
č. 7/19 
 

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného 
dne 24. 06. 2019, kancelář starosty,  OÚ Zbraslavice č.p. 7 

 
Přítomni: Ondřej Havlovic, Petra Zdeňková, Jan Havlín, Jaroslav Zich, Jan Červinka, Pavel 

Knap, Tomáš Duspiva, Stanislav Zdeněk, Mgr. Jindřiška Vojnarová, Bc. Michal 
Šindelář 

Omluveni:     Ing. Jaroslav Kunta 
Ověřovatelé: Tomáš Duspiva, Petra Zdeňková 
Hosté:    
 

Program jednání: 
 

 
1. Projednání záměru obce prodat pozemek p. č. 1396/11 – 50 m2 v k. ú. Zbraslavice, 

lokalita u Nového rybníka 
2. Seznámení s osadním řádem chatařské oblasti Zbraslavice 
3. Seznámení s jednáním ohledně darovací smlouvy na sokolovnu 
4. Stavební parcely „na Šibenici“ 
5. Rozpočtové opatření obce Zbraslavice č. 6 
6. Souhlas se stavbou rodinného domu a jeho umístění v osadě Borová 
7. Nabídka výběrové řízení Kanalizace a ČOV Borová – Útěšenovice 
8. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na DČOV – osady 
9. Nabídka venkovní sezení se zastřešením 
10. Žádost o koupi pozemku část 1088/2 cca 28 m2 v k. ú. Zbraslavice 

 
 

Jednání: 
 

1. ZO Zbraslavice schvaluje program dnešního jednání, starosta obce doplňuje program o:  
•  Žádost o finanční příspěvek – pojízdná prodejna 
•  Souhlas se stavbou rodinného domu a jeho umístění 
•  Žádost o předfinancování projektu nová učebna ZŠ Zbraslavice  
•  Smlouva o smlouvě budoucí 

Hlasování:        Přítomno: 10 Pro: 10 Proti:   0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 84/2019 
 

2. Ověřovatelé minulého zasedání Zastupitelstva obce Zbraslavice ověřili zápis z jednání ze dne 
27. 05. 2019. 

 
ZO Zbraslavice projednalo záměr obce Zbraslavice, v souladu se zákonem o obcích č. 
128/2000 Sb., v platném znění, prodat pozemek p. č. 1396/11 o výměře 50 m2 v k. ú. 
Zbraslavice – lokalita u Nového rybníka. ZO Zbraslavice se po seznámení se stanoviskem pí. 
hlasováním rozhodlo pozemek zatím neprodávat. 

 Hlasování:   Přítomno: 10 Pro: 2 Proti:   4 Zdržel se: 4 
Usnesení č. 85/2019 
 



3. ZO Zbraslavice projednalo návrh osadního řádu pro chatařské osady ve Zbraslavicích, 
v Hodkově a na Pančavě. ZO Zbraslavice rozhodlo osadní řád upravit. Projednávat ho bude po 
úpravě. 

  Hlasování:   Přítomno: 10 Pro: 10 Proti:   0 Zdržel se: 0 
  Usnesení č. 86/2019 
 

4. Starosta informoval o jednání s jednatelem J. Těšitelem ohledně darovací smlouvy na 
sokolovnu. ZO Zbraslavice souhlasí s podáním žádosti o převod sokolovny z České obce 
sokolské na obec Zbraslavice, zároveň pověřuje starostu sepsáním investičního záměru na 
opravu sokolovny. 

 Hlasování:        Přítomno: 10 Pro: 10 Proti:   0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 87/2019  

 
5. Starosta informoval o postupu ve věci Stavební parcely „na Šibenici“. Jsou připraveny kupní 

smlouvy mezi obcí na straně kupující a p. M. Chudobovou a p. L. Jandusem na straně 
prodávajících. Právníkovi obce byly předány podklady pro sepis kupních smluv mezi obcí 
Zbraslavice na straně kupujícího a p. J. Jursíkem a manžely Blažkovými na straně 
prodávajících. ZO Zbraslavice projednalo návrh dohody připravené právníkem obce. ZO 
Zbraslavice s návrhem souhlasí. 

  Hlasování:        Přítomno: 10 Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se: 0 
  Usnesení č. 88/2019 

 
6. ZO Zbraslavice schvaluje 6. rozpočtové opatření obce Zbraslavice na rok 2019. 
      Hlasování:        Přítomno: 10 Pro: 10 Proti:   0 Zdržel se: 0 
     Usnesení č. 89/2019 
 

7. ZO Zbraslavice projednalo žádost č.j. 495/2019/ZBRA, ze dne  17.6.2019, kterou podal Pavel 
Flegr (nar. 3.4.1983), Borová 4, Zbraslavice, 285 22 Zruč nad Sázavou, o stanovisko 
s umístěním stavby rodinného domu v nezastavěném území na pozemku: pozemková parcela 
parcelní číslo 579/4 v k.ú. Útěšenovice. Pozemek přímo navazuje na zastavěné území osady 
Borová. Přílohou žádosti je souhlasné závazné stanovisko odboru regionálního rozvoje a 
územního plánování Městského úřadu Kutná Hora jako orgánu územního plánování č.j. 
MKH/056715//2019, ze dne 10.6.2019, s podmínkami a posouzení záměru z hlediska ochrany 
životního prostředí, vydané odborem ŽP Městského úřadu Kutná Hora pod č.j. 
MKH/055921/2019, rovněž s podmínkami. Součástí žádosti je také grafická příloha záměru. 
Pro osadu Borová a katastrální území Útěšenovice není zpracován platný územní plán. Obec 
Zbraslavice vydala opatřením obecné povahy č.j. 794/2016/ZBRA, ze dne 17.10.2016, 
vymezení zastavěného území obce Zbraslavice, které nabylo účinnosti dne 22.11.2016. 
ZO Zbraslavice souhlasí, v souladu s ustanovením § 188a  zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění („stavební zákon“),  s umístěním stavby 
rodinného domu na pozemku parc. č. 579/4 v k.ú. Útěšenovice, který je situován mimo 
zastavěné území osady Borová. ZO svůj souhlas podmiňuje tím, že pro umístění výše zmíněné 
stavby RD budou dodrženy podmínky uvedené v doloženém závazném stanovisku orgánu 
územního plánování a ve vyjádření odboru ŽP MěÚ Kutná Hora. 

  Hlasování:        Přítomno: 10 Pro: 10 Proti:   0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 90/2019 

 
 

8. ZO Zbraslavice souhlasí, aby výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky – Kanalizace a 
ČOV Borová – Útěšenovice provedla firma ELCOSGROUP s.r.o., za 66 550,-- Kč s DPH.  

  Hlasování:        Přítomno: 10 Pro: 10 Proti:   0 Zdržel se: 0 



Usnesení č. 91/2019 
 

9. ZO Zbraslavice projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP na 
„Odkanalizování místních částí obce Zbraslavice realizací soustav domácích čistíren 
odpadních vod“. Základ pro stanovení podpory ve výši způsobilých nákladů činí 7 798 117,-- 
Kč. Výše podpory po finanční opravě je 76%, 5 926 569,-- Kč. Původní výše podpory byla 
80%. 

 Hlasování:        Přítomno: 10 Pro: 10 Proti:   0 Zdržel se: 0 
 Usnesení č. 92/2019 

 
 

10. ZO Zbraslavice projednalo nabídku na zhotovení venkovního sezení se zastřešením, které by 
se umístilo v lokalitě „na Vockovech“ ve Zbraslavicích. Cena tohoto sezení je cca  46 000,-- 
Kč. ZO Zbraslavice rozhodlo zajistit více nabídek. Také je třeba zjistit, kam chtějí občané 
sezení umístit, nejlépe na pozemek v majetku obce. 

 Hlasování:        Přítomno: 10 Pro: 10 Proti:   0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 93/2019 
 

11. ZO Zbraslavice  projednalo žádost p. Jaroslava Seiferta, bytem Zbraslavice č.p. 303, o odkup 
části pozemku p. č. 1088/2 o výměře cca  28 m2 v k. ú. Zbraslavice u bytových domů. ZO 
Zbraslavice po seznámení se stanoviskem SÚ Zbraslavice předběžně s prodejem souhlasí. 
Žadatel si musí zadat geometrické zaměření a pak ZO Zbraslavice vyhlásí záměr obce 
Zbraslavice, v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, prodat tento 
pozemek.  

      Hlasování:        Přítomno: 10 Pro: 10 Proti:   0 Zdržel se: 0 
     Usnesení č. 94/2019 
 

12. ZO Zbraslavice projednalo žádost p. Zdeňka Bížy, vedoucího pojízdné prodejny, o finanční 
příspěvek na provoz pojízdné prodejny (pohonné hmoty, opravy, udržování, technické 
kontroly…). Pojízdná prodejna zajíždí do osad Radvančice, Ostrov, Lipina, Nový Dvůr, Malá 
a Velká Skalice a Hodkov. ZO Zbraslavice schvaluje finanční příspěvek ve výši 10 000,-- Kč 
pro rok 2019 a zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s vedoucím pojízdné prodejny p. Z. 
Bížou. 

  Hlasování:        Přítomno: 10 Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se: 0 
  Usnesení č. 95/2019 

   
13. ZO Zbraslavice projednalo žádost č.j. 496/2019/ZBRA, ze dne  17.6.2019, kterou podali 

Andrea Doležalová (nar. 6.12.1995), Velká Skalice 6, Zbraslavice, 285 22 Zruč nad Sázavou a 
Martin Zelinger (nar. 7.1.1990), Bělá 93, 284 01 Ledeč nad Sázavou, o stanovisko 
s umístěním stavby rodinného domu v nezastavěném území na pozemku: pozemková parcela 
parcelní číslo 70/10 v k.ú. Velká Skalice. Pozemek přímo navazuje na zastavěné území osady 
Velká Skalice. Přílohou žádosti je souhlasné závazné stanovisko odboru regionálního rozvoje 
a územního plánování Městského úřadu Kutná Hora jako orgánu územního plánování č.j. 
MKH/054002/2019, ze dne 13.6.2019 a posouzení záměru z hlediska ochrany životního 
prostředí, vydané odborem ŽP Městského úřadu Kutná Hora pod č.j. MKH/024609/2019 dne 
3.4.2019. Součástí žádosti je také grafická příloha záměru. 

     Pro osadu a katastrální území Velká Skalice není zpracován platný územní plán. Obec 
Zbraslavice vydala opatřením obecné povahy č.j. 794/2016/ZBRA, ze dne 17.10.2016, 
vymezení zastavěného území obce Zbraslavice, které nabylo účinnosti dne 22.11.2016. 

     ZO Zbraslavice souhlasí, v souladu s ustanovením § 188a  zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění („stavební zákon“),  s umístěním stavby 



rodinného domu na pozemku parc. č. 70/10 v k.ú. Velká Skalice, který je situován mimo 
zastavěné území osady Velká Skalice.  

     ZO svůj souhlas podmiňuje tím, že pro umístění výše zmíněné stavby RD budou dodrženy 
podmínky uvedené v doloženém  závazném stanovisku orgánu územního plánování... 

     Hlasování:        Přítomno: 10 Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se: 0 
     Usnesení č. 96/2019 
 

14. ZO Zbraslavice projednalo žádost ředitelky ZŠ Zbraslavice o předfinancování projektu na 
novou učebnu – projekt IROP. Cenové náklady 2 800 000,-- s DPH – 100% dotace. Bude se 
realizovat o školních prázdninách červenec, srpen 2019. ZO Zbraslavice souhlasí 
s předfinancováním. Celá částka bude vrácena hned po proplacení IROP, nejpozději však do 
31. 12. 2019.  

     Hlasování:        Přítomno: 10 Pro: 10 Proti:   0 Zdržel se: 0 
     Usnesení č. 97/2019 
   

15. ZO Zbraslavice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o 
právu provést stavbu č. IZ-12-6001462/1, která se týká uložení zemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 3190 a 3088 v k.ú. Zbraslavice. Budoucí oprávněná: ČEZ 
Distribuce a.s. Děčín. Budoucí povinná: Obec Zbraslavice. 

     Hlasování:        Přítomno: 10 Pro: 10 Proti:   0 Zdržel se: 0 
     Usnesení č. 98/2019 
 

16. Příští zasedání se bude konat 22. 07. 2019 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Obce 
Zbraslavice. 
 

 
Ověřovatelé:   Tomáš Duspiva  ………………………… 
      

Petra Zdeňková  …………………………. 
 

starosta Obce Zbraslavice:  Havlovic Ondřej  ………………………… 
 
zapsal:  Stanislav Zdeněk      ………………………… 


