
ZÁPIS 

o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Křídlůvky č. 9, 

konaného od 16:00 hodin dne 18. 12. 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 16:08 hodin. Jednání je zvukově nahráváno. 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

Na zasedání nabyl 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/Z9/2019 bylo schváleno 

 



 

BOD Č. 2 

Program zasedání byl původně v následující podobě: 

1. Zahájení 

2. Kontrola minulých usnesení 

3. Funkce a odměna starosty 

4. Střednědobý výhled 

5. Rozpočtové provizorium 

6. Zpráva o uplatňování Územního plánu Křídlůvky 

7. Prodej pozemků 

8. Změna ve výborech 

9. Ostatní 

10. Usnesení 

11. Diskuze 
 

Sobotka navrhl program podle potřeby a nově vzniklých skutečností upravit následujícím 

způsobem: 
 

1. Zahájení 

2. Kontrola minulých usnesení 

3. Funkce a odměny zastupitelů 

4. Střednědobý výhled 

5. Rozpočtové provizorium 

6. Zpráva o uplatňování Územního plánu Křídlůvky 

7. Prodej pozemků 

8. Změna ve výborech 

9. Vyhlášky 

10. Smlouva o zpracování kuchyňských olejů a tuků 

11. Podání žádosti o dotaci z Programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, 

podprogramu 117D8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a 

pasivního odpočinku 

12. Ostatní 

13. Návrhy a přijatá usnesení 

14. Diskuze 
 

Návrh usnesení č. 2 

ZO schvaluje program 9. zasedání ZO Křídlůvky i s jeho změnou. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 2/Z9/2019 bylo schváleno 
 

 

 

 

 



2. Kontrola minulých usnesení 

1) Sobotka informoval, že pasport dopravního značení a komunikací byl již proveden a je 

k dispozici. 

2) Sobotka informoval, že předmětné prodeje pozemků z minulých období byly stvrzeny kupní 

smlouvou a že kupující již podali návrhy na vložení do KN. 

3) Sobotka informoval, že obec Křídlůvky již oficiálně disponuje znakem a vlajkou obce.  

4) Sobotka informoval, že jednání o výměně předmětných pozemků z LV 288 za pozemky 

obecní již bylo dokončeno a majitel vyzval obec Křídlůvky k zaslání geometrického plánu za 

účelem odsouhlasení. 

 

3. Funkce a odměny zastupitelů 

BOD Č. 3 

Sobotka pronesl návrh, aby funkce starosty byla změněna. Vzhledem k časovým nárokům a k 

praktické neschopnosti řešit mnohé přínosné a rozvojové záležitosti obce, nad rámec zákonné 

povinnosti, v rámci funkce neuvolněné společně s prací, navrhuje Sobotka změnu funkce 

starosty na uvolněnou – a to od 1. června 2020, kdy dokončí studium na VŠ. 

 

Pacík navrhl tento krok ještě pečlivě promyslet a jednat o něm na jaře. Navrhl zatím zvýšení 

odměny starosty na 17.000,- Kč, a to od 19. 12. 2019.   
 

 

Návrh usnesení č. 4 

ZO schvaluje zvýšení odměny starosty na 17 000,- Kč s účinností od 19. 12. 2019. 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               1 (Sobotka). 

Usnesení č. 3/Z9/2019 bylo schváleno 

 

BOD Č. 4 

Sobotka představil nařízení vlády č. 318/2017 Sb., kterým se mění výše odměn zastupitelů a 

vyzval zastupitele k návrhům na změny odměn. 

Zastupitelstvo bere na vědomí nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 
 

  



4. Střednědobý výhled 

BOD Č. 5 

Sobotka představil návrh střednědobého výhledu na roky 2021-2025. Navrhuje výhled schválit 

v takové podobě, v jaké je uveden v příloze. 

 
 

Návrh usnesení č. 4 

ZO schvaluje střednědobý výhled na roky 2021-2025. Střednědobý výhled je přílohou tohoto 

zápisu. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 4/Z9/2019 bylo schváleno 

 

5. Rozpočtové provizorium 

BOD Č. 6 

Sobotka představil návrh rozpočtové provizoria na rok 2020. Navrhuje rozpočtové provizorium 

schválit v takové podobě, v jaké je uvedeno v příloze. 

Návrh usnesení č. 5 

ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2020. Podmínky rozpočtového provizoria jsou 

uvedeny v příloze tohoto zápisu. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 5/Z9/2019 bylo schváleno 

 

6. Zpráva o uplatňování Územního plánu Křídlůvky 

BOD Č. 7 

Sobotka představil Zprávu o uplatňování Územního plánu Křídlůvky za období 

02/2013-08/2019. Na návrh zpracovatele vyzývá ZO k jejímu schválení.  

Návrh usnesení č. 6 

ZO schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Křídlůvky za období 02/2013-08/2019, 

zpracovanou Městským úřadem Znojmo, odborem územního plánování a strategického 

rozvoje, odd. územního plánování.  

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 6/Z9/2019 bylo schváleno 

 

  



7. Prodej pozemků 

BOD Č. 8 

Sobotka předložil žádost manželů      a odkup části pozemku č. 7877. 

Pozemek byl zaměřen o rozloze 234 m2. Na pozemku    , což uvádí jako 

důvod odkupu. Přesná výměra pozemku je přílohou tohoto zápisu.  

Návrh usnesení č. 7 

ZO schvaluje prodej pozemku č. 7877/2, vzniklý geometrickým plánem č. 487-789/2019, 

rozdělením pozemku č. 7877, druh ostatní plocha, o výměře 234 m2, manželům           , 

oba bytem    . Pozemek se prodává za cenu 30 Kč/m2. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 7/Z9/2019 bylo schváleno 

8. Změna ve výborech 

BOD Č. 9 

Sobotka pronesl návrh zrušit investiční výbor, a místo něj zřídit výbor kulturní, který by byl 

více využitý a sloužil by účelům plánování a koordinace kulturních a společenských akcí v obci. 

Jako předsedu výboru navrhuje Stanislava Zetě. Jako členy navrhuje Jakuba Pacíka a Blanku 

Fučíkovou. 

Návrh usnesení č. 8 

ZO schvaluje zrušení investičního výboru. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 8/Z9/2019 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 9 

ZO schvaluje zřízení kulturního výboru. Předsedou kulturního výboru je zvolen Stanislav Zeť. 

Za tuto funkci mu náleží odměna ve výši 0,- Kč. Členy kulturního výboru jsou zvoleni Jakub 

Pacík a Blanka Fučíková.   

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               1 (Zeť). 

Usnesení č. 9/Z9/2019 bylo schváleno 

 

  



9. Vyhlášky 

BOD Č. 10 

Sobotka představil tři návrhy vyhlášek obce, a to:  

1) Vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; 

2) Vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů; 

3) Vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství. 

Návrhy vyhlášek byly předloženy ZO a jejich obsah byl projednán a konzultován s MV.  
 

Návrh usnesení č. 10 

ZO schvaluje vyhlášení vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

v podobě, v jaké je uvedena v příloze. Výše poplatku je 400,- Kč. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 10/Z9/2019 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 11 

ZO schvaluje vyhlášení vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku ze psů v podobě, v jaké je 

uvedena v příloze. Výše poplatku je 50,-, resp. 80,- Kč za prvního, resp. druhého a dalšího psa.. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 11/Z9/2019 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 12 

ZO schvaluje vyhlášení vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku za využívání veřejného 

prostranství v podobě, v jaké je uvedena v příloze. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 12/Z9/2019 bylo schváleno 

 

10. Smlouva o zpracování kuchyňského oleje a tuku 

BOD Č. 11 

Sobotka představil návrh smlouvy se společností FRITEX s.r.o., o dodávkách kuchyňského 

oleje a tuku. Upozorňuje, že na základě Vyhlášky č. 210/2018 Sb. vzniká pro obce povinnost 

zařizovat zpracovávání jedlých olejů a tuků, a to separovaně od biologického odpadu. 

 



Návrh usnesení č. 13 

ZO schvaluje smlouvu o dodávkách kuchyňského oleje a tuku se společností FRITEX s.r.o. 

v rozsahu návrhu, který je uveden v příloze zápisu. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 13/Z9/2019 bylo schváleno 

 

11. Podání žádosti o dotaci z Programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, 

podprogramu 117D8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a 

pasivního odpočinku 

BOD Č. 12 

Sobotka zmínil již dřív představený plán žádat o dotaci na dětské hřiště. Na zasedání upřesnil, 

že se jedná o dotaci z Programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogramu 117D8210H 

– Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. Představil plán 

modernizace hřiště a navrhovaný název akce. Na základě nutnosti schválit žádost o dotaci 

z tohoto podprogramu přednesl následující návrh: 

 

Návrh usnesení č. 14 

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, 

podprogramu 117D8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, 

název akce: „Obec Křídlůvky pro děti a mládež“. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 14/Z9/2019 bylo schváleno 

12. Ostatní 

1) Sobotka představil činnost kontrolního a finančního výboru. Zastupitelstvu obce předložil 

zápisy jednotlivých výborů. 

ZO bere na vědomí zápisy z finančního a kontrolního výboru. 

 

2) Sobotka představil činnost a rozpočet VAK Znojmo, jehož je obec členem.  

ZO bere na vědomí činnost a rozpočet VAK Znojmo. 

 

3) Sobotka představil činnost a rozpočet SO Dyje, jehož je obec členem.  

ZO bere na vědomí činnost a rozpočet SO Dyje. 

 

4) Sobotka představil zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2019. 

ZO bere na vědomí tuto zprávu. 

 



5) Sobotka představil plán inventur k 21. 12. 2019. Předsedou komise navrhl B. Heneše, členy 

A. Bajerovou a B. Fučíkovou. 

ZO bere na vědomí plán inventur k 21. 12. 2019 

 

13. Návrhy a přijatá usnesení 

• ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisů   

Usnesení č. 1/Z9/2019 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje program 9. zasedání ZO Křídlůvky i s jeho změnou. 

Usnesení č. 2/Z9/2019 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje zvýšení odměny starosty na 17 000,- Kč. 

Usnesení č. 3/Z9/2019 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje střednědobý výhled na roky 2021-2025. Střednědobý výhled je přílohou 

tohoto zápisu. 

Usnesení č. 4/Z9/2019 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2020. Podmínky rozpočtového provizoria 

jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu. 

Usnesení č. 5/Z9/2019 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Křídlůvky za období 

02/2013-08/2019, zpracovanou Městským úřadem Znojmo, odborem územního 

plánování a strategického rozvoje, odd. územního plánování.  

Usnesení č. 6/Z9/2019 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje prodej pozemku č. 7877/2, vzniklý geometrickým plánem č. 487-

789/2019, rozdělením pozemku č. 7877, druh ostatní plocha, o výměře 234 m2, 

manželům                   , oba bytem    . Pozemek se 

prodává za cenu 30 Kč/m2. 

Usnesení č. 7/Z9/2019 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje zrušení investičního výboru. 

Usnesení č. 8/Z9/2019 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje zřízení kulturního výboru. Předsedou kulturního výboru je zvolen 

Stanislav Zeť. Za tuto funkci mu náleží odměna ve výši 0,- Kč. Členy kulturního výboru 

jsou zvoleni Pacík a Fučíková.   

Usnesení č. 9/Z9/2019 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje vyhlášení vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů v podobě, v jaké je uvedena v příloze. 

Usnesení č. 10/Z9/2019 bylo schváleno 

 



• ZO schvaluje vyhlášení vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku ze psů v podobě, v jaké 

je uvedena v příloze. 

Usnesení č. 11/Z9/2019 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje vyhlášení vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku za využívání veřejného 

prostranství v podobě, v jaké je uvedena v příloze. 

Usnesení č. 12/Z9/2019 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje smlouvu o dodávkách kuchyňského oleje a tuku se společností FRITEX 

s.r.o. v rozsahu návrhu, který je uveden v příloze zápisu. 

Usnesení č. 13/Z9/2019 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, 

podprogramu 117D8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního 

odpočinku, název akce: „Obec Křídlůvky pro děti a mládež“. 

Usnesení č. 14/Z9/2019 bylo schváleno 

 

 

14. Diskuze 

ZO dále diskutovalo o jednotlivých záležitostech a jiných záležitostech obce. 

Po projednání všech bodů zasedání a diskuzi ukončil starosta obce v 17:25 zasedání.  

 

V Křídlůvkách, dne 18. 12. 2019 

 

Bc. Zbyněk Sobotka 

Starosta obce   

 

 

___________________________    ___________________________ 

          Podpis ověřovatele      Podpis ověřovatele 

             Bc. Jakub Pacík          Břetislav Heneš 

 

 

 

 

___________________________ 

 Podpis starosty 

         Bc. Zbyněk Sobotka 


