
U s n e s e n í 
 

z 4. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, 
 

konaného dne 20.6.2019. 

 
Usnesení č. 59/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 4. zasedání zastupitelstva obce. 
 

 

Usnesení č. 60/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce dne 21.3.2019.  
 

 

Usnesení č. 61/2019 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru ke schválení účetní 

závěrky obce Zbizuby za rok 2018 bez výhrad.  
 

 

Usnesení č. 62/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Zbizuby za rok 2018 bez výhrad. 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti z roku 2018 ve výši 2.706.022,65 Kč bude 

převeden na účet 432 30 - Výsledek hospodaření minulých účetních období hlavní 

činnosti. 
 

 

Usnesení č. 63/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Zbizuby za rok 2018 bez 

výhrad. 
 

 

Usnesení č. 64/2019 
 

Zastupitelstvo obce stanovuje 
 

  v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření 

do výše 100.000,- Kč, která může starosta obce samostatně provádět v případě 

nutných výdajů, kdy je schválení rozpočtového opatření nezbytné a výdaj musí být 

realizován. Rozpočtová opatření v částkách nad 100.000,- Kč může starosta obce 

samostatně provádět jen v případech:  
 

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných 

rozpočtů a ostatních příjmů, 

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě 

havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné 

provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit 

případná rizika z neoprávněné úhrady, 

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné 

výdaje, 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,   

 

 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. 
 

 

Usnesení č. 65/2019 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu 

Uhlířskojanovicka a středního Posázaví na rok 2018 bez výhrad.   
 

 

Usnesení č. 66/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje  
 

a) prodej pozemku parcela č. 281/6 o výměře 1422 m2 v katastrálním území Vlková, 

na stavbu rodinného domu k trvalému bydlení za cenu ve výši 118.026,- Kč, k níž 

budou připočteny veškeré náklady spojené s prodejem, za splnění podmínek 

schválených zastupitelstvem obce Zbizuby na jeho 2. zasedání dne 13.12.2018 

usnesením č. 15/2018 a) bod 1 - 8, slečně E. B. a panu L. M.,  
 

b) prodej pozemku parcela č. 840/6 o výměře 1132 m2 v katastrálním území Zbizuby 

na stavbu rodinného domu k trvalému bydlení za cenu ve výši 155.000,- Kč, k níž 

budou připočteny veškeré náklady spojené s prodejem, za splnění podmínek 

schválených zastupitelstvem obce Zbizuby na jeho 2. zasedání dne 13.12.2018 

usnesením č. 15/2018 a) bod 1 - 8, paní H. L., 
 

c) prodej pozemků parcela č. 1463/4 o výměře 77 m2 a parcela č. 700/9 o výměře                

1 m2 v katastrálním území Zbizuby, části obce Koblasko, za cenu ve výši 50,- Kč za 

1 m2, k níž budou připočteny veškeré náklady spojené s prodejem, paní E. S. 
 

 

Usnesení č. 67/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje  
 

a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch 

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

– Podmokly, spočívajícího v umístění, provozování, opravování a udržování zařízení 

distribuční soustavy na nemovitostech parcela č. 485/27 a 1490/1 v katastrálním 

území Zbizuby a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6023171/3 na těchto 

pozemcích,   
 



b) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch 

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

– Podmokly, spočívajícího v umístění, provozování, opravování a udržování zařízení 

distribuční soustavy na nemovitostech parcela č. 1029/14, 1373 a 1521/1 

v katastrálním území Zbizuby. 

 

 

Usnesení č. 68/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje cenu 5,- Kč za 1 m2 a rok za pronájem obecních 

pozemků v zastavěném a zastavitelném území obce s účinností od 1.7.2019. 

 

 

Usnesení č. 69/2019 
 

Zastupitelstvo obce nemá zájem o zpracování žádosti o dotaci na zateplení 

obecního úřadu a bytového domu v obci Zbizuby od společnosti AXIOM 

engineering s.r.o., Pardubice. 

 

 

Usnesení č. 70/2019 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí dodatek č. 20 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. 71/2019 
 

Zastupitelstvo obce 

a) souhlasí, aby městys Kácov vypsal za městys Kácov, obec Zbizuby a obec 

Podveky výběrové řízení na pořízení projektové dokumentace na skupinový 

vodovod Kácov – Zbizuby – Podveky – Rataje na Sázavou,  

b) určuje starostku obce Zbizuby členem hodnotící komise na výběr dodavatele 

projektové dokumentace, 

c) schvaluje smlouvu o veřejnoprávní smlouvě budoucí o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Podveky, Zbizuby a Kácov na realizaci skupinového vodovodu 

Kácov – Zbizuby – Podveky – Rataje nad Sázavou a pověřuje starostku k jejímu 

podpisu.  

 

 

Usnesení č. 72/2019 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí petici na změnu umístění vodojemu v obci 

Zbizuby a stanovisko obecního úřadu Zbizuby k petici. 

 

 

Usnesení č. 73/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje  

a) vybudování vjezdu na pozemek parcela č. 485/12 v katastrálním území Zbizuby 

na náklady obce,  

b) odkoupení části pozemku parcela č. 1366/2 v katastrálním území Zbizuby 

zastavěného pozemní komunikací, zhotovenou na náklady JZD Zbizuby od paní     

M. K., za cenu 150,- Kč za 1 m2, 



c) kompenzaci za zpevněnou plochu, zhotovenou JZD Zbizuby na části pozemku 

parcela č. 1366/2 v katastrálním území Zbizuby, převodem pozemku parcela č. 1314 

o výměře 1367 m2 v katastrálním území Zbizuby paní M. K.   

 

 

Usnesení č. 74/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Lince bezpečí, z. s., 

IČ: 61383198, se sídlem Ústavní č.p. 95, 181 02 Praha 8, ve výši 3.000,- Kč. 

 

 

Usnesení č. 75/2019 
 

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku panu J. N.  

 

 

Usnesení č. 76/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí  

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

č.p. 51,  285 04 Uhlířské Janovice, ve výši 4.260,- Kč,                            

b) peněžitého daru SH ČMS - SDH Vranice, IČ: 65927354, se sídlem Vranice,      

285 04 Uhlířské Janovice, ve výši 5.880,- Kč. 

 

 

Usnesení č. 77/2019 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce Zbizuby 

k 31.5.2019 bez výhrad.  

 

 

Usnesení č. 78/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2, kterým se provádí změna 

rozpočtu obce Zbizuby na rok 2019. 

 

 

Usnesení č. 79/2019 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o vyúčtování položek 

kalkulovaných do ceny stočného na rok 2018 bez výhrad.  

 

 

Ve Zbizubech dne 25.6.2019 

 

 
 
 

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

