
U s n e s e n í 
 

z 9. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, 
 

konaného dne 17.9.2020. 

 

Usnesení č. 156/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 9. zasedání zastupitelstva obce. 
 

 

Usnesení č. 157/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce dne 

25.6.2020.  
 

 

Usnesení č. 158/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje převést investorství ke stavbě vodního díla 

„Skupinový vodovod Kácov – Zbizuby – Podveky – Rataje na Sázavou“, 

schvaluje uzavření smlouvy o převodu investorství k této stavbě na 

Vodohospodářskou společnost Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem Ku Ptáku 387, 

284 01 Kutná Hora a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.  
 

 

Usnesení č. 159/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje  
 

a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

spočívajícího v umístění, provozování, opravování a udržování elektropřípojky 

na nemovitostech parcela č. 1029/34, č. 1033 a č. 1521/1 v katastrálním území 

Zbizuby a právo provést tuto stavbu na předmětných pozemcích ve prospěch 

pana T. S., Uhlířské Janovice, za cenu stanovenou v pravidlech 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

spočívajícího v umístění, provozování, opravování a udržování zařízení 

distribuční soustavy na nemovitostech parcela č. 485/16 a č. 1448/10 

v katastrálním území Zbizuby a dohodu o umístění stavby č. IV-12-

6026703/VB/2 na těchto pozemcích ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 

a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, 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, 
 

c) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

spočívajícího v umístění, provozování, opravování a udržování zařízení 

distribuční soustavy na nemovitostech parcela č. 461/1, č. 372/8, č. 467/8,                  

č. 486, č. 467/3, č. 143/1, č. 468/5, č. 474, č. 87/2, č. 87/3, č. 468/3, č. 98/4,                

č. 145/11 a č. st. 60  v katastrálním území Makolusky, dohodu o umístění 



stavby č. IE-12-6010234/VB/014 a smlouvu o právu provést stavbu                                                

č. IE-12-6010234/SOPPS/006 na těchto pozemcích ve prospěch společnosti 

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

– Podmokly, za cenu stanovenou v pravidlech 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

spočívajícího v umístění, provozování, opravování a udržování zařízení 

distribuční soustavy na nemovitosti parcela č. 843 v katastrálním území Vranice 

a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6026663/1 na tomto pozemku ve prospěch 

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

Děčín IV – Podmokly, za cenu stanovenou v pravidlech k úhradě náhrady za 

zřízení věcného břemene a náhrady za omezení užívání nemovitostí v majetku 

obce Zbizuby, schválených usnesením č. 142/2020. 
 

 

Usnesení č. 160/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje  
 

a) prodej pozemku parcela č. 1532/6 o výměře 60 m2 v katastrálním území 

Zbizuby, části obce Koblasko, který sousedí s pozemkem parcela č. st. 122/1, 

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

připočteny veškeré náklady spojené s prodejem, paní v podílu ½ paní T. H., 

Koblasko a v podílu ½ manželům panu J. T. a paní A. T., Koblasko, 
 

b) prodej pozemku parcela č. 1029/4 o výměře 1512 m2 v katastrálním území 

Zbizuby na stavbu rodinného domu k trvalému bydlení za cenu ve výši 320,- Kč 

za 1 m2, 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, panu V. K., Zbizuby. Pokud 

nedojde k odkoupení pozemku parcela č. 1029/4 o výměře 1512 m2 

v katastrálním území Zbizuby panem V. K., bude odprodán za stejných 

podmínek paní K. H., Zbizuby, za cenu ve výši 203,- Kč za 1 m2, k níž budou 

připočteny veškeré náklady spojené s prodejem.  
 

 

Usnesení č. 161/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje koupi části pozemků parcela č. 1004/1, parcela 

č. 987/3, parcela č. 985 a parcela č. 983 v katastrálním území Zbizuby, za cenu 

30,- Kč za 1 m2 s tím, že obec uhradí veškeré náklady spojené s touto koupí. 
 

 

Usnesení č. 162/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypovězení nájmu bytu č. 2 v obecním 

bytovém domě ve Vranicích, 1/7 vrtané domovní studny, umístěné na pozemku 

parcela č. 292/2 v katastrálním území Vranice, z níž je předmětný byt 

zásobován vodou a části pozemku parcela č. 292/2 označené číslem 2 o výměře 

100 m2 v katastrálním území Vranice, který je součástí obecního bytového 

domu, panu O. H. k 31.12.2020. Pan H. odevzdá byt obci dne 4.1.2021,                      

tj. první pracovní den po skončení nájmu bytu.   



 

Usnesení č. 163/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje, že veřejná zakázka malého rozsahu            

„Rekonstrukce nebytových prostor v budově Zbizuby č.p. 51 na dva byty“ bude 

zhotovena firmou J. B., Červené Pečky, za nabídkovou cenu 2.955.451,- Kč    

vč. DPH, schvaluje uzavření smlouvy o dílo na tuto zakázku dle předloženého 

návrhu v nabídce a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.  
 

 

Usnesení č. 164/2020 
 

Zastupitelstvo obce projednalo základní rámec rozpočtu na rok 2021              

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

2021. 
 

 

Usnesení č. 165/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje  

a) s účinností od 1.1.2021 místní poplatek za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

vznikajících na území obce Zbizuby, ve výši 800,- Kč s DPH, úlevu ve výši 

150,- Kč fyzické osobě, která má v obci trvalý pobyt a ve výši 450,- Kč v roce 

ukončení každého školního roku žákům, učňům nebo studentům ubytovaným           

v domovech mládeže, internátech, vysokoškolských kolejích nebo jiných 

zařízeních sloužících k ubytování,  

b) s účinností od 1.1.2021 cenu 1.936,- 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 využívat systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálního odpadu, vznikajícího na území obce 

Zbizuby. 
 

 

Usnesení č. 166/2020 
 

Zastupitelstvo obce určuje s účinností od 1.1.2021 cenu stočného ve výši              

40,- Kč s DPH za 1 m3 odpadní vody vypuštěné na ČOV Zbizuby a do veřejné 

kanalizace z nemovitostí připojených na veřejnou kanalizační síť v obci. 
 

 

Usnesení č. 167/2020 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce Zbizuby 

k 31.8.2020 bez výhrad.  

 

Usnesení č. 168/2020 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 

obce Zbizuby za rok 2020, provedeného 1.9.2020 Krajským úřadem SČ kraje, 

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

 



Usnesení č. 169/2020 
 

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

změna rozpočtu obce Zbizuby na rok 2020. 
 

 

Usnesení č. 170/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh zápisu do kroniky obce Zbizuby za rok 

2019 a vydání veřejné vyhlášky o vystavení konceptu kronikářského zápisu 

k veřejnému nahlédnutí. 
 

 

Usnesení č. 171/2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej připlocených částí pozemků 

parcela č. 1430/2, 1533/2 a 1419 v obci Vlková. 

 

 

Ve Zbizubech dne 22.9.2020 

 

 
 
 

 
...............................................               ................................................... 
   Místostarosta: Malý Petr                 Starostka: Buriánková Helena 
 
 

 

 


