
U s n e s e n í 
 

z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, 
 

konaného dne 19.9.2019. 

 
Usnesení č. 80/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. 
 

 

Usnesení č. 81/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z 4. zasedání zastupitelstva obce dne 

20.6.2019.  

 

 

Usnesení č. 82/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000,- Kč 

panu J. N. na pořádání 10. Srazu rodáků v Makoluskách, konaného 15.6.2019.  

 

 

Usnesení č. 83/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje  
 

a) pronájem části obecního pozemku parcela č. 1029/14 o výměře 70 m2                  

v katastrálním území Zbizuby od 1.7.2019 na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou 12 měsíců za roční nájemné ve výši 5,- Kč za 1 m2, panu J. B a paní             

A. B., 
 

b) pronájem části obecního pozemku parcela č. 143/5 o výměře 227 m2                    

v katastrálním území Makolusky od 1.7.2019 na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou 12 měsíců za roční nájemné ve výši 5,- Kč za 1 m2, panu J. D.,  
 

c) pronájem části obecního pozemku parcela č. 1533/1 o výměře 49 m2                    

v katastrálním území Vlková od 1.7.2019 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 

12 měsíců za roční nájemné ve výši 5,- Kč za 1 m2, paní L. M.,  
 

d) uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 902 ze dne 1.7.2004 uzavřené 

se ZAS Zbizuby, a.s., Zbizuby č.p. 16, 285 04 Uhlířské Janovice, na 

propachtovaný nemovitý majetek k provozování zemědělské výroby, kterým se 

mění předmět a doba nájmu (pachtu) pozemků, 
 

e) uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronajatý nemovitý majetek, 

kterými se mění doba nájmu a výše nájemného z pozemků, a to 

- s panem V. K. na část pozemku parc. č. 1532/1 o výměře 110 m2 v k. ú. 

Zbizuby,  

- s panem J. Č. na část pozemku parc. č. 1430/2 o výměře 6 m2 v k. ú. Vlková, 

- s paní M. T. na část pozemku parc. č. 281/7 o výměře 1419 m2 v k. ú. Vlková.  

 

 

 

 

 



Usnesení č. 84/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch 

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

Děčín IV – Podmokly, spočívající v umístění, provozování, opravování              

a udržování zařízení distribuční soustavy na nemovitostech parcela č. 281/7, 

1436/1, 1435 a 274/5 v katastrálním území Vlková a právo provést stavbu                            

č. IV-12-6024977/VB01 - Zbizuby - Vlková, knn, č. parc. 274/4 a 6 na těchto 

pozemcích. 

 

 

Usnesení č. 85/2019 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva pro místní 

rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, o poskytnutí dotace ve výši 

312.656,- Kč na „Územní plán Zbizuby“. 

 

 

Usnesení č. 86/2019 
 

Zastupitelstvo obce projednalo základní rámec rozpočtu na rok 2020              

a ukládá starostce a účetní vypracovat návrh rozpočtu obce Zbizuby na rok 

2020. 

 

 

Usnesení č. 87/2019 
 

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo 
  

a) místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území obce 

Zbizuby, v roce 2020 ve výši 750,- Kč s DPH. Úleva bude v daném 

kalendářním roce (od 1. 1. do 31. 12.) poskytnuta: 
 

 ve výši 150,- Kč fyzickým osobám,  

- které mají v obci trvalý pobyt, 

- kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České  

    republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší     

    než 90 dnů, 

- které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky  

      pobývají na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 

- kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl 

nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu 

cizinců,  
 

 ve výši 450,- Kč žákům, učňům nebo studentům ubytovaným v domovech 

mládeže, internátech, vysokoškolských kolejích nebo jiných zařízeních 

sloužících k ubytování, v roce ukončení každého školního roku, 
 

b) cenu 1.815,- Kč s DPH pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné             

k podnikání, které při nakládání s jimi vyprodukovaným odpadem, jenž má 

podle katalogu odpadů charakter odpadu komunálního, budou v období od 

1.1.2020 do 31.12.2020 využívat systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, vznikajícího na území 

obce Zbizuby. 

 



Usnesení č. 88/2019 
 

Zastupitelstvo obce určuje cenu stočného z nemovitostí připojených na 

veřejnou kanalizační síť v obci Zbizuby na období od 1.1.2020 do 31.12.2020 

ve výši 36,80 Kč s DPH za 1 m3 odpadní vody vypuštěné do veřejné 

kanalizace, kdy bude množství vypouštěné odpadní vody určeno buď dle 

směrných čísel, což je 35 m3 za 1 osobu (1 rekreační objekt) / rok, anebo 

vodoměrem na studenou vodu, osazeným na vodovodní přípojce do nemovitosti 

tak, že bude měřit veškeré vypouštěné odpadní vody z objektu do kanalizace.  

 

 

Usnesení č. 89/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla příjmu odpadních vod k likvidaci na 

ČOV Zbizuby a určuje poplatek za vyčištění odpadních vod ve výši 36,80 Kč  

s DPH za 1 m3 odpadní vody.  

 

 

Usnesení č. 90/2019 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce Zbizuby 

k 31.8.2019 bez výhrad.  

 

 

Usnesení č. 91/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3, kterým se provádí 

změna rozpočtu obce Zbizuby na rok 2019. 

 

 

Usnesení č. 92/2019 
 

Zastupitelstvo obce nemá zájem o poskytování právní ochrany pro obec                

od firmy D.A.S. RECHTSSCHUTZ AG.   

 

 

Usnesení č. 93/2019 
 

Zastupitelstvo obce nemá zájem o zpracování energetického auditu na 

spotřebu elektrické energie ve všech odběrných místech obce od společnosti 

Optimal Energy.  

 

 

Usnesení č. 94/2019 
 

Zastupitelstvo obce nemá zájem odprodat pozemky parcela č. st. 173, parcela 

č. 800/22 a parcela č. 800/10 v katastrálním území Vranice.   

 

 

Usnesení č. 95/2019 
 

Zastupitelstvo obce souhlasí s pokácením třešně na pozemku parcela č. 1485/3 

a švestky na pozemku parcela č. 1010/2 ve Zbizubech, lípy na pozemku parcela 

č. 2/1  v Makoluskách a náletových dřevin z cesty na pozemku parcela č. 832  

ve Vranicích. 

 



 

 

Ve Zbizubech dne 23.9.2019 

 

 
 
 

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

