
Usnesení z 17. zasedání  

 
zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 15.9.2022. 

 

 

 

Usnesení č. 321/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 17. zasedání zastupitelstva obce. 

 

 

Usnesení č. 322/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce dne 

23.6.2022.  

 

 

Usnesení č. 323/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje z důvodu předcházení škod na majetku obce 

Zbizuby a občanů obce podání žádosti společnosti, zajišťující zemědělské 

obhospodařování pozemků v obcích Vlková a Vranice, ZAS Zbizuby, a.s., se 

sídlem Zbizuby č.p. 16, 285 04 Uhlířské Janovice, o změnu osevního plánu 

v těchto obcích nad obytnou zástavbou, a to vysetím pruhu vojtěšky nebo jetele 

v šířce 50 – 60 metrů, tuto plodinu zde pěstovat po dobu čtyř let, poté na jeden 

rok osít pozemky jinými plodinami a po dobu dalších čtyř let na nich opětovně 

pěstovat vojtěšku nebo jetel.  

 

 

Usnesení č. 324/2022 
 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k smlouvě o dílo na 

provedení zakázky „Modernizace kulturního domu Vlková č.p. 15“ ze dne 

2.9.2021 se zhotovitelem panem D. J., se sídlem Nová Ves 1, kterým dojde 

k navýšení ceny díla o vícepráce v celkové částce 431.196,- Kč včetně DPH, 

s termínem jejich dokončení do 15.11.2022.   
 

 

Usnesení č. 325/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje  

a) finanční spoluúčast obce Zbizuby na stavbě skupinového vodovodu „Kácov 

– Zbizuby – Podveky – Rataje nad Sázavou“ ve výši 23.765.000,- Kč, s tím, že 

za tyto prostředky budou obci Zbizuby po zkolaudování stavby vydány akcie               

v emisním kurzu 5000,- Kč,  

b) uzavření smlouvy o zápůjčce s akciovou společností Vodohospodářská 

společnost Vrchlice – Maleč, a.s., IČ: 46356967, se sídlem Kutná Hora,           

Ku Ptáku 387, PSČ 284 01 Kutná Hora, na zápůjčku v celkové výši                    

23.765.000,- Kč, na jejímž základě obec Zbizuby ke dni předání staveniště 

poskytne Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč finanční částku ve 

výši 11.882.500,- Kč do 30.6.2023 a ve výši 11.882.500,- Kč při profinancování 

poloviny nákladů na skupinový vodovod, 



c) uzavření smlouvy o zápůjčce s akciovou společností Vodohospodářská 

společnost Vrchlice – Maleč, a.s., IČ: 46356967, se sídlem Kutná Hora,                      

Ku Ptáku 387, PSČ 284 01 Kutná Hora, na zápůjčku v celkové výši                

3.000.000,- Kč, na jejímž základě obec Zbizuby poskytne Vodohospodářské 

společnosti Vrchlice – Maleč tuto zápůjčku jednorázově s počátkem splácení od 

roku 2026 a ukončením splátky v roce 2030, úroky do doby splacení celé 

zápůjčky budou proplaceny obci Zbizuby formou akcií v emisním kurzu              

5.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 326/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje financování stavby skupinového vodovodu 

„Kácov – Zbizuby – Podveky – Rataje nad Sázavou“ prostřednictvím úvěru 

v celkové výši 26.765.000,- Kč se splatností na 25 let a fixací minimálně na 14 

let, v souladu se směrnicí o zadávání zakázek malého rozsahu bude požádáno     

o zpracování nabídky na jeho poskytnutí minimálně 5 bank.  

 

 

Usnesení č. 327/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parcela č. 467/8 o max. 

výměře 30 m2 v katastrálním území Makolusky, který sousedí s pozemky 

parcela č. st. 32 a č. 174/3, využívanými k rekreačním účelům, za cenu 50,- Kč 

za 1 m2, k níž budou připočteny veškeré náklady spojené s prodejem, paní                  

A. S., Praha 4. 

 

 

Usnesení č. 328/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene spočívajícího v umístění, provozování, opravování                             

a udržování zařízení distribuční soustavy na nemovitostech parcela č. 372/1                    

a 372/8 v katastrálním území Makolusky a dohody o umístění stavby 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. 

 

 

Usnesení č. 329/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický plán rozvoje sportu v obci Zbizuby 

na období 2022 – 2026. 
 

 

Usnesení č. 330/2022 
 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zajišťování zimní 

údržby místních a účelových komunikací na území obce Zbizuby od roku 2022 

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce s panem T. N., Vranice  



a panem M. S., Kácov, za cenu 850,- Kč včetně DPH za 1 hodinu práce 

traktorem. Radlice v majetku obce Zbizuby budou zhotovitelům dány do 

bezplatné výpůjčky s tím, že si veškeré náklady na jejich opravy budou hradit 

sami ze svých vlastních finančních prostředků a na své vlastní náklady opatří 

bezplatně zapůjčené sněhové radlice gumovou lištou. 

 

 

Usnesení č. 331/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej malotraktoru John Deere 1026R 

s veškerým příslušenstvím, a to mezinápravovým žacím ústrojím, sněhovou 

radlicí, válečkovým sypačem a řetězům na kola, za minimální cenu                    

684.800,- Kč a pověřuje pana Milana Zadražila a pana Jiřího Drahotu 

k prodeji.  

 

Usnesení č. 332/2022 
 

Zastupitelstvo obce projednalo základní rámec rozpočtu na rok 2023              

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

2023. 

 

 

Usnesení č. 333/2022 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce Zbizuby 

k 31.8.2022 bez výhrad.  

 

 

Usnesení č. 334/2022 
 

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

změna rozpočtu obce Zbizuby na rok 2022. 

 

 

Usnesení č. 335/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje z důvodu úspor elektrické energie každodenní 

rozsvícení veřejného osvětlení ve všech částech obce od 5.00 hodin a zhasínání 

ve 22.00 hodin.  

 

 

Usnesení č. 336/2022 
 

Zastupitelstvo obce neschvaluje zakoupení a osazení nových třístranných 

hodin včetně hlavních hodin na sloup veřejného osvětlení v části obce 

Koblasko, stávající nefunkční hodiny budou demontovány.  

 

 

Usnesení č. 337/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o vytvoření společného 

školského obvodu mateřské školy k zajištění plnění povinné předškolní 



docházky v Mateřské škole Rataje nad Sázavou, za 3 děti z obce Zbizuby, 

přijaté do mateřské školy pro školní rok 2021/2022, s městysem Rataje nad 

Sázavou, se sídlem Zámecká č.p. 1, 285 07 Rataje nad Sázavou, dle které budou 

poskytnuty neinvestiční náklady ve výši 15.000,- Kč. 

 

 

 Usnesení č. 338/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí peněžního daru SH ČMS - SDH 

Vlková, IČ: 65928920, se sídlem Vlková č.p. 15,  285 04 Uhlířské Janovice, ve 

výši 1.260,- Kč. 

  

 

Usnesení č. 339/2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí smluvní pokuty za nedodržení 

termínu kolaudace rodinného ve Vlkové na pozemku parcela č. 300/3 panu                    

D. M., Šestajovice a schvaluje prodloužení termínu k dokončení stavby do 

31.3.2023. 

 

 

Ve Zbizubech dne 19.9.2022 

 

 
 
 

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


