
 

 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

k zasedání Zastupitelstva obce Křídlůvky č. 15, 

konaného od 16:30 hodin dne 20. 8. 2020, v zasedací místnosti obce Křídlůvky 

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

____________________________________________________ 

 

Mgr. Zbyněk Sobotka, starosta 

       ……………………………….. 

 

Blanka Fučíková, místostarostka 

       ……………………………….. 

 

Bc. Jakub Pacík 

       ……………………………….. 

 

Břetislav Heneš 

       ……………………………….. 

 

Stanislav Zeť      omluven  

       ……………………………….. 

  



 

 
 

ZÁPIS 

o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Křídlůvky č. 15, 

konaného od 16:30 hodin dne 20. 8. 2020, v zasedací místnosti obce Křídlůvky 

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

____________________________________________________ 
 

Při zahájení byly přítomno: 4 členové zastupitelstva. 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Jednání bylo zahájeno v 16:32 hodin.  

Na zasedání bylo přítomno: 0 občanů. 

 
 

1. Zahájení  

 

BOD Č. 1 
 

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

Zápisem byl navržen: Mgr. Zbyněk Sobotka 
 

Návrh usnesení č. 1 

ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.   

PRO:      4; 

PROTI:                  0; 

ZDRŽEL/I SE:                 0. 

Usnesení č. 1/Z15/2020 bylo schváleno 

 

BOD Č. 2 
 

Program zasedání je následující: 

1. Zahájení 

2. Vyhodnocení výběrového řízení (stavba dětského hřiště) 

3. Smlouvy o zřízení věcného břemene 

4. Ostatní záležitosti 

5. Usnesení 

6. Diskuze 

 

  



 

Návrh usnesení č. 2 

ZO schvaluje program 15. zasedání ZO Křídlůvky. 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 2/Z15/2020 bylo schváleno 
 

2. Vyhodnocení výběrové řízení 
 

 

BOD Č. 3 – Schválení nejlepší nabídky ke stavbě dětského hřiště 

 

Starosta předložil výsledky výběrového řízení, představil nabídku vybranou hodnotící komisí 

jako nejlepší, a poté ji navrhl ke schválení zastupitelstvem obce. 
 

Návrh usnesení č. 3 

ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku s názvem „Obec Křídlůvky pro děti a 

mládež“ a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem, tj. firmou 

Dřevoartikl, spol. s r.o., Brněnská 3794/27, Znojmo. 
 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 3/Z15/2020 bylo schváleno 
 

3. Smlouvy u zřízení věcného břemene 
 

 

BOD Č. 4 – Věcné břemeno 1319/18 
 
 

Starosta předložil návrh smlouvy o zřízení věcného břemene pro firmu E.ON na pozemku 

č. 1319/18. O zřízení věcného břemena byla dne 5. 12. 2019 podepsána smlouva o smlouvě 

budoucí.  

Návrh usnesení č. 4 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro firmu E.ON na pozemku 

č. 1319/18. Za zřízení břemene se sjednává jednorázová náhrada 1.000,- Kč bez DPH. Návrh 

smlouvy je přílohou zápisu. 
 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 4/Z15/2020 bylo schváleno 
 

 

BOD Č. 5 – Věcné břemeno 1319/22 

Starosta předložil návrh smlouvy o zřízení věcného břemene pro firmu E.ON na pozemku 

č. 1319/22. O zřízení věcného břemena byla dne 10. 3. 2020 podepsána smlouva o smlouvě 

budoucí.  



 

 

Návrh usnesení č. 4 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro firmu E.ON na pozemku 

č. 1319/22. Za zřízení břemene se sjednává jednorázová náhrada 1.300,- Kč bez DPH. Návrh 

smlouvy je přílohou zápisu. 
 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 4/Z15/2020 bylo schváleno 
 

4. Ostatní záležitosti  

 

BOD Č. 6 – Rozpočtové opatření 
 

Starosta předložil zastupitelům na vědomí rozpočtové opatření č. 4. Opatření je přílohou zápisu. 

ZO bere na vědomí 

 

 

BOD Č. 7 – Desinfekce pro občany 

 

Starosta zastupitelům sdělil, že na návrh některých zastupitelů, a po konzultaci nimi, nakoupil 

desinfekci a plastové láhve se spreji za účelem poskytnutí desinfekce občanům, jako 

preventivně-ochranný prostředek v rámci další možné vlny epidemie COVID-19. 

ZO bere na vědomí 

 

9. Návrhy a přijatá usnesení 

 

• ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Usnesení č. 1/Z15/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje program 14. zasedání ZO Křídlůvky. 

Usnesení č. 2/Z15/2020 bylo schváleno 

• ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku s názvem „Obec Křídlůvky pro 

děti a mládež“ a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem, 

tj. firmou Dřevoartikl, spol. s r.o., Brněnská 3794/27, Znojmo. 

Usnesení č. 3/Z15/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro firmu E.ON na pozemku 

č. 1319/18. Za zřízení břemene se sjednává jednorázová náhrada 1.000,- Kč bez DPH. 

Návrh smlouvy je přílohou zápisu. 
Usnesení č. 4/Z15/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro firmu E.ON na pozemku 

č. 1319/22. Za zřízení břemene se sjednává jednorázová náhrada 1.300,- Kč bez DPH. 

Návrh smlouvy je přílohou zápisu. 
Usnesení č. 5/Z15/2020 bylo schváleno 

 



 

Po projednání všech bodů zasedání a diskuzi ukončil starosta obce v 17:00 zasedání.  

V Křídlůvkách, dne 20. 8. 2020 

 

 

Mgr. Zbyněk Sobotka 

starosta obce   

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

          Podpis ověřovatele      Podpis ověřovatele 

             Bc. Jakub Pacík          Břetislav Heneš 

 

 

 

___________________________ 

 Podpis starosty 

         Mgr. Zbyněk Sobotka 


