
 

 
 

ZÁPIS 

o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Křídlůvky č. 11, 

konaného od 16:00 hodin dne 12. 3. 2020, v zasedací síni obecního úřadu (Křídlůvky 67), 

včetně přijatých usnesení a protokolů o výsledcích hlasování 

____________________________________________________ 
 

Při zahájení byly přítomno: 4 členů zastupitelstva (Stanislav Zeť je omluven). 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Jednání bylo zahájeno v 16:11 hodin.  

Jednání je zvukově nahráváno. 

Na zasedání je přítomen jeden občan. 
 

1. Zahájení  

 

BOD Č. 1 
 

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

Zápisem byl navržen: Bc. Zbyněk Sobotka 
 

Návrh usnesení č. 1 

ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisů   

PRO:      4; 

PROTI:                  0; 

ZDRŽEL/I SE:                 0. 

Usnesení č. 1/Z11/2020 bylo schváleno 

 

BOD Č. 2 
 

Program zasedání měl původně následující podobu: 

1. Zahájení 

2. Kontrola minulých usnesení 

3. Rozpočet obce na rok 2020 

4. Změna ve funkci místostarosty 

5. Změny ve výborech 

6. Nové webové stránky obce 

7. Prodej pozemků 

8. Jiné záležitosti 

9. Usnesení 

10. Diskuze 

 



Zastupitelstvo se vzhledem nově vzniklým okolnostem k nevyřešeným záležitostem spojeným 

se změnou pozice místostarosty rozhodlo upravit program následujícím způsobem: 
 

1. Zahájení 

2. Kontrola minulých usnesení 

3. Rozpočet na rok 2020 

4. Opatření vůči koronaviru 

5. Změna ve funkci místostarosty 

6. Změna odměny místostarostky 

7. Změny ve výborech 

8. Nové webové stránky obce 

9. Prodej a směna pozemků 

10. Jiné záležitosti 

11. Usnesení 

12. Diskuze 

 

Návrh usnesení č. 2 

ZO schvaluje program 11. zasedání ZO Křídlůvky i s jeho změnou. 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 2/Z11/2020 bylo schváleno 
 

2. Rozpočet 2020 
 

 

BOD Č. 3 – Schválení rozpočtu na rok 2020 

 

Sobotka ještě jednou představil návrh rozpočtu na rok 2020. Zastupitelstvo prodiskutovalo 

kritické body. Návrh rozpočtu je přílohou zápisu. 
 

Návrh usnesení č. 3 

ZO schvaluje rozpočet obce Křídlůvky na rok 2020. Závazným ukazatelem byl stanoven paragraf. 

 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 3/Z11/2020 bylo schváleno 

 

3. Změna odměny místostarostky 

 

BOD Č. 4 – Odměna místostarostky 

 

Sobotka navrhl, aby byla odměna místostarostky snížena na výši, která se rovná výši odměny 

řádového zastupitele, vzhledem k tomu, že pracovní náplň místostarostky je dlouhodobě stejná, 

jako pracovní náplň řádových zastupitelů. Fučíková s tímto souhlasí, alternativně navrhuje 

snížení odměny na nulu. Pacík a Heneš nepovažují tohle snížení za nutné. O návrhu se hlasovat 

nebude. 



 

 
 

 

4. Opatření vůči koronaviru 

 

BOD Č. 5 – Zrušení kulturních akcí 

 

Vzhledem ke aktuální epidemii koronaviru zastupitelstvo obce jednalo o zrušení kulturních 

akcí, jako primární opatření vůči šíření koronaviru. 

Návrh usnesení č. 4 

ZO až do odvolání schvaluje zákaz pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí, a 

také pronajímání a využívání nemovitostí a prostor v majetku obce k obdobným účelům. 

Seznam zrušení konkrétních akcí je přílohou zápisu.  
 

 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 4/Z11/2020 bylo schváleno 

 

BOD Č. 6 – Pracovní setkání zastupitelstva 
 

Zastupitelstvo se neformálně, až do odvolání shodlo na tom, že se bude potkávat jen v nutných 

případech a zruší pravidelné pracovní schůzky. 

 

5. Prodej a směna pozemků 

 

BOD Č. 7 – Směna pozemků 

 

Sobotka představil návrh směnit pozemek č. 7478 (2944 m2) v k.ú. Křídlůvky za pozemky č. 

7676 (722 m2), 7675 (854 m2), 7844/2 (120  m2), 7592 (26 m2), 7790 (242 m2) a 7787 (111 m2) 

v k.ú. Křídlůvky. Výměry pozemků a záměr směnit jsou uvedeny v příloze. Návrh směnné 

smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Návrh usnesení č. 5 

ZO schvaluje směnu pozemku č. 7478 (2944 m2) v k.ú. Křídlůvky ve vlastnictví obce Křídlůvky 

za pozemky č. 7676 (722 m2), 7675 (854 m2), 7844/2 (120  m2), 7592 (26 m2), 7790 (242 m2) 

a 7787 (111 m2) v k.ú. Křídlůvky ve vlastniství …………………, r.č. ……………, bytem 

…………………… , a doplatí panu ……….. 4.000 Kč. Návrh této smlouvy je součástí zápisu. 
 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 5/Z11/2020 bylo schváleno 

 

 



 

BOD Č. 8 – Prodej části pozemku č. 7667/1  

 

Z formálního hlediska je nutné opět projednat prodej části pozemku č. 7677/1, o který zažádal 

pan ………………. Tento prodej byl projednám již na zasedání dne 23. 10. 2019, nicméně 

kvůli střetu zájmů nadpoloviční většiny zastupitelů jeho „neprodej nebyl schválen“. Jelikož 

zastupitelstvo zamýšlelo pozemek neprodat, formálně nyní schvaluje jeho neprodej. Sobotka a 

Pacík jsou ve střetu zájmů.  

 

Návrh usnesení č. 6 

ZO neprodá část pozemku č. 7677/1 panu …………………………………... 

 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 6/Z11/2020 bylo schváleno 

 

BOD Č. 9 – Prodej pozemku č. 115/2 
 

 

Zastupitelstvo obce odloží projednání žádosti paní ……………. Sobotka informoval, že v této 

záležitosti vznikly nové okolnosti. O pozemek jeví zájem dva žadatelé, kteří by si pozemek 

rozpůlili, jelikož jejich nemovitosti navazují na tento pozemek. Starosta jednal s oběma 

stranami a dohodl se odložení záležitosti na pozdější dobu, aby se pozemek stihl zaměřit. O 

návrhu nebude hlasováno. 

 

6. Nové webové stránky obce 

 

BOD Č. 10 – Webové stránky 

 
 

Sobotka představil nabídky dvou poskytovatelů (…………….. a Golden Orange) na zpracování 

nových webových stránek. Upozornil, že úprava je nyní nutná ze zákona, vzhledem 

k přístupnosti pro tělesně postižené a k zabezpečení stránek. Zároveň zmínil, že si webové 

stránky obce zaslouží mnohem lepší grafický design.  

Záznam o kritéricích, podmínkách a výběru nabídek je přílohou. Vybrána byla firma Golden 

Orange. 
 

Návrh usnesení č. 7 

ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou Golden Orange na vytvoření nových webových 

stránek obce. Návrh smlouvy je přílohou zápisu. 

 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 7/Z11/2020 bylo schváleno 

 

 



 

BOD Č. 11 – Mobilní rozhlas 
 

Vzhledem nabídce a výběru firmy Golden Orange za účelem vytvořeních nových webových 

stránek obce byla nabídnuta také mobilní webová aplikace VAŠE OBEC, fungující na principu 

mobilního rozhlasu. Sobotka navrhuje uzavřít s firmou Golden Orange taktéž smlouvu o 

zprovoznění této aplikace pro obce Křídlůvky. Cena je součástí záznamu v příloze. 

 

Návrh usnesení č. 8 

ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou Golden Orange na zprovoznění aplikace VAŠE 

OBCE – mobilního rozhlasu. Návrh smlouvy je přílohou zápisu. 

 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 8/Z11/2020 bylo schváleno 

 

BOD Č. 12 – Výpověď smlouvy 
 

Vzhledem nabídce a výběru firmy Golden Orange za účelem vytvořeních nových webových 

stránek je navrženo vypovědět smlouvu s aktuálním poskytovatelem, ………………………. 
 

Návrh usnesení č. 9 

Obec Křídlůvky vypoví s …………….. smlouvu o zřízení a správě webových stránek, 

uzavřenou dne 20. 6. 2011 (podle dodatku k 12. 6. 2013).  

 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 9/Z11/2020 bylo schváleno 

 

7. Jiné záležitosti 

 

BOD Č. 13 – Příspěvek Svazu žen II. 
 

Starosta navrhl poskytnout jednorázový příspěvek ve formě daru Svazu žen II. Obec pravidelně 

přispívá svazu na jejich kulturní činnosti, které jsou významným prvkem života v obci. 

Jednorázový příspěvek by sloužil k pokrytí všech jejich činností na jeden rok, konkrétně na 

realizaci kulturních, společenských a vzdělávacích akcí, na činnosti podporující komunitní 

život a soužití, a na činnosti s tímto spojené. 

Návrh usnesení č. 10 

Obec Křídlůvky poskytne dar Svazu žen II. v Křídlůvkách v hodnotě 10.000,- Kč.  
 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 10/Z11/2020 bylo schváleno 



 

BOD Č. 14 – Příspěvek firmě COLAS 
 

Starosta představil žádost o příspěvek od firmy COLAS CZ a.s. Ta bude ve Valtrovicích 

rekonstruovat hl. silnici, a z tohoto důvodu žádá o vedení objízdné trasy přes Křídlůvky, 

směrem po polní cestě (p.č. 7720) v majetku obce až do Valtrovic. Tuto cestu zpevní asfaltovou 

drtí z rekonstrukce silnice. Starosta sdělil, že po dohodě s firmou projedná na zasedání možnost 

příspěvku, a že se s firmou dohodl, že dá souhlas k objízdné trase pouze pod podmínkou, bude-

li možné po této zpevněné cestě vést objízdnou trasu i pro trvale bydlící občany v Křídlůvkách 

a Valtrovicích. COLAS žádá příspěvek na zpevnění předmětné polní cesty, jelikož se nachází 

v katastru obce a po opravách zde zůstane. Firma žádá o částku 100.000,- Kč. Tato částka se 

zdá zastupitelstvu vysoká. Navrhuje se kompromis 50.000,- Kč, za předpokladu, že budou 

splněny výše uvedené podmínky.  

Návrh usnesení č. 11 

Obec Křídlůvky poskytne firmě COLAS CZ a.s. dar výši 50.000,- Kč. Nebudou-li splněny 

podmínky ze strany firmy COLAS CZ a.s., jmenovitě zaměření pozemku č. 7720 a výjimka 

v zákazu vjezdu pro občany trvale bydlící v Křídlůvkách, obec bude jednat o revokaci tohoto 

usnesení.  
 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 11/Z11/2020 bylo schváleno 

 

8. Návrhy a přijatá usnesení 

 

• ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisů   

Usnesení č. 1/Z11/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje program 11. zasedání ZO Křídlůvky i s jeho změnou. 

Usnesení č. 2/Z11/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje rozpočet obce Křídlůvky na rok 2020. Závazným ukazatelem byl stanoven 

paragraf. 

Usnesení č. 3/Z11/2020 bylo schváleno 

  



 

• ZO až do odvolání schvaluje zákaz pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích 

akcí, a také pronajímání a využívání nemovitostí a prostor v majetku obce k obdobným 

účelům. Seznam zrušení konkrétních akcí je přílohou zápisu.  

Usnesení č. 4/Z11/2020 bylo schváleno 

• ZO schvaluje směnu pozemku č. 7478 (2944 m2) v k.ú. Křídlůvky ve vlastnictví obce 

Křídlůvky za pozemky č. 7676 (722 m2), 7675 (854 m2), 7844/2 (120  m2), 7592 (26 

m2), 7790 (242 m2) a 7787 (111 m2) v k.ú. Křídlůvky ve vlastniství 

…………………….., a doplatí panu ……….. 4.000 Kč. této smlouvy je součástí 

zápisu. 

Usnesení č. 5/Z11/2020 bylo schváleno 

 

• ZO neprodá část pozemku č. 7677/1 panu …………………………….…. 

Usnesení č. 6/Z11/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou Golden Orange na vytvoření nových 

webových stránek obce. Návrh smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 7/Z11/2020 bylo schváleno 

• ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou Golden Orange na zprovoznění aplikace 

VAŠE OBCE – mobilního rozhlasu. Návrh smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 8/Z11/2020 bylo schváleno 

• Obec Křídlůvky vypoví s ………………………. smlouvu o zřízení a správě webových 

stránek, uzavřenou dne 20. 6. 2011 (podle dodatku k 12. 6. 2013).  

Usnesení č. 9/Z11/2020 bylo schváleno 

• Obec Křídlůvky poskytne dar Svazu žen II. v Křídlůvkách v hodnotě 10.000,- Kč.  

Usnesení č. 10/Z11/2020 bylo schváleno 

• Obec Křídlůvky poskytne firmě COLAS CZ a.s. dar výši 50.000,- Kč. Nebudou-li 

splněny podmínky ze strany firmy COLAS CZ a.s., jmenovitě zaměření pozemku č. 

7720 a výjimka v zákazu vjezdu pro občany trvale bydlící v Křídlůvkách, obec bude 

jednat o revokaci tohoto usnesení.  

Usnesení č. 11/Z11/2020 bylo schváleno 

 

  



 

Po projednání všech bodů zasedání a diskuzi ukončil starosta obce v 16:51 zasedání.  

V Křídlůvkách, dne 20. 3. 2020 

 

 

Bc. Zbyněk Sobotka 

Starosta obce   

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

          Podpis ověřovatele      Podpis ověřovatele 

             Bc. Jakub Pacík          Břetislav Heneš 

 

 

___________________________ 

 Podpis starosty 

         Bc. Zbyněk Sobotka 


