
ZÁPIS 

o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Křídlůvky č. 10, 

konaného od 16:00 hodin dne 30. 1. 2020, v zasedací síni obecního úřadu (Křídlůvky 67), 

včetně přijatých usnesení a protokolů o výsledcích hlasování 

____________________________________________________ 

 

UPRAVENO PRO ÚČELY ZVEŘEJNĚNÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 
 

Při zahájení byly přítomno 5 členů zastupitelstva. 

Jednání bylo zahájeno v 16:10 hodin. Jednání je zvukově nahráváno. 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Na zasedání byli přítomni tři občané (pouze jeden na celé zasedání). 
 

 

1. Zahájení  

BOD Č. 1 

Ověřením zápisu byly pověřeni: Břetislav Heneš, Bc. Jakub Pacík 

Zápisem byl pověřen: Bc. Zbyněk Sobotka 

 

Návrh usnesení č. 1 

ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisů   

PRO:      5; 

PROTI:                  0; 

ZDRŽEL/I SE:                 0. 

Usnesení č. 1/Z10/2019 bylo schváleno 

 

BOD Č. 2 

Program zasedání byl původně v následující podobě: 

1. Kontrola minulých usnesení 

2. Změna ve funkci místostarosty 

3. Změna ve funkci starosty 

4. Změny ve výborech 

5. Strategický dokument obce 

6. Změna webových stránek 

7. Ostatní 

8. Diskuze 
 

Sobotka navrhl program podle potřeby a nově vzniklých skutečností upravit následujícím 

způsobem: 
 

1. Kontrola minulých usnesení 

2. Změna ve funkci místostarosty 

3. Změna ve funkci starosty 

4. Změny ve výborech 

5. Strategický dokument obce 

6. Změna webových stránek 



7. Ostatní 

8. Diskuze 
 

Návrh usnesení č. 2 

ZO schvaluje program 10. zasedání ZO Křídlůvky i s jeho změnou. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 2/Z10/2019 bylo schváleno 
 

2. Kontrola minulých usnesení 

Sobotka informoval, že zatím neuzavřel smlouvu s manželi   , a že společně 

plánují smlouvu uzavřít v únoru. 

 

3. Změna ve funkcích (se vsuvkou místního občana o problému v dopravě) 

BOD Č. 3 – Funkce místostarosty 

Fučíková oznámila, že by ráda ukončila svoje působení ve funkci místostarostky a pobídla 

ostatní zastupitele, aby vyjádřili svůj zájem funkci místostarosty zastávat. ZO se shodlo, že 

nejvhodnějším kandidátem by byl Heneš. Po diskuzi o náležitostech a detailech se ZO 

domluvilo, že tuto záležitost odloží na příští zasedání, aby mohlo dát Henešovi dostatek času 

ke zvážení. 
 

 

BOD Č. 4 – Dopravní situace na hl. silnici 

Po uzavření bodu zasedání podle plánu navštívil místní občan, který ZO upozornil na alarmující 

stav dopravy na hlavní krajské silnici nad obcí. Navrhl, aby se na úsek nainstalovaly měřiče 

rychlosti. ZO diskutovalo s občanem o rizicích v daném úseku a možnostech řešení. ZO 

pověřilo starostu, aby zjistil možnosti, především cenu instalace těchto měřičů. 

 

BOD Č. 5 – Funkce starosty 

Sobotka podle plánu opět navrhl, aby funkce starosty byla uvolněná. Následovala diskuze o 

vhodnosti a nevhodnosti tohoto kroku. Fučíková sdělila, že náklady na uvolněného starostu 

budou příliš velké, zatímco v obci není pro uvolněného starostu dostatek práce. Dále podotkla, 

že je nutné se zaměřit především na základní práci, a neztrácet čas zbytečnými věcmi. Sobotka 

sdělil, že si myslí, že pro rozkvět obce je nutné, aby se starosta mohl obci věnovat na plný 

úvazek, a že v opačném případě nebude možné věnovat obecním věcem dostatek času, čímž 

bude její rozvoj stagnovat. Podotknul, že finance lze získávat i z dotací, které byly doposud 

zanedbány. Fučíková sdělila, že pro dotace je nutná spoluúčast, a tudíž investice i ze strany 

obce. Sobotka sdělil, že však tyto dotace a investice docílí viditelných výsledků, které jsou 

zájmem obce (např. nové dětské hřiště). Sdělil také své osobní důvody k této volbě a proč by 

v opačném případě ukončil svoje působení ve funkci starosty a dále sdělil, že i když je ve střetu 

zájmů kvůli odměně, a i když to nepovažuje za morální, bude přesto hlasovat, aby se tento krok 

mohl alespoň vyzkoušet a zhodnotit. Pacík, Zeť i Sobotka navrhují uvolněnou funkci vyzkoušet 

na jeden rok.  
 

 



Návrh usnesení č. 3 

ZO schvaluje změnu výkonu funkce starosty na uvolněnou, a to od 1. června 2020. Po uplynutí 

přibližně jednoho roku ZO rozhodne o zachování této funkce jako uvolněné. 
 

PRO:    3; (Pacík, Zeť, Sobotka) 

PROTI:                2; (Fučíková, Heneš) 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 3/Z10/2019 bylo schváleno 
 

 

BOD Č. 6 – Změny ve výborech 

Kvůli očekáváné změně funkce místostarosty byla naplánována i změna ve výborech, 

nicméně tento bod se vzhledem k výsledku bodu č. 3 irelevantní. 
 
 

4. Strategický dokument obce 

BOD Č. 7 – Strategický rozvojový dokument obce 

Sobotka představil Strategický dokument plánu rozvoje obce Křídlůvky na období 2020-2025. 

ZO si dokument pročetl a prodiskutovalo jeho obsah. Dokument je přílohou tohoto zápisu. 
 

Návrh usnesení č. 4 

ZO schvaluje Strategický dokument plánu rozvoje obce Křídlůvky na období 2020-2025 

v takové podobě, v jaké je uveden v příloze tohoto zápisu. 

 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 4/Z10/2019 bylo schváleno 

 

5. Ostatní 

Po projednání hlavních bodů následovala diskuze o ostatních záležitostech. 
 

BOD Č. 8 

Sobotka informoval, že s JMK a advokátkou projednal podobu nájemních smluv na hrobová 

místa a informoval o důležitých věcech vzhledem k majetkovým sporům o hřbitovním 

pozemku. 

BOD Č. 9 

Sobotka představil výkaz odpadů za rok 2019 a zprávu od EKO-KOM. ZO obce dále 

diskutovalo o datech a o příspěvku od společnosti EKO-KOM, který za rok 2019 tvoří 5.351,- 

Kč. 

BOD Č. 10 

ZO diskutovalo o možnosti darovat Svazu Žen II. jednorázový peněžní dar na jejich činnost. 

Tuto záležitost zařadí na další zasedání. 

 



BOD Č. 11 

Sobotka informoval, že společně se zástupcem firmy Závlahy Dyjákovice a SPÚ prošel břehy 

slepého kanálu, který leží jižně pod obcí. Informoval, že společně s pracovníkem obce zbourali 

umelou hráz, kterou zde postavili občané, aby se kanál odvodnil a výše zmíněná firma a SPÚ 

jej mohli projít a nechat zaměřit pro účely vyčištění, které se předpokládá na konec příštího 

roku. 

BOD Č. 12 

Heneš informoval o výsledku počítání stromů v lesíku východně od obce a informoval o tom, 

že v místě již někdo bez povolení kácel dřevo. Zdůraznil, aby byla přijatá opatření k zabránění 

nepovoleného kácení a navrhnul, aby starosta vyhlásil oznámení v této věci. Společně se 

starostou plánují lokaci opět projít a přidělit jednotlivé stromy zájemcům o vytěžení. 

BOD Č. 13 

Sobotka představil kalendář akcí na rok 2020 jako výsledek první schůzky Kulturního výboru. 

Zeť bude nadále distribuovat kalendáře do domácností. 

 

13. Návrhy a přijatá usnesení 

• ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisů   

Usnesení č. 1/Z10/2019 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje program 10. zasedání ZO Křídlůvky i s jeho změnou. 

Usnesení č. 2/Z10/2019 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje změnu výkonu funkce starosty na uvolněnou, a to od 1. června 2020. Po 

uplynutí přibližně jednoho roku ZO rozhodne o zachování této funkce jako uvolněné. 

Usnesení č. 3/Z10/2019 bylo schváleno 

• ZO schvaluje Strategický dokument plánu rozvoje obce Křídlůvky na období 2020-

2025 v takové podobě, v jaké je uveden v příloze tohoto zápisu. 

Usnesení č. 4/Z10/2019 bylo schváleno 

 

Po projednání všech bodů zasedání a diskuzi ukončil starosta obce v 17:36 zasedání.  

V Křídlůvkách, dne 30. 1. 2020 

 

Bc. Zbyněk Sobotka 

starosta obce   

 

 

___________________________    ___________________________ 

          Podpis ověřovatele      Podpis ověřovatele 

             Bc. Jakub Pacík          Břetislav Heneš 

 

 

___________________________ 

 Podpis starosty 

         Bc. Zbyněk Sobotka 


