
ZÁPIS 

o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Křídlůvky č. 8, 

konaného od 16:00 hodin dne 20. 11. 2019, v zasedací síni obecního úřadu (Křídlůvky 

67), včetně přijatých usnesení a protokolů o výsledcích hlasování 

____________________________________________________ 
 

UPRAVENO PRO ÚČELY ZVEŘEJNĚNÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 

 

 

 

 

 Přítomní zastupitelé 

Při zahájení byly přítomno 5 členů zastupitelstva. 

Jednání bylo zahájeno v 16:13 hodin. Jednání je zvukově nahráváno. 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

Na zasedání nebyl přítomen žádný návštěvník. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zahájení  

BOD Č. 1 

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/Z8/2019 bylo schváleno 

 



BOD Č. 2 

Program zasedání byl v původní podobě takovýto: 

1. Zahájení 

2. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemena 

3. Usnesení 

4. Závěr 

 

Sobotka navrhl program podle potřeby a nově vzniklých skutečností upravit následujícím 

způsobem: 
 

1. Zahájení 

2. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemena 

3. Příspěvek do rozpočtu města Znojma za účelem podpory terénních sociálních služeb 

4. Nabídka na zpracování územní studie 

5. Pasport dopravního značení a komunikací 

6. Diskuze 

7. Usnesení 

 

Návrh usnesení č. 2 

ZO schvaluje program 8. zasedání ZO Křídlůvky i s jeho změnou. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 2/Z8/2019 bylo schváleno 
 

 

2. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemena 

 

BOD Č. 3 

Sobotka představil návrh smlouvy č. 1030052526/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena. 

Smluvní stranou je Obec Křídlůvky a E.ON Distribuce, a.s. Celé znění smlouvy je přílohou tohoto 

zápisu.  

 

 

Návrh usnesení č. 3 

ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle znění v příloze. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 3/Z8/2019 bylo schváleno 
 

 

 

 



3. Příspěvek do rozpočtu města Znojma za účelem podpory terénních 

sociálních služeb 

BOD Č. 4 

Sobotka představil žádost starosty města Znojma, pana Jana Groise, MBA, o projednání finančního 

příspěvku obce do rozpočtu města Znojma na rok 2020. Předmětem příspěvku je úhrada části nákladů 

terénní sociální služby, která své služby poskytuje také v obci Křídlůvky. Výše navrhovaného příspěvku 

činí 11.468 Kč. 

 

 

Návrh usnesení č. 4 

ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 11.468 Kč do rozpočtu města Znojma 

pro účely úhrady části nákladů terénních sociálních služeb na rok 2020. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 4/Z8/2019 bylo schváleno 

 

4. Nabídka na zpracování územní studie 

BOD Č. 5 

Sobotka představil nabídku firmy Ing. arch. Jaroslav Poláček, Pražská 1743/44, Znojmo. 

Předmětem nabídky je vytvoření díla územní studie na území Z1.2 a Z2.1 dle platné 2. změny 

územního plánu. Cena 59.000,- Kč. Nabídka je přílohou tohoto zápisu. 

 

Návrh usnesení č. 5 

ZO souhlasí s objednáním územní studie na území Z1.2 a Z2.1 dle platné 2. změny územního 

plánu, podle nabídky ze dne 12. 11. 2019 (viz příloha), za cenu 59.000,- Kč. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 5/Z8/2019 bylo schváleno 

 

5. Pasport dopravního značení a komunikací 

BOD Č. 6 

Sobotka představil pracovní grafický návrh pasportu komunikací a dopravního značení, 

zpracovaný firmou Urbania - jih, s.r.o. Grafický plán je součástí tohoto zápisu.  

Návrh usnesení č. 6 

ZO souhlasí s návrhem pasportu komunikací a dopravního značení. Grafický návrh je přílohou 

tohoto zápisu. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 6/Z8/2019 bylo schváleno 



 

 

6. Diskuze 

1) Zeť upozornil, že pole přilehlé k obecnímu větrolamu pod stavidlem je již posekáno, a tudíž 

je k němu umožněn přístup pro účely kácení dřevin. Fučíková upozorňuje na to, jakým 

způsobem se budou přidělovat vymezená místa pro kácení. Heneš navrhuje označit jednotlivé 

stromy, později v zimě. Zeť oznámil, že byl požádán dalším občanem o to začlenění do kácení 

dřeva, avšak po termínu, tudíž nebyl do této akce začleněn.  

2) ZO stanovilo termín rozsvěcování stromku na 30. 11. 2019. Břetislav Heneš navrhl, že zařídí 

stromek a špekáčky. Pacík navrhl, že domluví organizaci s farářem a zařídí vdolky i víno. 

Sobotka navrhl, že zařídí světelné venkovní řetězy a pozvánku. Fučíková navrhla, že zařídí 

nákup čaje, koření a dalšího na občerstvení. ZO se shodlo, že vedoucí SPOZ, paní Pacíková, 

zařídí nákup tácků a kelímků. ZO se shodlo, že akce začne v 15:30 a farář vystoupí od 16:00. 

Akce se nachystá 30. 11. v sobotu dopoledne. 

3) Sobotka informoval, že firma O2 bude rušit telefonní budku před obchodem. Obci je tato 

nabídnuta k odkupu za 1.000 Kč, včetně základů. ZO se shodlo, že o tyto nemá zájem.  

4) Sobotka se zeptal členů zastupitelstva, jak postoupili v organizaci Předvánočního posezení 

s dospěláky. ZO informovalo o stavu organizace a dále plánovalo občerstvení. Heneš navrhl, 

že občerstvení zařídí. Sobotka navrhl, že připraví pozvánky. ZO se shodlo, že začátek bude 

v 16:00. Sobotka informoval, že od 17:00 budou vystupovat Grácie. 

5) Sobotka přednesl, na základě žádosti Svazu Žen II. Křídlůvky, návrh přispět svazu 2.476,- 

Kč na hody a přibližně 2.500,- na Mikulášskou. ZO souhlasí. 

6) Sobotka představil návrhy a fotografie pana Zdeňka Vošického a představil také možnost 

nakoupit licence k těmto fotkám a objednat zahrnutí obce do jím chystané knihy o Jižní Moravě. 

Cena těchto děl a služeb je 14.900 Kč bez DPH.  

7) Pacík se zeptal na stav projektu a stavby prodloužení kanalizace „pod kanálem“. ZO řešilo 

velmi krátký termín na realizaci stavby kanalizace, historii a nejasný průběh zadání, které 

probíhalo za minulého zastupitelstva. Sobotka se zeptal Fučíkové na to, jakým způsobem byl 

VAK a Vodárenská pověřeni k vyřízení celé akce, a požádal ji o dohledání dokumentace.  

8) Sobotka informoval ZO o dotačních možnostech na hřiště, a taky že jednal s firmou 

DŘEVOARTIKL, spol. s r.o. o projektu a rozpočtu na dětské hřiště. Sdělil, že nyní na tomto 

pracují.  

7. Návrhy a přijatá snesení 

Usnesení č. 1/Z8/2019 bylo schváleno 

ZO schvaluje zapisovatele (Sobotka) a ověřovatele zápisů (Pacík, Heneš). 
 

Usnesení č. 2/Z8/2019 bylo schváleno 

ZO schvaluje program 8. zasedání ZO Křídlůvky i s jeho změnou. 
 

Usnesení č. 3/Z8/2019 bylo schváleno 

ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle znění v příloze. 
 



Usnesení č. 4/Z8/2019 bylo schváleno 

ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 11.468 Kč do rozpočtu města Znojma 

pro účely úhrady části nákladů terénních sociálních služeb na rok 2020. 

Usnesení č. 5/Z8/2019 bylo schváleno 

ZO souhlasí s objednáním územní studie na území Z1.2 a Z2.1 dle platné 2. změny územního 

plánu, podle nabídky ze dne 12. 11. 2019 (viz příloha), za cenu 59.000,- Kč. 
 

Usnesení č. 6/Z8/2019 bylo schváleno 

ZO souhlasí s návrhem pasportu komunikací a dopravního značení. Grafický návrh je přílohou 

tohoto zápisu. 

 

Po projednání všech bodů zasedání zastupitelstva a diskuzi ukončil starosta obce v 17:43 

zasedání.  

 

 

V Křídlůvkách, dne 27. 11. 2019 

 

Bc. Zbyněk Sobotka 

Starosta obce   

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

          Podpis ověřovatele      Podpis ověřovatele 

             Bc. Jakub Pacík          Břetislav Heneš 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 Podpis starosty 

         Bc. Zbyněk Sobotka 



 


