
Usnesení z 11. zasedání  

 
zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 29.4.2021. 

 
 

Usnesení č. 196/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva obce. 

 
Usnesení č. 197/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce dne 

10.12.2020.  

 
Usnesení č. 198/2021 
 

Zastupitelstvo obce 

a) rozhoduje o námitkách podaných k návrhu územního plánu Zbizuby 

b) souhlasí a vydává územní plán Zbizuby 

c) ukládá určenému zastupiteli – starostce obce vyvěsit veřejnou vyhlášku 

oznámení o vydání územního plánu Zbizuby. 

 
Usnesení č. 199/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o veřejnoprávní smlouvě 

budoucí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Podveky a Zbizuby na 

vypracování projektové dokumentace – Vodovodní přípojky - Skupinový 

vodovod Kácov – Zbizuby - Podveky - Rataje nad Sázavou a pověřuje starostku 

obce k jejímu podpisu. 

 
Usnesení č. 200/2021 
 

Zastupitelstvo obce  
a) schvaluje vložit nepeněžitý vklad kanalizace v celkové délce 5078,75 m                       

a ČOV Zbizuby s příslušenstvím, které tvoří: 

-  tlaková kanalizace v délce  4991,99 m  - hlavní řady   3271,48 m  

       - podružné řady 1720,51 m 

-  gravitační stoka O v délce      86,76 m 

-  domovní čerpací šachty             94 ks 

-  ponorná kalová čerpadla            90 ks 

-  ČOV Zbizuby pro 350 EO - provozní budova č.p. 90 na pozemku  

p. č. st. 295 v kat. území Zbizuby                      

včetně technického vybavení 

- vrtaná studna 

- vystrojená 1. linka z roku 2015 

       - vystrojená 2. linka z roku 2017 

-  elektropřípojka, oplocení, komunikace a zpevněné plochy v areálu 

ČOV 

 

 



-  pozemky p. č. st. 295 a p. č. 970/7 v katastrálním území Zbizuby 

do základního kapitálu akciové společnosti Vodohospodářská společnost 

Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora,                                  

IČO: 463 56 967, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl B, vložka 2377, s tím, že akciová společnost 

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč   

-  bude vlastníkem i provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod 

v části obce Zbizuby minimálně po dobu dvacet let ode dne vkladu  

-  se zaváže, že na ČOV Zbizuby budou naváženy odpadní vody pouze od 

občanů a podnikajících subjektů ze všech částí obce Zbizuby 

(katastrální území Zbizuby, Vranice, Vlková a Makolusky) 

-  převezme na sebe povinnost dodržet podmínky čerpání prostředků 

státního rozpočtu určených na financování předmětného nepeněžitého 

vkladu po zbývající dobu jeho udržitelnosti 

-   bude zastupitelstvu obce Zbizuby vyhrazeno právo stanovit cenu 

stočného na území obce Zbizuby s tím, že doplatí ze svého rozpočtu 

akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč 

rozdíl jí určené výše stočného na daný kalendářní rok 

hodnota nepeněžitého vkladu bude určena na základě znaleckého posudku 

ke dni vkladu a za nepeněžitý vklad budou společností obci vydány jako 

protiplnění akcie společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice                        

- Maleč, a.s. znějící na jméno, 

b)  schvaluje doplněný návrh smlouvy o úpisu akcií, 

c)  pověřuje starostku obce ke všem jednáním se zástupci  akciové společnosti 

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem Ku Ptáku 

387, 284 01 Kutná Hora, IČO: 463 56 967, ve věci vložení nepeněžitého 

vkladu kanalizace a ČOV Zbizuby do základního kapitálu akciové 

společnosti.  

 
Usnesení č. 201/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje tyto majetkoprávní úkony s nemovitým 

majetkem v katastrálním území Zbizuby: 
 

a) prodat část pozemku parcela č. 1539/1 o max. výměře 30 m2 manželům panu 

D. M. a paní E. M., Šestajovice 

a koupit část pozemků parcela č. st. 98 a parcela č. 1088/3 o max. výměře             

15 m2 od manželů pana D. M. a paní E. M., Šestajovice,  

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 poměrnou část všech ostatních nákladů 

spojených s převodem), 
 

b) prodat část pozemku parcela č. 1539/1 o max. výměře 20 m2 paní J. S., 

Zbizuby 

a koupit část pozemků parcela č. 1092/3 a parcela č. st. 99 o max. výměře                  

15 m2 od paní J. S., 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 poměrnou část všech ostatních nákladů 

spojených s převodem), 
 



c) prodat pozemek parcela č. 1531/9 o výměře 29 m2, na kterém bude zřízeno 

právo věcného břemene, spočívající v bezplatném umístění, provozování, 

opravování a udržování dešťové kanalizace na této nemovitosti a pozemku 

parcela č. 1531/14 o výměře 10 m2 paní G. B., Uhříněves, Praha 

a koupit část pozemku parcela č. 1107 o max. výměře 30 m2 od paní G. B., 

Uhříněves, Praha,  

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 poměrnou část všech ostatních nákladů 

spojených s převodem). 

 
Usnesení č. 202/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje tyto majetkoprávní úkony s nemovitým 

majetkem v katastrálním území Zbizuby: 
 

a) vyhotovit geometrický plán na zaměření pozemku parcela č. 1681                              

a zmocňuje starostku obce k podepsání souhlasného prohlášení, kdy se 

provede změna zápisem v katastru nemovitostí na základě žádosti s tím, že 

(náklady za vyhotovení geometrického plánu uhradí všechny zúčastněné strany 

poměrnou částí), 
 

b) prodat část pozemku parcela č. 1681 o max. výměře 15 m2 panu J. U., 

Zbizuby, za cenu 50,- Kč za 1 m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem 

uhradí kupující. 

 
Usnesení č. 203/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodat část pozemku parcela č. 1084/1 

v katastrálním území Zbizuby: 
 

a) pozemek pod garáží s okolním pozemkem o max. výměře 40 m2 a zahrádka 

o max. výměře 340 m2 paní M. K., Zbizuby, v podílu ½ a paní V. K., Vranice, 

v podílu ½, 
 

b) pozemek pod garáží s okolním pozemkem o max. výměře 40 m2 a zahrádka 

o max. výměře 340 m2 panu L. S., Zbizuby, v podílu ½ a paní A. S., Zbizuby, 

v podílu ½, 
 

c) pozemek pod garáží s okolním pozemkem o max. výměře 40 m2 a zahrádka 

o max. výměře 340 m2 paní J. Š., Zbizuby,  
 

d) pozemek pod garáží s okolním pozemkem o max. výměře 40 m2 a zahrádka 

o max. výměře 340 m2 manželům paní D. T. a panu J. T., Zbizuby,  
 

e) o max. výměře 620 m2  

-  v podílu 1/4 paní M. K., Zbizuby a paní V. K., Vranice,  

- v podílu 1/4 panu L. S., Zbizuby a paní A. S., Zbizuby,  

-  v podílu 1/4 paní J. Š., Zbizuby, 

-  v podílu 1/4 manželům paní D. T. a panu J. T., Zbizuby,  
 

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

kupující (náklady za vyhotovení geometrického plánu dle výměry převáděných 

nemovitostí a poměrnou část všech ostatních nákladů spojených s převodem). 

 



Usnesení č. 204/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje tyto majetkoprávní úkony s nemovitým 

majetkem v katastrálním území Zbizuby: 
 

a) koupi části pozemku parcela č. st. 102 cca o výměře 30 m2 v podílu ½ od 

paní A. S. a v podílu ½ od pana P. S., Chodov, Praha, za cenu 50,- Kč za 1 m2 

s tím, že obec uhradí veškeré náklady spojené s touto koupí,  
 

b) prodat část pozemku parcela č. 1490/2 o max. výměře 25 m2, panu M. P., 

Zbizuby 

a koupit část pozemku parcela č. 1088/2 o max. výměře 25 m2 od pana M. P., 

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 poměrnou část všech ostatních nákladů 

spojených s převodem). 

 

 

Usnesení č. 205/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje zpětné odkoupení pozemku parcela č. 637                 

o výměře 844 m2 v katastrálním území Zbizuby, části obce, od pana J. O., 

Hamr, za celkovou kupní cenu 37.980,- Kč a zrušení věcného práva 

předkupního pro obec Zbizuby.  

 

 

Usnesení č. 206/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021                              

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. 

 

 

Usnesení č. 207/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje s účinností od 1.1.2022 místní poplatek za 

obecní systém odpadového hospodářství ve výši 1.000,- Kč. 

 

 

Usnesení č. 208/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje s účinností od 1.1.2022 cenu 2.057,- 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 obecní systém odpadového hospodářství. 

 

 

Usnesení č. 209/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se 

zrušuje obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2002 o závazných částech 

ÚP obce Zbizuby a obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2006, kterou se 

v souvislosti se schválením změny č. 1  územního plánu obce Zbizuby mění 

„Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2002 o závazných částech ÚP 

obce Zbizuby“, vydaná dne 12.2.2002.  



Usnesení č. 210/2021 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu inventarizační komise                                     

o provedené inventarizaci majetku a závazků obce Zbizuby k 31.12.2020 bez 

výhrad.     

 
 

Usnesení č. 211/2021 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru ke schválení 

účetní závěrky obce Zbizuby za rok 2020 bez výhrad.  

 
  

Usnesení č. 212/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Zbizuby za rok 2020 bez 

výhrad. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti z roku 2020 ve výši 

3.925.873,46 Kč převeden na účet 432 30 - Výsledek hospodaření minulých 

účetních období hlavní činnosti.       

 
     

Usnesení č. 213/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Zbizuby za rok 2020 bez 

výhrad. 

 
 

Usnesení č. 214/2021 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti jednotky PO SDH 

Zbizuby za rok 2020 bez výhrad.       

 
 

Usnesení č. 215/2021 
 

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 2.000,- Kč Lince bezpečí, z. s., IČ: 61383198,            

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

c) peněžního daru SH ČMS - SDH Zbizuby, IČ: 65928938, se sídlem Zbizuby 

č.p. 51,  285 04 Uhlířské Janovice, ve výši 1.380,- Kč. 

 
 

Usnesení č. 216/2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 319.600,- Kč ze SZIF                     

z  Programu rozvoje venkova ČR na akci „Komunitní centrum Zbizuby“, 

schvaluje uzavření dohody o poskytnutí dotace na tento projekt a pověřuje 

starostku k jejímu podpisu. 

 
 



Usnesení č. 217/2021 
 

Zastupitelstvo obce  

a) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1, kterým se provádí změna rozpočtu 

obce Zbizuby na rok 2021, 

b) schvaluje rozpočtové opatření č. 2, kterým se provádí změna rozpočtu obce 

Zbizuby na rok 2021. 

 

 
Usnesení č. 218/2021 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce Zbizuby 

k 31.3.2021 bez výhrad.  

 

 

 

Ve Zbizubech dne 5.5.2021 

 

 
 
 

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

