
U s n e s e n í 
 

ze 7. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, 
 

konaného dne 19.3.2020. 

 

 

Usnesení č. 120/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 7. zasedání zastupitelstva obce. 

 

 

Usnesení č. 121/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce dne 

12.12.2019.  

 

 

Usnesení č. 122/2020 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu inventarizační komise                                     

o provedené inventarizaci majetku a závazků obce Zbizuby k 31.12.2019 bez 

výhrad.     

 

 

Usnesení č. 123/2020 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti jednotky PO SDH 

Zbizuby za rok 2019 bez výhrad.       

 

 

Usnesení č. 124/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování části obecních pozemků parcela 

č. 679 trvalý travní porost o výměře 220 m2 a pozemku parcela č. 848 ostatní 

plocha o výměře 160 m2 v katastrálním území Vranice na dobu neurčitou          

s výpovědní lhůtou 1 rok za  roční pachtovné ve výši 1,- Kč za 1 m2 p. I. T. 

Vranice, s tím, že pachtýř bude po celou dobu pachtu udržovat předmětné 

pozemky včetně porostu v řádném stavu a čistotě a obec nebude zodpovídat 

pachtýři za jakékoliv jemu vzniklé případné škody po dobu tohoto pachtu. 

 

 

Usnesení č. 125/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 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. 1476 a 1477 v katastrálním území Zbizuby a právo 

provést stavbu č. IV-12-6025628/1 Zbizuby, Koblasko, kabel nn, p.č. 725/6, 

na těchto pozemcích a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

 



Usnesení č. 126/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti obce Zbizuby o dotaci                  

z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a ze Státního fondu rozvoje bydlení na akci 

„Výstavba dvou nájemních bytů z nebytových prostor v budově Zbizuby č.p. 51 

na st. p. č. 173“, 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 

udržitelnosti projektu a bere na vědomí evidenci žádostí o přidělení obecních 

bytů. 
 

 

Usnesení č. 127/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti obce Zbizuby o dotaci                  

z MAS Lípa pro venkov na akci „Komunitní centrum Zbizuby“ v budově                 

č.p. 51 na st. p. č. 173, schvaluje investiční záměr této akce, zavazuje se 

spolufinancovat tento projekt z rozpočtu obce Zbizuby a využívat jej k danému 

účelu po dobu minimálně 10-ti let. 

 

 

Usnesení č. 128/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru 

na zhotovení domovní čistírny odpadních vod. 

 

 

Usnesení č. 129/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí  

a) peněžního daru ve výši 15.000,- Kč Tělovýchovné jednotě Vlková, z. s.,               

IČ: 65929365, se sídlem Vlková č.p. 41, 285 04 Uhlířské Janovice, na provoz 

obecních budov a zařízení ve sportovním areálu ve Vlkové, 

b) peněžního daru ve výši 3.000,- Kč ZŠ a MŠ Kácov, Nádražní č.p. 216,             

285 09 Kácov, na pořízení herních prvků do sportovního a herního areálu            

u budovy 2. stupně ZŠ, 

c) peněžního daru ve výši 2.000,- Kč Lince bezpečí, z. s., IČ: 61383198,            

se sídlem Ústavní č.p. 95, 181 02 Praha 8. 
 

 

Usnesení č. 130/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje Program rozvoje obce Zbizuby na období             

2020 - 2025 a Plán investic na období 2020 - 2022. 

 

 

Usnesení č. 131/2020 
 

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

změna rozpočtu obce Zbizuby na rok 2020. 

 

 



Usnesení č. 132/2020 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce Zbizuby 

k 28.2.2020 bez výhrad.  

 

 

Usnesení č. 133/2020 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí protokol o kontrole č. 67/20/224 

provedené Okresní správou sociálního zabezpečení Kutná Hora dne 10.2.2020 

bez výhrad.  

 

 

 

Ve Zbizubech dne 23.3.2020 

 

 
 
 

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

