
U s n e s e n í 
 

z 6. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, 
 

konaného dne 12.12.2019. 

 

 

Usnesení č. 96/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 6. zasedání zastupitelstva obce. 
 

 

Usnesení č. 97/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce dne 

19.9.2019.  
 

 

Usnesení č. 98/2019 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole 

plnění usnesení zastupitelstva obce a dodržování právních předpisů obecním 

úřadem v roce 2019, provedené 10.12.2019 kontrolním výborem zastupitelstva 

obce Zbizuby, bez výhrad. 
 

 

Usnesení č. 99/2019 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole 

hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Zbizuby v roce 2019, 

provedené 10.12.2019 finančním výborem zastupitelstva obce Zbizuby,                  

bez výhrad. 
 

 

Usnesení č. 100/2019 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 

obce Zbizuby za rok 2019, provedeného 13.11.2019 Krajským úřadem SČ 

kraje, Zborovská čp. 11, 150 21 Praha 5, bez výhrad. 
 

 

Usnesení č. 101/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce Zbizuby na rok 2020 

v tomto členění: 
 

 příjmy celkem 8.577.001,- Kč 

           výdaje celkem         9.911.000,- Kč 

 financování              1.333.999,- Kč 
 

 

Usnesení č. 102/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Zbizuby na 

období 2021-2023. 



Usnesení č. 103/2019 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočet Svazku obcí mikroregionu 

Uhlířskojanovicka a středního Posázaví na rok 2020 a střednědobý výhled 

rozpočtu Svazku na období 2021-2022, bez výhrad. 
 

 

Usnesení č. 104/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku  

a) č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,   

       přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

b) č. 3/2019 o místním poplatku ze psů, 

c) č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu, 

d) č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
 

   

Usnesení č. 105/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje pasport místních a účelových komunikací na 

území obce Zbizuby. 
 

 

Usnesení č. 106/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o vytvoření společného 

školského obvodu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Rataje 

nad Sázavou, s městysem Rataje nad Sázavou, se sídlem Zámecká 1, 285 07 

Rataje nad Sázavou, a pověřuje starostku k jejímu podpisu.   
 

 

Usnesení č. 107/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

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

vodovodu Kácov – Zbizuby – Podveky – Rataje nad Sázavou s městysem 

Kácov, se sídlem Kácov 157, 285 09 Kácov a obcí Podveky, se sídlem Podveky 

54, 285 06 Sázava, a pověřuje starostku k jejímu podpisu.   
 

 

Usnesení č. 108/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o finanční spolupráci na 

závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti Svazku obcí 

mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví se Svazkem obcí 

mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví, se sídlem Václavské 

náměstí 6, 285 04 Uhlířské Janovice, a pověřuje starostku k jejímu podpisu.   
 

 

Usnesení č. 109/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje  

a) poskytnutí příspěvku na provoz Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovic-

ka a středního Posázaví v roce 2020, skládajícího se z pevné částky                   

2.000,- Kč a z příspěvku ve výši 10,- Kč za 1 trvale žijícího obyvatele obce 



Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví s tím, že 

Svazek bude z tohoto příspěvku dále hradit příspěvek na provoz Místní akční 

skupiny Lípa pro venkov a příspěvek Turistické oblasti Kutnohorsko             

a Kolínsko, a pověřuje starostku k podpisu smlouvy, 

b) zařazení správního území obce Zbizuby do územní působnosti Místní akční 

skupiny Lípa pro venkov z.s. na období 2021 – 2027 s tím, že zařazením do 

územní působnosti Místní akční skupiny Lípa pro venkov z.s. nevznikají obci 

žádné závazky vůči MAS. 

 

 

Usnesení č. 110/2019 
 

Zastupitelstvo obce  
a) schvaluje podání žádosti obce Zbizuby o dotaci v roce 2020 z Ministerstva  

pro místní rozvoj ČR z podprogramu 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje 

venkova, dotační titul DT 117d8210A - Podpora obnovy místních 

komunikací na akci „Zbizuby – výstavba komunikací – MK za zahradami – 

část A“ v případě, že bude MMR vyhlášen, schvaluje investiční záměr této 

stavby a zavazuje se spolufinancovat tento projekt z rozpočtu obce Zbizuby 

ve výši minimálně 10% z jeho celkových nákladů, 

b) schvaluje podání žádosti obce Zbizuby o dotaci v roce 2020 z Ministerstva 

financí z podprogramu 298D2230 – Podpora výstavby, obnovy                                   

a provozování komunální infrastruktury na akci „Výstavba dvou nájemních 

bytů z nebytových prostor v budově Zbizuby č.p. 51 na st. p. č. 173“ 

v případě, že bude MF vyhlášen, schvaluje investiční záměr této stavby, 

zavazuje se spolufinancovat tento projekt z rozpočtu obce Zbizuby ve výši 

minimálně 10% z jeho celkových nákladů a využívat jej k nájemnímu 

bydlení po dobu minimálně 10-ti let a schvaluje pravidla pro přidělování  

těchto nájemních bytů. 

 

 

Usnesení č. 111/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 21 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, se společností FCC HP, s.r.o., se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 

Praha 8, provozovna Uhlířské Janovice, 28. října 875, 285 04 Uhlířské Janovice  

a pověřuje starostku k jeho podpisu.   

 

 

Usnesení č. 112/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem bytu v obecním bytovém domě ve 

Vranicích, 1/7 vrtané domovní studny, z níž je předmětný byt zásobován vodou 

a část obecního pozemku o výměře 139 m2, který je součástí bytového domu, 

panu J. P. na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2020 s jeho automatickou 

prolongací o dalších 12 měsíců, pokud bude nájemce plnit veškeré náležitosti 

uvedené v nájemní smlouvě, a to především včasnou úhradu nájemného                  

a dodržování domovního řádu. 
 



Usnesení č. 113/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnání vlastnických vztahů k místní 

komunikaci v obci Zbizuby, vedoucí k ČOV: 

- koupi části pozemku parcela č. st. 79 a č. 1110 v katastrálním území 

Zbizuby za cenu 50,- Kč za 1 m2 a prodej části obecního pozemku parcela 

č. 1488/3 v katastrálním území Zbizuby za cenu 50,- Kč za 1 m2 s tím, že 

každá smluvní strana uhradí náklady spojené s jejím nabytím nemovitostí 

(náklady za vyhotovení geometrického plánu dle výměry převáděných 

nemovitostí a ½ všech ostatních nákladů spojených s převodem), 

- prodej části obecního pozemku parcela č. 1488/3 v katastrálním území 

Zbizuby, jako dokup k pozemkům parcela č. 969/2 a 969/1 za cenu 50,- Kč 

za 1 m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující, 

- koupi části pozemku parcela č. 1120/3 v katastrálním území Zbizuby za 

cenu 50,- Kč za 1 m2 s tím, že obec uhradí veškeré náklady spojené s touto 

koupí, 

- koupi části pozemku parcela č. 1120/4 v katastrálním území Zbizuby za 

cenu 50,- Kč za 1 m2 a prodej části obecního pozemku parcela č. 1488/3 

v katastrálním území Zbizuby za cenu 50,- Kč za 1 m2 s tím, že každá 

smluvní strana uhradí náklady spojené s jejím nabytím nemovitostí 

(náklady za vyhotovení geometrického plánu dle výměry převáděných 

nemovitostí a ½ všech ostatních nákladů spojených s převodem). 

Po vyhotovení geometrického plánu na rozdělení předmětných pozemků          

bude zveřejněn záměr na převod těchto nemovitostí. 

 

 

Usnesení č. 114/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí  
 

a) peněžního daru SH ČMS - SDH Vranice, IČ: 65927354, se sídlem Vranice, 

285 04 Uhlířské Janovice, ve výši 3.120,- Kč,  
 

b) neinvestiční dotace Obecně prospěšné společnosti Posázaví  o.  p.  s.,               

IČ: 27129772,  se sídlem Jemniště č.p. 1, 257 01 Postupice, ve výši                 

4.000,- Kč na akci „Čistá řeka Sázava 2020“. 

  

 

Usnesení č. 115/2019 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce Zbizuby 

k 30.11.2019 bez výhrad.  

 

 

Usnesení č. 116/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4, kterým se provádí 

změna rozpočtu obce Zbizuby na rok 2019. 

 

 

Usnesení č. 117/2019 
 

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 nařízením vlády č. 338/2019 Sb., kterým 

se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.,                

od 1.1.2020 měsíční odměnu ve výši:  
 

2.350,- Kč za výkon funkce místostarosty obce, 

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

   800,- Kč za výkon funkce člena zastupitelstva obce. 

 

 

Usnesení č. 118/2019 
 

Zastupitelstvo obce stanovuje jednodenní nájemné za pronájem místností 

v budově obecního úřadu Zbizuby k poskytování kadeřnických služeb ve výši 

200,- Kč bez DPH a k poskytování ostatních služeb v částce 150,- Kč bez DPH 

od 1.1.2020. 

 

 

Usnesení č. 119/2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí nevratného finančního příspěvku ve 

výši 35.000,- Kč na zhotovení domovní čistírny odpadních vod občanům obce 

Koblasko, Vranice, Nechyba, Vestec, Hroznice, Vlková a Makolusky, který jim 

bude poskytnut na základě žádosti, doložené platným kolaudačním souhlasem. 

 

 

Ve Zbizubech dne 18.12.2019 

 

 
 
 

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

