
ZÁPIS 

o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Křídlůvky č. 4, 

konaného od 16:00 hodin dne 29. 5. 2019, v zasedací síni obecního úřadu (Křídlůvky 67), 

včetně přijatých usnesení a protokolů o výsledcích hlasování 

____________________________________________________ 
 

 Přítomní zastupitelé 

Zastupitel Přítomen  Omluven Podpis 

Blanka Fučíková ANO X  

Břetislav Heneš ANO X  

Bc. Jakub Pacík ANO X  

Stanislav Zeť ANO X  

Bc. Zbyněk Sobotka ANO X  

 

Při zahájení bylo přítomno 5 členů zastupitelstva. 

Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin. 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
 

1. Zahájení  

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/Z4/2019 bylo schváleno 

 

 

 

 

 



Na programu jsou následující body: 

1. Zahájení 

2. Schválení nového znaku obce a vlajky 

3. Převod peněz ze spořícího účtu na účet běžný (bod byl přidán na program později) 

4. Ukončení a diskuze 

Návrh usnesení č. 2 

ZO schvaluje program 4. zasedání ZO Křídlůvky i s jeho změnou. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 2/Z4/2019 bylo schváleno 

 

2. Nový obecní znak a vlajka 

Starosta předložil šest návrhů znaků a vlajek, které zpracoval heraldik Jan Tejkal na základě 

předlohy historické pečeti a původních grafických návrhů zpracovaných starostou, které byly 

prokonzultovány se zastupitelstvem a občany na občanské schůzi v prosinci 2018. Grafické 

návrhy znaků jsou přílohou tohoto zápisu. 

Po podrobné diskuzi a analýze výsledků hlasování na Facebooku a hlasování na občanském 

zasedání v prosinci 2018 navrhl starosta schválit jako nový oficiální znak a vlajku obce 

návrh č. 1.  

Návrh usnesení č. 3 

ZO schvaluje návrh nového znaku a vlajky v takovém grafickém provedením, v jakém byl 

zpracován a je uveden v příloze.  

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 3/Z4/2019 bylo schváleno 

 

3. Usnesení 

Usnesení č. 1/Z4/2019 

ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisů.  

Usnesení č. 2/Z4/2019 

ZO schvaluje program 4. zasedání ZO Křídlůvky i s jeho změnou. 

Usnesení č. 3/Z4/2019 

ZO schvaluje návrh č. 1 nového znaku a vlajky v takovém grafickém provedením, v jakém 

byl zpracován a je uveden v příloze.  

 

 



4. Ukončení a diskuze 

Po projednání všech bodů zasedání zastupitelstva a diskuzi ukončil starosta obce v 16:25 

zasedání.  

 

V Křídlůvkách, 29. 5. 2019 

 

Bc. Zbyněk Sobotka 

Starosta obce   

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

          Podpis ověřovatele      Podpis ověřovatele 

             Bc. Jakub Pacík          Břetislav Heneš 

 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

       Podpis místostarostky          Podpis starosty 

            Blanka Fučíková       Bc. Zbyněk Sobotka 



Příloha č. 1 – schválený návrh znaku a vlajky 

 

 


