
 

 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

k zasedání Zastupitelstva obce Křídlůvky č. 16, 

konaného od 17:00 hodin dne 12. 11. 2020,  

v zasedací místnosti (Malý sál) obce Křídlůvky (Křídlůvky 67)  

____________________________________________________ 

 

Mgr. Zbyněk Sobotka, starosta 

       ……………………………….. 

 

Blanka Fučíková, místostarostka 

       ……………………………….. 

 

Bc. Jakub Pacík 

       ……………………………….. 

 

Břetislav Heneš 

       ……………………………….. 

 

Stanislav Zeť      omluven  

       ……………………………….. 

  



 

 
 

ZÁPIS 

o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Křídlůvky č. 16, 

konaného od 17:00 hodin dne 12. 11. 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 17:00 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/Z16/2020 bylo schváleno 

 

BOD Č. 2 
 

Program zasedání je následující: 

1. Kontrola minulých usnesení a úkolů 

2. Smlouva o zřízení věcného břemene 

3. Příspěvek do sbírky Nemocnice Znojmo 

4. Plán inventur 2020 

5. Rozpočtové opatření 

6. Rozpočtové provizorium na rok 2021 

7. Ostatní a organizační záležitosti 

8. Usnesení 

9. Diskuze 

 

  



 

Návrh usnesení č. 2 

ZO schvaluje program 16. zasedání ZO Křídlůvky. 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 2/Z16/2020 bylo schváleno 
 

2. Kontrola minulých usnesení a úkolů 
 

 

BOD Č. 3 – Hřiště 

 

Starosta informoval zastupitelstvo o stavu stavby nového hřiště. Vyzval ZO k projednání 

možností k oplocení hřiště a představil několik variant. Heneš s Pacíkem navrhli hřiště oplotit 

pletivem. Starosta si vzal za úkol oplocení zajistit. Sobotka představil ZO stromky, které se 

Zeťem nachystali a později zasadí na hřiště. 
 

 

 

BOD Č. 4 – Dotace JMK a vybavení KD 
 

Starosta informoval, že obec obdržela dotaci na účet (40.000,- Kč), a že prostředky již byly 

použity dle projektu. Starosta ukázal ZO lednici a další vybavení pořízení do kuchyně KD. 

 

 

BOD Č. 5 – Projekce sítí v lokalitě „Křídlůvky – sever“  

Starosta informoval ZO o stavu projekce sítí – probíhá projekce komunikací a odvodnění. 

Sdělil, že je možné provést IGP buď v blízké době, nebo později společně s výkopem pro 

čerpací stanici, kdy by byly náklady menší, nicméně by se dopředu jistě nevědělo, jaký je vsak. 

ZO se shodlo projednat tyto dvě možnosti s VAS.  
 

 

BOD Č. 6 – Zpevňování krajnic a parkování 
 

ZO zhodnotilo hotový projekt zpevňování krajnic a parkování u obchodu. Starosta navrhl, aby 

se v těchto pracích dále pokračovalo i na jaře a ZO navrhlo několik míst, kde by bylo zpevnění 

potřeba. 

 

 

BOD Č. 7 – Zvon 

 

Starosta informoval ZO, že čtvrtá oslovená firma konečně prozkoumala zvonici a oba zvony a 

poslala cenovou nabídku na rekonstrukci a motorizaci. Starosta představil cenové nabídky 

(které jsou přílohou zápisu) a vyzval ZO k hlasování o souhlasu s cenovou nabídkou a 

objednáním služeb. 

  



 

Návrh usnesení č. 3 

ZO schvaluje objednání oprav a motorizace zvonů ve zvonici dle přiložených cenových 

nabídek. 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 3/Z16/2020 bylo schváleno 

 

 

BOD Č. 8 – Odpady  

 

Starosta informoval ZO, že nádoby na odpady budou dovezeny v prosinci, kontejnery pak 

v březnu. Představil dvě soutěžní cenové nabídky k projektu, předložil veřejnoprávní smlouvu 

k platbě nákladů v rámci projektu a vyzval ZO k jejímu schválení. 

Návrh usnesení č. 4 

ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace obci Práče ve výši 

149.600,- Kč a přidružené smlouvy o výpůjčce s obcí Práče. Smlouvy jsou přílohou tohoto 

zápisu. 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 4/Z16/2020 bylo schváleno 

 

 

BOD Č. 9 – Traktůrek 

 

Starosta informoval ZO o stavu traktůrku a navrhl tři možnosti řešení. Opravu firmou, která by 

podle Heneše byla kolem 40.000,- Kč; svěřit traktůrek                      , který by se traktůrek 

pokusil opravit; nebo opravu neřešit či případně pořídit nový. Heneš sdělil, že v této záležitosti 

hledají nejlepší varianty a budou hlídat ceny a možnosti opravy. Starosta, Heneš a Pacík 

diskutovali o možnosti koupit v budoucnu traktůrek nový, výkonnější a s více možnostmi. 

 

 

BOD Č. 10 – Dárkové předměty 

 

Starosta představil ZO pohledy, kalendáře, magnetky a pexeso, které po přechozí domluvě 

nechal vyrobit k prodeji pro občany a zájemce. Sdělil, že nejvíce se prodávají magnetky a 

pohledy s fotografiemi kapličky.   

 

 

BOD Č. 11 – Čištění kanálu 

 

Sobotka sdělil ZO, že čištění kanálu naplánované a financované SPÚ se překládá na příští rpk 

z finančních důvodů. 

 

  



 

BOD Č. 12 – Oprava sochy 

 

Sobotka sdělil ZO, že prozkoumal možné metody financování opravy sochy sv. Marie, ale že 

bohužel nelze využít ani žádnou z nyní dostupných dotací. ZO se shodlo sochu alespoň zajistit 

zednickými pracemi. 

 

BOD Č. 13 – Sadba stromů 

 

Sobotka sdělil ZO, že bohužel nebylo možné zařídit a zorganizovat sadbu stromů z důvodu 

nedostatku času nebo špatného počasí. Sdělil, že se Zeťem alespoň zařídili stromky na hřiště. 

 

BOD Č. 14 – Rozhlas 

 

Sobotka sdělil ZO, že provedl kontrolu rozhlasu a nezjistil, že by dle stížností byl rozhlas na 

určených místech špatně slyšet. Naopak sdělil, že špatná slyšitelnost je na západním konci obce, 

na návsi u obchodu a nahoře u hlavní silnice, kde není žádný hlásič, avšak všichni trvale bydlící 

by měli mít možnost rozhlas slyšet. ZO se shodlo, že tento stav vyhovuje. 

 

BOD Č. 15 - Kanalizace 

 

Sobotka sdělil ZO, že již došlo k převzetí kanalizace u příjezdové cesty do obce. 

 

 

3. Smlouva o zřízení věcného břemene 
 

 

BOD Č. 16 – VB u pozemku č. 664/3, 385/2 

 

Starosta představil smlouvu na zřízení VB k pozemkům č. 664/3 a 385/2 v k.ú. Křídlůvky 

z důvodu instalace nového podzemního el. vedení. ZO diskutovalo o nešťastném řešení vedení 

el. sítě v lokalitě. Starosta poté vyzval k hlasování. 

Návrh usnesení č. 5 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s. 

k pozemkům č, 664/3 a 385/2. Návrh smlouvy je přílohou zápisu. 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 5/Z16/2020 bylo schváleno 

 

  



 

 

4. Dar do sbírky Nemocnice Znojmo  
 

 

BOD Č. 17 – Dar do veřejné sbírky 

 

Starosta představil sbírku pro Nemocnici Znojmo za účelem sdružení prostředků na platbu 

nákladů spojených s epidemií Covid-19 a vyzval ZO k určení částky, kterou by obec darovala, 

případně zda má darovat. ZO se shodlo na částce 5.000,- Kč.  

Návrh usnesení č. 6 

ZO schvaluje poskytnutí daru městu Jevišovice do veřejné sbírky pro Nemocnici Znojmo ve 

výši 5.000,- Kč. Návrh darovací smlouvy je přílohou zápisu. 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 6/Z16/2020 bylo schváleno 

 

5. Plán inventur 2020 
 

 

BOD Č. 18 – Plán inventur 

 

Starosta představil návrh plánu inventur na rok 2020 a navrhl členy invent. komise - přeseda: 

Heneš, členové: Fučíková, A. Bajerová. 

Návrh usnesení č. 7 

ZO schvaluje plán inventur k 31. 12. 2020 - přeseda: Heneš, členové: Fučíková, A. Bajerová. 

Plán je přílohou zápisu. 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 7/Z16/2020 bylo schváleno 
 

 

6. Rozpočtové záležitosti 
 

 

BOD Č. 19 – Rozpočtové opatření 
 

Starosta představil ZO rozpočotové opatření č. 7. RO je přílohou zápisu. 
 

 

BOD Č. 20 – Rozpočtové provizorium 

 

Starosta představil návrh rozpočtové provizoria. Sdělil k minulému návrhu Pacíka, aby ZO 

schválilo rozpočet na rok 2021 již v tomto roce, že v aktuální době to není rozumné, s čímž 

Pacík souhlasil. Starosta navrhl rozpočet schválit co nejdříve to bude v roce 2021 možné a 

vyzval k hlasování o rozpočtovém provizoriu. 



 

Návrh usnesení č. 8 

ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2021. Pravidla RP jsou přílohou zápisu. 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 8/Z16/2020 bylo schváleno 
 

 

7. Ostatní a organizační záležitosti 
 

 

BOD Č. 21 – Smlouva o sběru el. zařízení 
 

Starosta navrhl uzavřít smlouvu se společností REMA na sběr el. zařízení ve zpětném odběru. 

V tomto sběru by se elektronika sbírala výhodněji než nyní v rámci svozu nebezpečného 

odpadu. 

 

 

Návrh usnesení č. 9 

ZO schvaluje uzavření smlouvy se společností REMA o zapojení se do projektu „zelená obec“ 

(o sběru elektroniky ve zpětném odběru). 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 9/Z16/2020 bylo schváleno 
 

 

BOD Č. 22 – Provozní řád hřiště 
 

Starosta předložil návrh provozního řádu hřiště a vyzval ZO k jeho schválení. 

 

Návrh usnesení č. 10 

ZO schvaluje provozní řád hřiště. PŘ je přílohou zápisu. 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 10/Z16/2020 bylo schváleno 
 

 

BOD Č. 23 – Dotační možnosti 
 

Starosta prokonzultoval se ZO dotační možnosti na příští rok. ZO se shodlo, pokud to bude 

možné, na využití především dotací na rozšíření obchodu (s financováním obce max. 30.000,- 

Kč) a na vybavení pro SDH Křídlůvky.  
 

 

BOD Č. 24 – SMS komunikace 
 

Starosta předložil návrh Zetě na informování občanů pomocí SMS. Občané, kteří nedisponují 

připojením na internet a kteří by měli zájem, by poskytli své telefonní číslo a v případě 



důležitých zpráv by byli informováni pomocí SMS. Starosta sdělil, že by tohle šlo provézt 

zadarmo. ZO souhlasilo. 
 

 

BOD Č. 25 – Přezkoumání hospodaření 
 

Starosta informoval ZO, že 18. 12. dojde k přezkoumání hospodaření obce. 
 

 

BOD Č. 26 – Pachty na pole 
 

Starosta přeložil data a mapu, které zpracoval k zemědělským pachtům z pachtovních smluv. 

ZO diskutoval o pachtech obecně a ve spojitosti s přípravami na projekci sídliště „Křídlůvky-

sever“. Starosta sdělil, že v obci jsou 4 pachtýři, kteří mají různé pachtovné, přičemž s jedním 

nebyla nikdy uzavřena smlouva. Navrhl sjednotit pachtovné na 4.500,- Kč / ha a uzavřít 

pachtovní smlouvy s jedním ze zemědělců, který pole užívá bez smlouvy. Sdělil, že by to 

znamenalo navýšení příjmů z pachtů 14-15.000,- Kč / rok. Vyzval ZO k hlasování o sjednocení 

pachtů a pověření starosty k vyjednání tohoto navýšení u všech pachtýřů. 

 

Návrh usnesení č. 11 

ZO schvaluje sjednocení pachtovného u všech pachtýřů na 4.500,- Kč / ha / rok a pověřuje 

starostu sjednáním těchto změn s pachtýři. 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 11/Z16/2020 bylo schváleno 
 

 

BOD Č. 27 – Financování za rok 2020 
 

Starosta přeložil ZO data k financování obce k 5. 11. a sdělil, že stav financování ke dni 

zasedání je kladný, s pozitivním výsledkem cca 1,2 mil Kč. Financování je přílohou zápisu. 

Sdělil, že se jedná o lepší výsledek, než který byl očekáván a že ke konci roku by měl tedy 

zůstat výsledek pozitivní.  
 

 

BOD Č. 28 – Žádost o výstavbu studny 
 

Starosta přeložil žádost pěti vinařů o výstavbu studny na pozemku č. 386/8. Žádost je přílohou 

zápisu. Obec by studnu vystavěla za účelem podpory vinařství a veřejného života, a poskytla ji 

pro připojení vinařům. Vinaři by po připojení zaplatili paušální částku dle nákladů za výstavbu.  

Návrh usnesení č. 12 

ZO schvaluje výstavbu studny na pozemku č. 386/8 a pověřuje starostu zařízením projektu a 

stavebního povolení.  

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 12/Z16/2020 bylo schváleno 
 

 

 

 

 



 

 

BOD Č. 29 – Návrh na směnu pozemků 
 

Starosta navrhl ZO směnit části pozemků u sběrného dvoru v zatáčce s majitelem stavebního 

pozemku, který s návrhem souhlasí. Obec tak získá potřebnou manipulační plochu a pozemek 

pod částí cesty, která je zde zpevněná. ZO s návrhem souhlasí a pověřilo starostu vyjednáním 

a objednáním zaměření. 
 

 

BOD Č. 30 – Sběrný dvůr 
 

Starosta navrhl ZO zpevnit plochu ve sběrném dvoře za účelem uložení stávajících i nových 

popelnic a kontejnerů do dvora. Zároveň by mohly sběrné vozy na veškerý dopad zajíždět do 

dvora a nemusely sbírat např. železo přes plot. ZO s návrhem souhlasilo a navrhlo i rozšíření 

dvoru.  
 

 

BOD Č. 31 – Závěrečný účet a rozpočet SO  
 

Starosta předložil ZO závěrečný účet za rok 2019 a rozpočet na rok 2020 svazku obcí Dyje, a 

závěrečný účet za rok 2019 a rozpočet na rok 2020 svazku obcí VAK. ZO bere na vědomí. 
 

 

BOD Č. 32 – Těžba dřeva 

Starosta zmínil možnost nabídnutí těžby dřeva občanům a zájemcům tak, jak tomu bylo 

minulou zimu, nyní však v lesíku na sever od obce. Heneš podotknul, že minule občané po sobě 

les moc neuklidili, přestože to měli na oplátku za těžbu dřeva udělat. Sobotka navrhl, že pokud 

by těžba byla možná a vhodná, tak by zájemci buď uklidili nebo za dřevo zaplatili. Heneš 

souhlasil a podotknul, že je nutné zjistit stav stromů v lesíku. 
 

 

BOD Č. 33 – Plán zasedání na rok 2021 
 

Starosta představil návrh plánu zasedání na rok 2021 a vyzval ZO ke komentářům a schválení. 

Návrh usnesení č. 13 

ZO schvaluje plán zasedání na rok 2021. Plán je přílohou zápisu. 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 13/Z16/2020 bylo schváleno 
 

 

BOD Č. 33 – Plány na rok 2021 
 

ZO se shodlo, že není žádoucí na další rok dělat jiné plány než ty, které si již ZO stanovilo. 

 

8. Návrhy a přijatá usnesení 

 

• ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Usnesení č. 1/Z16/2020 bylo schváleno 

 



 

• ZO schvaluje program 16. zasedání ZO Křídlůvky. 

Usnesení č. 2/Z16/2020 bylo schváleno 

• ZO schvaluje objednání oprav a motorizace zvonů ve zvonici dle přiložených cenových 

nabídek. 

Usnesení č. 3/Z16/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Práce o poskytnutí dotace ve výši 

149.600,- Kč. Smlouva je přílohou tohoto zápisu. 
Usnesení č. 4/Z16/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce 

a.s. k pozemkům č, 664/3 a 385/2. Návrh smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 5/Z16/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje poskytnutí daru městu Jevišovice do veřejné sbírky pro Nemocnici 

Znojmo ve výši 5.000,- Kč. Návrh darovací smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 6/Z16/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje plán inventur k 31. 12. 2020 - přeseda: Heneš, členové: Fučíková, A. 

Bajerová. Plán je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 7/Z16/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2021. Pravidla RP jsou přílohou zápisu. 

Usnesení č. 8/Z16/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje uzavření smlouvy se společností REMA o zapojení se do projektu „zelená 

obec“ (o sběru elektroniky ve zpětném odběru). 

Usnesení č. 9/Z16/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje provozní řád hřiště. PŘ je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 10/Z16/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje sjednocení pachtovného u všech pachtýřů na 4.500,- Kč / ha / rok a 

pověřuje starostu sjednáním těchto změn s pachtýři. 

Usnesení č. 11/Z16/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje výstavbu studny na pozemku č. 386/8 a pověřuje starostu zařízením 

projektu a stavebního povolení. 

Usnesení č. 12/Z16/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje plán zasedání na rok 2021. Plán je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 13/Z16/2020 bylo schváleno 

 

  



 

Po projednání všech bodů zasedání a diskuzi ukončil starosta obce v 18:50 zasedání.  

V Křídlůvkách, dne 18. 11. 2020 

 

 

Mgr. Zbyněk Sobotka 

starosta obce   

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

          Podpis ověřovatele      Podpis ověřovatele 

             Bc. Jakub Pacík          Břetislav Heneš 

 

 

 

___________________________ 

 Podpis starosty 

         Mgr. Zbyněk Sobotka 


