
U s n e s e n í 
 

z 8. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, 
 

konaného dne 25.6.2020. 

 

 

Usnesení č. 135/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce dne 

19.3.2020.  

 

 

Usnesení č. 136/2020 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru ke schválení 

účetní závěrky obce Zbizuby za rok 2019 bez výhrad.   

 

 

Usnesení č. 137/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Zbizuby za rok 2019 bez 

výhrad. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti z roku 2019 ve výši 

3.776.932,87 Kč převeden na účet 432 30 - Výsledek hospodaření minulých 

účetních období hlavní činnosti.           

 

 

Usnesení č. 138/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Zbizuby za rok 2019 bez 

výhrad. 

 

 

Usnesení č. 139/2020 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu 

Uhlířskojanovicka a středního Posázaví na rok 2019 bez výhrad.   

 

 

Usnesení č. 140/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje provozní řád veřejně přístupného hřiště ve 

Zbizubech a určuje správce hřiště a dětského koutku paní P. L. 

 

 

Usnesení č. 141/2020 
 

Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním vodojemu skupinového vodovodu 

Kácov – Zbizuby – Podveky – Rataje na Sázavou na pozemcích parcela č. 990, 

991 a 992 v katastrálním území Zbizuby a v případě havárie s využitím vodní 

nádrže na pozemku parcela č. 933 na odvod vody z vodojemu. 

 



Usnesení č. 142/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla a ceník k úhradě náhrady za zřízení 

věcného břemene a náhrady za omezení užívání nemovitostí v majetku obce 

Zbizuby. 
 

 

Usnesení č. 143/2020 
 

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 nemovitosti parcela č. 372/8 

v katastrálním území Makolusky a právo provést stavbu č. IV-12-6026412 na 

tomto pozemku, za cenu stanovenou v pravidlech a ceníku k úhradě náhrady za 

zřízení věcného břemene a náhrady za omezení užívání nemovitostí v majetku 

obce Zbizuby, schválených usnesením č. 142/2020, 
 

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 nemovitosti parcela č. 1521/1 

v katastrálním území Zbizuby a právo provést stavbu na tomto pozemku, za 

cenu stanovenou v pravidlech a ceníku úhradě náhrady za zřízení věcného 

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

schválených usnesením č. 142/2020, 
 

c) 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. 1430/2     

a č. 302/1 v katastrálním území Vlková a právo provést stavbu                                    

č. IV-12 6025596/2 na těchto pozemcích, za cenu, stanovenou v pravidlech             

a ceníku k úhradě náhrady za zřízení věcného břemene a náhrady za omezení 

užívání nemovitostí v majetku obce Zbizuby, schválených usnesením                

č. 142/2020, 
 

d) 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, 

1053/1, 1057, 1066/2, 1072/2, 1077/5, 1084/1, 1448/6, 1531/9, 1681 a 1488/3 

v katastrálním území Zbizuby, za cenu stanovenou v pravidlech a ceníku 

k úhradě náhrady za zřízení věcného břemene a náhrady za omezení užívání 

nemovitostí v majetku obce Zbizuby, schválených usnesením č. 142/2020. 
  

 

Usnesení č. 144/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje  
 

a) darovat pozemek parcela č. 1314 ostatní plocha o výměře 1367 m2                

v katastrálním území Zbizuby, jako kompenzaci za zpevněnou plochu, 



zhotovenou JZD Zbizuby na části pozemku parcela č. 1366/2 v katastrálním 

území Zbizuby, paní M. K. 

a koupit pozemky v katastrálním území Zbizuby -  parcela č. 485/17 orná půda 

o výměře 54 m2, parcela č. 485/18 orná půda o výměře 41 m2, parcela              

č. st. 209/1 zastavěná plocha o výměře 7 m2 a pozemek parcela č. 1366/5 

ostatní plocha o výměře 518 m2, vzniklý geometrickým plánem Ing. Jindry 

Horákové č. 367-206/2018 z parcely č. 1366/2, od paní M. K., za cenu 150,- Kč 

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

b) prodat část pozemku parcela č. 143/1 o max. výměře 600 m2 v katastrálním 

území Makolusky, který sousedí s pozemkem parcela č. st. 46 využívaným         

k rekreačním účelům, za cenu 50,- Kč za 1 m2, k níž budou připočteny veškeré 

náklady spojené s prodejem, paní O. F., 
 

c) prodat část pozemku parcela č. 1430/2 o max. výměře 70 m2 v katastrálním 

území Vlková, který sousedí s pozemkem parcela č. 310, využívaným                

k rekreačním účelům, za cenu 50,- Kč za 1 m2, k níž budou připočteny veškeré 

náklady spojené s prodejem, paní K. K., 
 

d) prodat pozemek parcela č. 407/5 o výměře 131 m2 v katastrálním území 

Vranice, který sousedí s pozemky parcela č. st. 70 a parcela č. 407/4, 

využívanými k trvalému bydlení, za cenu 50,- Kč za 1 m2, k níž budou 

připočteny veškeré náklady spojené s prodejem, paní O. M., 
 

e) prodat pozemek parcela č. 1507/12 ostatní plocha o výměře 40 m2                 

v katastrálním území Zbizuby, vzniklý geometrickým plánem Ing. Jaroslava 

Karla č. 370-1025/2018, který sousedí s pozemkem parcela č. st. 58/1, 

využívaným k trvalému bydlení, za cenu 50,- Kč za 1 m2, k níž budou 

připočteny veškeré náklady spojené s prodejem (náklady za vyhotovení 

geometrického plánu dle výměry převáděné nemovitosti), paní M. S.  

a koupit pozemky parcela č. 1689 ostatní plocha o výměře 7 m2 a parcela                

č. 1690 ostatní plocha o výměře 13 m2 v katastrálním území Zbizuby, vzniklé 

geometrickým plánem Ing. Jaroslava Karla č. 370-1025/2018 z parcely                             

č. st. 58/1, za cenu 50,- Kč za 1 m2, s tím, že obec uhradí veškeré náklady 

spojené s touto koupí (náklady za vyhotovení geometrického plánu dle výměry 

převáděných nemovitostí), od paní M. S.,  
 

 

f) prodat část pozemku parcela č. 1531/1 ostatní plocha o max. výměře 40 m2 

v katastrálním území Zbizuby, který sousedí s pozemkem parcela č. st. 205, 

využívaným k trvalému bydlení, za cenu 50,- Kč za 1 m2, k níž budou 

připočteny veškeré náklady spojené s prodejem (náklady za vyhotovení 

geometrického plánu dle výměry převáděné nemovitosti), manželům panu             

P. M. a paní A. M.  

a koupit pozemek parcela č. 1688 ostatní plocha o výměře 40 m2 v katastrálním 

území Zbizuby, vzniklý geometrickým plánem Ing. Jaroslava Karla                   

č. 370-1025/2018 z parcely č. st. 205, za cenu 50,- Kč za 1 m2, s tím, že obec 

uhradí veškeré náklady spojené s touto koupí (náklady za vyhotovení 

geometrického plánu dle výměry převáděné nemovitosti), od manželů pana             

P. M. a paní A. M., 
 

g) prodat část pozemku parcela č. 1531/1 ostatní plocha o max. výměře 70 m2 

v katastrálním území Zbizuby, který sousedí s pozemkem parcela č. st. 59/2, 



využívaným k trvalému bydlení, za cenu 50,- Kč za 1 m2, k níž budou 

připočteny veškeré náklady spojené s prodejem (náklady za vyhotovení 

geometrického plánu dle výměry převáděné nemovitosti), manželům panu  J. P. 

a paní B. P., 
  

h) záměr směnit obecní pozemek parcela č. 1029/4 orná půda o výměře             

1512 m2 v katastrálním území Zbizuby za pozemek parcela č. 1029/1 o výměře 

2651 m2 v katastrálním území Zbizuby ve vlastnictví pana J. P. v podílu ½              

a paní B. P. v podílu ½, v ceně 80,- Kč za 1 m2 s tím, že každá smluvní strana 

uhradí náklady spojené s jejím nabytím nemovitostí. 

 

 

Usnesení č. 145/2020 
 

Zastupitelstvo obce přiděluje  

a) byt P – 1 v přízemí domu č.p. 51 ve Zbizubech včetně 1/8 vrtané neveřejné 

domovní studny na pozemku parcela č. 1010/3 v katastrálním území Zbizuby,    

z níž je objekt zásobován vodou, panu J. B. Nájem bude uzavřen na dobu 

určitou 12 měsíců s jeho automatickým prodlužováním (automatickou 

prolongací) o dalších 12 měsíců, a to i opakovaně, pokud bude nájemce řádně 

plnit veškeré náležitosti uvedené v nájemní smlouvě (především včasnou 

úhradu nájemného a dodržování domovního řádu), 
     

b) bezbariérový byt P – 2 v přízemí domu č.p. 51 ve Zbizubech včetně 1/8 

vrtané neveřejné domovní studny na pozemku parcela č. 1010/3 v katastrálním 

území Zbizuby, z níž je objekt zásobován vodou, panu J. P. Nájem bude 

uzavřen na dobu určitou 12 měsíců s jeho automatickým prodlužováním 

(automatickou prolongací) o dalších 12 měsíců, a to i opakovaně, pokud bude 

nájemce řádně plnit veškeré náležitosti uvedené v nájemní smlouvě (především 

včasnou úhradu nájemného a dodržování domovního řádu) a pokud nebude 

obecní úřad Zbizuby evidovat žádnou žádost zdravotně znevýhodněných osob 

a osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

 

 

Usnesení č. 146/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 

25.000,- Kč na zhotovení domovní čerpací jímky na odvádění odpadních vod 

z novostaveb rodinných domů v obci Zbizuby, využívaných k trvalému bydlení, 

které budou vypouštěny na čistírnu odpadních vod tlakovou kanalizací. 

Příspěvek bude poskytnut na základě žádosti vlastníka nemovitosti, v níž bude 

přihlášen k trvalému pobytu, doložené platným kolaudačním souhlasem. 

 

 

Usnesení č. 147/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení termínu k zahájení stavby 

rodinného domu k trvalému bydlení na pozemku parcela č. 1029/12 o výměře 

1248 m2 v katastrálním území Zbizuby do 15.2.2021. Nebude-li na tomto 

pozemku do 15.2.2021 vybudováno alespoň první nadzemního podlaží 

rodinného domu, bude pozemek od pana M. K. odkoupen obcí Zbizuby zpět za 

cenu 80.208,- Kč tj. za cenu sníženou o výdaje související se sepsáním smlouvy 



a správní poplatek za podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí 

(83.418,- Kč - 1.210,- Kč - 2.000,- Kč). Bude-li na této nemovitosti zhotovena 

jiná stavba (oplocení, studna apod.), než stavba rodinného domu k trvalému 

bydlení, bude pozemek obcí odkoupen s případnou stavbou, jejíž prodejní cena 

bude stanovena dohodou nebo znaleckým posudkem, vyhotoveným na náklady 

pana K. 

 

 

Usnesení č. 148/2020 
 

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

změna rozpočtu obce Zbizuby na rok 2020. 

 

 

Usnesení č. 149/2020 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce Zbizuby 

k 31.5.2020 bez výhrad.  

 

 

Usnesení č. 150/2020 
 

Zastupitelstvo obce neschvaluje pořádání kulturní akce v obci Zbizuby 

společností Letní kino, s.r.o., IČ: 07064268, se sídlem Opočnice č.p. 196,       

289 04 Opočnice. 

 

  

Usnesení č. 151/2020 
 

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí peněžního daru Diakonii 

Broumov, sociálnímu družstvu, IČ: 49289977, se sídlem Husova č.p. 319, 

Velká Ves, 550 01 Broumov. 

  

 

Usnesení č. 152/2020 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí poskytnutí peněžního daru ve výši 

100.000,- Kč obci Zbizuby společností ZAS Zbizuby, a.s., IČ: 25743988,         

se sídlem Zbizuby č.p. 16, 285 04 Uhlířské Janovice, na financování opravy 

místní komunikace na pozemku parcela č. 1521/1 ve Zbizubech. 

 

 

Usnesení č. 153/2020 
 

Zastupitelstvo obce neschvaluje podání žádosti obce Zbizuby o dotaci na 

pořízení elektronické úřední desky před vchod do budovy obecního úřadu. 

 

 

Usnesení č. 154/2020 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o vyúčtování položek 

kalkulovaných do ceny stočného v roce 2019 z nemovitostí, které jsou napojeny 

na veřejnou kanalizaci v obci Zbizuby. 



Usnesení č. 155/2020 
 

Zastupitelstvo obce odkládá zhotovení domovní čistírny odpadních vod na 

čištění odpadních vod z bytového domu č.p. 51 ve Vranicích. 

 

 

 

Ve Zbizubech dne 29.6.2020 

 

 
 
 

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

