celkovou cenu 2.630.595,24 Kč včetně DPH a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na 

tuto zakázku dle předloženého návrhu v nabídce.  

 

 

Usnesení č. 49/2023 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje, že veřejná zakázka malého rozsahu „Vybavení 

kulturního domu Vlková“ bude zhotovena firmou Truhlářství Radek Brhlík, Kácov, 

za celkovou cenu 134.491,50 Kč včetně DPH.  

 

 

Usnesení č. 50/2023 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1, kterým se provádí změna 

rozpočtu obce Zbizuby na rok 2023. 
 

 

Usnesení č. 51/2023 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství 

v obci Vlková v celkové výši 19.000,- Kč paní J. K., Vlková. 

 

 

Usnesení č. 52/2023 
 

Zastupitelstvo obce souhlasí s pracovně právním vztahem mezi obcí Zbizuby                      

a členem zastupitelstva obce paní Kristýnou Heřmánkovou souladu s § 84 odst. 2 

písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.  

 



Usnesení č. 53/2023 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje pokácení dřevin v katastrálním území Vlková                        

a Zbizuby. 

 

 

Usnesení č. 54/2023 
 

Zastupitelstvo obce podporuje projekt organizace Život Plus, z.s., se sídlem 

Benešova č.p. 632, 284 01 Kutná Hora, spočívající v nákupu pozemku a realizaci 

výstavby objektů pro následné poskytování sociálních služeb v části obce Miskovice 

u Kutné Hory. 

 

 

Usnesení č. 55/2023 
 

Zastupitelstvo obce neschvaluje připojení se obce Zbizuby k mezinárodní kampani 

„Vlajka pro Tibet“. 

 

 

Usnesení č. 56/2023 
 

Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že obec Zbizuby společně s městysem Kácov 

dofinancuje stavbu skupinového vodovodu „Kácov – Zbizuby – Podveky – Rataje 

nad Sázavou“ ze svých prostředků, pokud se nebude obec Podveky finančně 

spolupodílet na jeho stavbě za stejných podmínek, uvedených ve smlouvách                      

o zápůjčkách, uzavřených mezi Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč, a.s., 

obcí Zbizuby a městysem Kácov (vyjma vratné úročené zápůjčky 3.000.000,- Kč),     

s tím, že bude vodovodní řad ukončen v obci Zbizuby na pozemku parcela č. 1366/5. 

Bude-li mít zájem obec Podveky zhotovit vodovod do obcí v jejím správním obvodu, 

tak pouze za podmínky, že uhradí obci Zbizuby a městysu Kácov náklady, které za 

obec Podveky do této stavby navíc vynaložily.     

  

   

 

Ve Zbizubech dne 24.1.2023 

 

 

 
 
 

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

