
 

 
 

ZÁPIS 

o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Křídlůvky č. 12, 

konaného od 16:00 hodin dne 14. 5. 2020, v sále kulturního domu obce Křídlůvky 

(Křídlůvky 67), včetně přijatých usnesení a protokolů o výsledcích hlasování 

____________________________________________________ 
 

Při zahájení byly přítomno: 4 členů zastupitelstva (Bc. Jakub Pacík je omluven). 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Jednání bylo zahájeno v 16:05 hodin.  

Na zasedání je přítomen jeden občan. 
 

1. Zahájení  

 

BOD Č. 1 
 

Ověřením zápisu byly navrženi: Břetislav Heneš, Stanislav Zeť 

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/Z12/2020 bylo schváleno 

 

BOD Č. 2 
 

 

Program zasedání je následující 

1. Zahájení 

2. Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2019 

3. Směrnice na cestovní náhrady 

4. Inventarizační zpráva 

5. Změna ve funkcích zastupitelů 

6. Opatření vůči koronaviru 

7. Ostatní  

8. Diskuze  
 

 

 



 

Návrh usnesení č. 2 

ZO schvaluje program 12. zasedání ZO Křídlůvky i s jeho změnou. 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 2/Z12/2020 bylo schváleno 
 

2. Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky 
 

 

BOD Č. 3 – Návrh závěrečného účtu 

 

Starosta předložil zastupitelům návrh závěrečného účtu a další související dokumentaci před 

zasedáním v elektronické formě k prostudování.  
 

Návrh usnesení č. 3 

ZO projednalo na svém zasedání Závěrečný účet za rok 2019 v souladu s § 17 odst. 7 zákona 

č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a schvaluje celoroční hospodaření obce, včetně 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 a to bez výhrad. 
 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 3/Z12/2020 bylo schváleno 

 

BOD Č. 4 – Účetní závěrka 

 

Předseda Inventarizační komise Heneš předložil zastupitelstvu účetní závěrku za rok 2019. 

ZO projednalo účetní závěrku obce Křídlůvky za rok 2019.  

Návrh usnesení č. 6 

ZO projednalo na svém zasedání účetní závěrku za rok 2019 a schvaluje ji. 
 

 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 46/Z12/2020 bylo schváleno 

 

3. Směrnice na cestovní náhrady 

 

BOD Č. 5 – Směrnice na cestovní náhrady 

 

Starosta předložil zastupitelům upravenou směrnici cestovních náhrad a shrnul zásadní 

změny. 
 

 



 

Návrh usnesení č. 4 

ZO schvaluje novou směrnici cestovních náhrad. Návrh směrnice je přiložen k tomuto zápisu. 
 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 5/Z12/2020 bylo schváleno 

 

4. Inventarizační zpráva 

 

BOD Č. 6 – Inventarizační zpráva 

 

Předseda Inventarizační komise Heneš informoval o průběhu inventarizace za rok 2019 která 

proběhla v období od 31.12.2019 – 31.1.2020. Inventarizace byla provedena v souladu 

s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace a 

konstatoval, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 

Návrh usnesení č. 5 

ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2019. 
 

 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 6/Z12/2020 bylo schváleno 

 

5. Změna ve funkcích a odměnách zastupitelů 

 

BOD Č. 7 – Odměna zastupitelů 

 

Starosta představil návrh svůj a Pacíka na opětovné projednání odměn zastupitelů a sdělil, že 

na prvním zasedání v roce 2020 byly odměny pouze vzaty na vědomí, nikoliv schváleny, a tudíž 

nebyly změněny výše odměn. Starosta upozornil, že výše odměny Zetě je 0,- Kč, že je 

zaměstnán u obce na DPP, a že jeho odměna bude taktéž upravena.  

 

Návrh usnesení č. 7 

ZO schvaluje nové odměny zastupitelů, kteří jsou předsedy výborů, a to od 1. 6. 2020, 

následovně: Pacík: 2500,- Kč; Heneš: 2500,- Kč; Zeť: 0,- Kč. 
 

PRO:    3; (Sobotka, Heneš, Fučíková) 

PROTI:                1; (Zeť) 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 7/Z12/2020 bylo schváleno 



 

 

BOD Č. 8 – Uvolněná funkce starosty  

 

Starosta navrhl, aby termín pro změnu funkce starosty na uvolněnou byl posunut z 1. 6. 2020 

na 6. 7. 2020, a to vzhledem k tomu, že kvůli epidemii koronaviru bude absolvovat státní 

magisterské zkoušky až v červnu, a nemohl by tedy patřičně a pečlivě vykonávat funkci 

uvolněně z důvodu učení. Heneš a Fučíková namítly, že jsou proti uvolněné funkci obecně, a 

že nevidí důvod, proč by měli hlasovat pro posunutí termínu uvolnění funkce z tohoto důvodu. 

Po diskuzi bylo navrženo následující usnesení:  

 

Návrh usnesení č. 8 

ZO schvaluje, že starosta bude vykonávat funkci uvolněně od 6. 7. 2020. Předchozí usnesení 

(č. 3/Z10/2020), které stanovilo uvolněnou funkci starosty od 1. 6. 2020, se tímto ruší. 
 

PRO:    4;  

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 8/Z12/2020 bylo schváleno 

 

BOD Č. 9 – Odměna místostarostky 
 

 

Fučíková navrhla, aby její odměna byla 0,- Kč. Zdůraznila, že ačkoliv je důležité, aby setrvala 

ve funkci kvůli podpisu smlouvy, ke kterému byla pověřena, nemá stále dostatek času na 

vykonávání funkce. Heneš sdělil, že snížení odměny mu nepřijde fér. Zeť sdělil, že vzhledem 

k tomu, že má k podpisu předmětné smlouvy dojít v následujících dvou týdnech, nevidí důvod 

ke změně. Sobotka sdělil, že by odměna mohla být 2500,- Kč, aby odpovídala výši ostatních 

zastupitelů. Po diskuzi Fučíková trvá na tom, aby bylo hlasováno o jejím návrhu: 

 

Návrh usnesení č. 9 

Odměna místostarostky bude od 15. 5. 2020 ve výši 0,- Kč. 
 

PRO:    2; (Fučíková, Sobotka) 

PROTI:                1; (Heneš) 

ZDRŽEL/I SE:               1. (Zeť) 

Návrh nebyl přijat. 

 

6. Opatření vůči koronaviru 

 

BOD Č. 10 – Pronajímání a užívání prostor 

 

Vzhledem k uvolnění vládních opatření proti šíření koronaviru ZO navrhuje opět pořádat 

soukromé i veřejné akce v prostorách obce, a to samozřejmě za podmínek stanovených 

zákonem. 
 

 



 

Návrh usnesení č. 10 

ZO ruší usnesení č. 4/Z11/2020, kterým byl schválen zákaz pořádání pronajímání a využívání 

nemovitostí a prostor v majetku obce k soukromým a veřejným akcím.  

 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 9/Z12/2020 bylo schváleno 

 

 

BOD Č. 11 – Pořádání kulturních akcí 
 

Členové ZO konstatovali, že pořádání kulturních a jiných veřejných a soukromých akcí 

obnovila vláda ČR za stanovených podmínek. O plánu pořádání akcí bude jednat kulturní 

výbor, který svolá starosta. 

 

7. Ostatní 

 

BOD Č. 12 – Změna prodejních cen pozemků obce 
 

Starosta navrhl upravit ceny pozemků na podkladě odhadu cen, který byl proveden na začátku 

roku. ZO se shodlo, že tato záležitost nebude projednávána bez přítomnosti všech členů ZO, a 

tedy odkládá tuto záležitost na příště. 

 

BOD Č. 13 – Příspěvek Linka Bezpečí 
 

Starosta představil žádost Linky Bezpečí o projednání přispění 2000,- Kč Lince Bezpečí. 

Návrh usnesení č. 11 

ZO schvaluje, že obec Křídlůvky poskytne Lince Bezpečí, z.s. příspěvek 2000,- Kč, který bude 

odeslán na uvedený účet 3856680/0300. 

 
PRO:    4; 
PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 10/Z12/2020 bylo schváleno 
 

 

BOD Č. 14 – Dodatek ke smlouvě EKO-KOM 
 

Starosta představil návrh dodatku ke smlouvě se společností EKO-KOM, kterým se pověřuje 

firma Jan Klíčník k zastupování ve věcech vztahů s firmou EKO-KOM. Návrh dodatku je 

přílohou této smlouvy. 

 



 

Návrh usnesení č. 12 

ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se 

společností EKO-KOM. Návrh dodatku je přílohou této smlouvy. 

 
PRO:    4; 
PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 11/Z12/2020 bylo schváleno 

 

 

BOD Č. 15 – Žádost o koupi pozemku 

 

Starosta představil žádost pana ………………… ze dne 5.5.2020 na koupi části obecního 

pozemku č. 1319/17 (viz plánek v příloze). ZO navrhuje pozemek zaměřit a vyvěsit záměr o 

prodeji. 

 

8. Diskuze 

 

Diskuze před hlasováním 

 

• Směnná smlouva  

Sobotka oznámil, že smlouva s panem …………….. byla uzavřena a s další 

dokumentací vložena na katastr. V červnu by mělo dojít k zápisu práva. 

Zeť se zeptal, zda to znamená, že pak bude socha (sv. Marie) obecním majetkem a obec 

ji bude moci opravit. 

Sobotka odpověděl, že ano, a že na to existují i dotační tituly. 

Fučíková dodala, že dotace bývají na sakrální stavby obecně. 

Zeť podotknul, zda bychom tedy mohli využít dotace i na opravu zvonice. 

Fučíková a Sobotka odpověděli, že ano. Sobotka dodal, že však budeme muset najít 

jinou firmu na opravu zvonu ve zvonici, jelikož ta, se kterou jednal, nereaguje. 

 

• Webové stránky 

Sobotka se dotázal ZO, jak se jim líbí nové stránky a zda mají nějaké připomínky. 

Podotknul, že se na ně stále přidává nový obsah. Zeť sdělil, že se mu stránky líbí. 

Fučíková sdělila, že je zatím neviděla. 

 

• Dar Svazu žen II. 

Sobotka informoval, že dar Svazu žen II. zatím nebyl předán. 

 

• Dar Colasu a objížďka 

Sobotka informoval, že dar Colasu zatím nebyl předán. Dále informoval, že objížďka je 

nyní problematická a panuje chaos v její organizaci. Místní občané stále nemohou 

oficiálně před objížďku jezdit. Chybí stavební firmou slíbené dodatkové cedule pro 

výjimku trvale bydlících - ty se kvůli úřednímu řízení zpozdí, podle stavbyvedoucího. 

Starosta sdělil, že v této věci kontaktuje stavební firmu a starostou Valtrovic.  



Heneš sdělil, že na polní cestě směrem na Valtrovice, blízko nové zástavby RD, kudy 

jezdí mnoho aut, byla nalezena prkna s hřebíky. 

Fučíková upozornila, že autobusy jezdí přes obec příliš rychle. 

Sobotka reagoval, že bude volat na stavební firmu, aby co nejdříve naistalovali 

dodatkové tabulky, a také značku omezení rychlosti na 30, která na cestě chybí. Dodal, 

že do té doby není vhodné volat policii ČR za účelem kontroly provozu. 

 

• Kupní smlouva ……………… 

Sobotka se dotázal, jaký je stav v uzavření smlouvy.  

Fučíková sdělila, že smlouvu nepodepsala a v takovémto stavu ani nepodepíše, jelikož 

je až příliš složitá. Sdělila, že je nutné udělat jednodušší smlouvu. 

Sobotka sdělil, že již hovořil s panem …………. a sdělil mu, že smlouvu napíše, avšak 

ne, pokud z něj bude dále někdo dělal „blbce“ a tvrdit, „že hledá chyby tam, kde nejsou“. 

Sdělil, že se mu nelíbí, jak se k němu v tomto někteří zastupitelé chovají. 

Heneš reagoval, že za smlouvu (psanou právním zástupcem pana ………) může právě 

Sobotka, jelikož ovlivnil jeho právního zástupce svými „výmysly“. 

Sobotka odvětil, že panu ………………. sepsal smlouvu již předtím (než došlo 

k interakci s právním zástupcem), a to stejnou, jako pro všechny ostatní. Reagoval, že 

si pan ……………. najmul právníka, který navrhoval nové podmínky, včetně právní 

úpravy cesty, a to pravděpodobně věcným břemenem. Pokračoval, že si nic takového 

nevymýšlel, pouze reagoval na návrhy právního zástupce. 

Heneš zvýšil hlas a nařknul Sobotku, že lže, a že právního zástupce ovlivnil tak, že 

smlouva byla příliš složitá. 

Sobotka reagoval, že to není pravda, a že právní zástupce s panem …………… byli ti, 

kdo přišli s žádostí změn ve smlouvě. Vzpomínal na situaci tak, že se na schůzi (kde byl 

přítomen jak Sobotka, tak Heneš) dohodli na možných variantách řešení. Břemeno bylo 

velmi diskutovaným řešením, k čemuž podotýkal, že to nebylo schváleno v původním 

usnesení a musí se schválit. Sdělil, že právní zástupce slíbil, že starostu kontaktuje 

s výsledkem jejich návrhu. Nicméně, ten ho (velmi dlouho) nekontaktoval. Dále sdělil, 

že navíc Heneš B. i pan ……………… dále tvrdili, že jim pro účely stavebního řízení 

postačí povolení k vjezdu, s čímž Sobotka počítal – avšak sdělil, že nakonec mu byla 

doručena smlouva právě s věcným břemenem – které se navíc netýkalo pouze cesty, ale 

také břemena užívání a sítí.  

Heneš sdělil, že ve smlouvě nebyla o břemenu řeč. 

Sobotka odvětil, že smlouva nezmínila slova „ věcné břemeno“, avšak to, co se v ní 

navrhuje, je věcným břemenem podle zákona.  

Přítomný občan se dotázal, zda bude mít …………… ve smlouvě stejné podmínky, jako 

měli všichni před ním (předkupní právo a výhradu zpětné koupě) 

Fučíková odpověděla, že dříve, (za minulého zastupitelstva) se tohle nepraktikovalo, 

jelikož ZO spoléhalo, že se s místními občany domluví. 

Občan odpověděl, že například ………………… na svých koupených pozemcích 

nestaví, a pozemky tam jsou dlouho prázdné. Doptal se, zda bude mít tedy tento žadatel 

stejné podmínky v ohledu na předkupní právo, jako ostatní. 

Sobotka odpověděl, že ano, že by ve smlouvě měli mít to samé (předkupní právo a 

výhrada zpětné koupě), co se nyní stanovuje všem. Dále sdělil, že ……………… již 

chystá projekt a bude na svém pozemku stavět. 

Heneš naštvaně sdělil, že se „prostě udělá“ jednoduchá smlouva bez dodatečných práv 

a komplikací pro pana ………………. 

Sobotka dodal, že pokud budou tvořit novou smlouvu, nesmí opomenout předkupní 

právo a výhradu zpětné koupě, které se s prodejem schválili. 



Fučíková požádala Sobotku, zda by sepsal výpis z usnesení a dodala, že smlouvu 

sepíšou podle tohoto výpisu. 

Sobotka sdělil, že výpis nachystá, ale že smlouvu tedy panu ……………, s takovýmto 

přístupem k němu, chystat nebude. 

 

• Prodej pozemku 115/2 

Sobotka sdělil, že žadatelé se opět neshodli na podobě hranice a pozemek se tedy nestihl 

zaměřit včas pro aktuální jednání. 

 

Diskuze po hlasování 

 

• Dopad koronavirové epidemie na příjmy obce a strategie do budoucna, především 

ve věci tvorby stavebních pozemků: 

Sobotka sdělil, že ministerstvo financí předpokládá snížení příjmu obce z daní o cca 

10%. ZO se shodlo, že záležitost se odloží, až budou přítomni všichni zastupitelé 

 

• Ozdravné ořezání akátu na návsi 

Sobotka sdělil, že předmětný akát je suchý, a že se tedy musí přivézt za účelem prořezání 

plošina. Cena se zvedne na 19747,- Kč.  

Heneš reagoval, že ošetření je potřeba, než dojde ke zranění.  

Sobotka dodal, že je škoda jej pokácet, a že pokud se ořeže a bude se pravidelně zalévat, 

může se podle pracovníků, kteří se na strom byli podívat, stav akátu zlepšit. 

ZO souhlasí s ořezáním za uvedenou cenu 

 

• Stavba kanalizace 

Sobotka sdělil, že mu tajemník VAK Müller sdělil, že dochází (a v době tohoto zasedání 

možná už došlo) k podpisu smlouvy mezi VAK a stavební firmou. Dodal, že vznikají 

otázky o provedení stavby za stávající objízdné trasy autobusu – bude se muset prověřit 

termín a forma provedení stavby, aby stavba nenarušovala objízdnou trasu. 

 

• Dětské hřiště 

Sobotka sdělil, že výsledek dotací na hřiště ještě není znám. 

Zeť se zeptal, zda může investovat do hřiště sama v plné míře (tedy cca 660 000 Kč 

podle projektu). 

Fučíková reagovala, že obec stejně plánovala investovat kolem 400 000 Kč. 

Sobotka reagoval, že tuší, že plánované náklady obce byly původně 300 000 Kč, ale 

dodal, že pokud má obec hřiště udělat, měla by to udělat patřičně, za 400 000 Kč, i 

případně za plnou cenu. 

Zeť následně vznesl otázku, zda tedy bude ZO čekat na dotace, nebo se začne 

s vyřizováním už nyní. 

Fučíková se doptala, zda by obec tedy investovala, a pak podle toho, jak dopadnou 

dotace, je buď použila nebo ne, pokud je to možné. 

Sobotka reagoval, že je to zpětně možné - ale pokud chce obec využít dotace, musí 

investovat podle vytvořeného a zaslaného projektu, tedy ne méně. 

Sobotka dále dodal, že hřiště není v dobrém stavu, že nedávno praskla houpačka pod 

holčičkou, že druhá je velmi opotřebená, a že je nejspíš na čase všechny staré prvky 

zlikvidovat. 

Fučíková podotkla, že by bylo dobré to neuspěchat a udělat tak, aby měli děti v létě na 

čem trávit čas. 

Sobotka sdělil, že zjistí stav dotací – podle toho ZO dále rozhodne. 



 

• Odpady 

Sobotka sdělil, že byly odvezeny kontejnery od FCC, a že objednal do nájmu nové, 2x 

plast, 1x papír, 1x sklo. Doptal se, zda si ZO myslí, že to bude stačit. 

Fučíková reagovala, že snad ano. Dále dodala, že chybí kontejnery i u hřbitova, a že 

odpady byly na zemi na hromadě. 

Sobotka sdělil, že prozatím nechal ke hřbitovu dát popelnici a zeptal se, zda má objednat 

kontejner. 

Fučíková odpověděla, že ano, že popelnice stačit nebude. 

Občan se zeptal, jaká je situace s popelnicemi do domácností. 

Sobotka odpověděl, že kvůli koronaviru má podle pana Klíčníka dodavatel popelnic 

problém, a že situace se posune nejspíš na červen. 

Fučíková se zeptala, zda bude situace řešena tak, že popelnice budou pro občany 

zdarma. 

Sobotka odpověděl, že ano. 

Fučíková se doptala, zda je tedy obec prozatím zaplatí, a pak uvidí, jak dopadnou dotace. 

Sobotka sdělil, že ano. Dodal, že pan Klíčník o tomto momentálně jedná se starostou 

obce, která má projekt pod sebou. 

 

• Pracovník VPP 

Sobotka sdělil, že ………………… již o pozici pracovníka VPP nemá bohužel zájem, 

a že dále ví pouze o zájemcích, kteří by nastoupili pouze na plný úvazek. 

Sobotka a Zeť začali diskuzi o tom, zda by nebylo by vhodné zaměstnat někoho na stálo, 

a to i na plný úvazek. 

Fučíková a Heneš reagovali pozitivně ale s podmínkou, že takový zaměstnanec musí 

být šikovný a samostatný. 

Zeť a Sobotka reagovali, že se takový zaměstnance může obci vyplatit i jinak, a že o 

stroje bude pod takovýmto pracovníkem lépe pečováno. 

Sobotka dodal, že jednal s mnoha zájemci, a že zjistil, že většina z nich nemůže nebo 

již nechce nastoupit, a že ví pouze o …………….., který by však nastoupil pouze na 

stálo, a za předpokladu vyšší odměny, než mají stávající pracovníci VPP. 

Heneš se zeptal, jakou odměnu měl mít …………….., který již nemá zájem. 

Sobotka odpověděl, že se shodli na 120 Kč/h. 

Heneš reagoval, že to je hodně. 

Sobotka sdělil, že nikdo nemá o tuto práci zájem, a že by měla obec nabídnout vyšší 

odměnu, která je zajímavější. Zeptal se ZO, zda si myslí, že je ………………. vhodným 

kandidátem, a zda ví, jestli je šikovný. 

Fučíková sdělila, že neví a navrhla udělat výběrové řízení, ve kterém bude mít ZO větší 

výběr. 

Heneš dodal že pracovník na plný úvazek ale musí zastat mnoho prací, a že pokud bude 

šikovný, pak je vhodné třeba i investovat do nového vybavení. 

Sobotka sdělil, že tedy vypíše výběrové řízení, a doptal se s jakou odměnou. 

ZO se shodlo na nástupní odměně 100 Kč/h, s pozdějším zvýšením podle zásluh a 

dohody. 

 

• Květiny 

Fučíková se zeptala, zda má objednat květiny, konkrétně 120 kusů.  

Sobotka odpověděl, že ano, že s tím počítal a koupil nové truhlíky, které se vymění za 

za rozbité. 

 



 

• Schůzky ZO 

ZO se shodlo, že se bude dále setkávat podle potřeby 

 

9. Návrhy a přijatá usnesení 

 

• ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Usnesení č. 1/Z12/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje program 12. zasedání ZO Křídlůvky. 

Usnesení č. 2/Z12/2020 bylo schváleno 

 

• ZO projednalo na svém zasedání Závěrečný účet za rok 2019 v souladu s § 17 odst. 7 

zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a schvaluje celoroční 

hospodaření obce, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 a 

to bez výhrad. 

Usnesení č. 3/Z12/2020 bylo schváleno 

 

• ZO projednalo na svém zasedání účetní závěrku za rok 2019 a schvaluje ji. 

Usnesení č. 4/Z12/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje novou směrnici cestovních náhrad. Návrh směrnice je přiložen k tomuto 

zápisu. 

Usnesení č. 5/Z12/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2019. 

Usnesení č. 6/Z12/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje nové odměny zastupitelů, kteří jsou předsedy výborů, a to od 1. 6. 2020, 

následovně: Pacík: 2500,- Kč; Heneš: 2500,- Kč; Zeť: 0,- Kč. 

Usnesení č. 7/Z12/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje, že starosta bude vykonávat funkci uvolněně od 6. 7. 2020. Předchozí 

usnesení (č. 3/Z10/2020), které stanovilo uvolněnou funkci starosty od 1. 6. 2020, se 

tímto ruší. 

Usnesení č. 8/Z12/2020 bylo schváleno 
 

 

• Odměna místostarostky bude od 15. 5. 2020 ve výši 0,- Kč. 

Návrh nebyl přijat. 

 

• ZO ruší usnesení č. 4/Z11/2020, kterým byl schválen zákaz pořádání pronajímání a 

využívání nemovitostí a prostor v majetku obce k soukromým a veřejným akcím.  

Usnesení č. 9/Z12/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje, že obec Křídlůvky poskytne Lince Bezpečí, z.s. příspěvek 2000,- Kč, 

který bude odeslán na uvedený účet 3856680/0300. 

Usnesení č. 10/Z12/2020 bylo schváleno 



 

• ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 

z obalů se společností EKO-KOM. Návrh dodatku je přílohou této smlouvy. 

Usnesení č. 11/Z12/2020 bylo schváleno 

 

Po projednání všech bodů zasedání a diskuzi ukončil starosta obce v 18:08 zasedání.  

V Křídlůvkách, dne 18. 5. 2020 

 

 

Bc. Zbyněk Sobotka 

starosta obce   

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

          Podpis ověřovatele      Podpis ověřovatele 

               Stanislav Zeť          Břetislav Heneš 

 

 

 

 

___________________________ 

 Podpis starosty 

         Bc. Zbyněk Sobotka 


