
ZÁPIS 

o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Křídlůvky č. 1, 

konaného od 17:00 hodin dne 5. 12. 2018, v zasedací síni obecního úřadu (Křídlůvky 67), 

včetně přijatých usnesení a protokolů o výsledcích hlasování 

____________________________________________________ 

 

UPRAVENO PRO ÚČELY ZVEŘEJNĚNÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 

 

 

Při zahájení bylo přítomno 5 členů zastupitelstva. 

Jednání bylo zahájeno v 17:00 hodin. 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

Na zastupitelstvu nebyl přítomný žádný návštěvník. 

 

 

1. Ověřovatelé zápisu 
Ověřením zápisu byly pověřeni: 

Břetislav Heneš 

Jakub Pacík 

 

 

2. Zapisovatel 
Zápisem byl pověřen: 

Zbyněk Sobotka 

  



3. Navržení a schválení programu 

 
Na programu jsou následující body: 

1) Sestavení plánu zasedání zastupitelstva na rok 2019 

2) Vytvoření a schválení rozpočtového opatření 

3) Žádost o koupi pozemků  

4) Oprava hasičského čerpadla 

5) Vytvoření občanských schůzí 

6) Zrušení narozeninového hlášení 

7) Instalace retardérů 

8) Stanovení poplatků za odpad a psy 

9) Instalace kamerového systému 

10) Ostatní záležitost 

 

Hlasování o navrženém programu: 

 

Návrh usnesení č. 1 

ZO schvaluje program 1. zasedání. 

PRO:    5; 

PROTI:   0; 

ZDRŽEL/I SE:  0. 

 

Usnesení č. 1/Z1/2018 bylo schváleno 

 

4. Projednávání programu, hlasování 
 

1) Sestavení plánu zasedání zastupitelstva na rok 2019 

Starosta navrhuje naplánovat zasedání zastupitelstva na rok 2019 na následující dny: 6. 2. 2019, 

10. 4. 2019, 19. 6. 2019, 21. 8. 2019, 23. 10. 2019 a 18. 12. 2019 (viz příloha č.1). Změny 

termínů se mohou změnit podle potřeby členů zastupitelstva.  

 

ZO bere na vědomí plán zasedání. 

 

2) Rozpočtové opatření 

Zastupitelstvo navrhuje, že do schválení rozpočtu obce se obec bude, podle zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, řídit pravidly rozpočtového provizoria do 

doby schválení rozpočtu na rok 2019. 

 

Návrh usnesení č. 2 

ZO schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019. 

PRO:    5; 

PROTI:   0; 

ZDRŽEL/I SE:  0. 

 

Usnesení č. 2/Z1/2018 bylo schváleno 



3) Žádost o odkoupení pozemku č. 7827 

Žádost byla podána paní         . ZO navrhuje pozemek prodat. 

 

Návrh usnesení č. 3 

ZO prodá pozemek č. 7827 v k.ú. Křídlůvky paní za cenu ,- Kč. 

 

PRO:    5; 

PROTI:   0; 

ZDRŽEL/I SE:  0. 

 

Usnesení č. 3/Z1/2018 bylo schváleno 

 

4) Žádost o odkoupení pozemku č. 7903/1 

Žádost byla podána panem         . Zastupitelstvo navrhuje pozemek žadateli neprodávat 

vzhledem k logistickým potížím s možným zastavěním a k stávajícím pronájmům a žádostem 

o pronájem či odkup již stávajících občanů. 

 

Návrh usnesení č. 4 

ZO neprodá pozemek č. 7903/1 v k.ú. Křídlůvky. 

 

PRO:    5; 

PROTI:   0; 

ZDRŽEL/I SE:  0. 

 

Usnesení č. 4/Z1/2018 bylo schváleno 

 

5) Žádost o odkoupení pozemku č. 277/2, který není v majetku obce, ale může být 

do majetku obce převeden pro účely stavby 

Žádost byla podána panem                  . Pozemek není vlastnictví obce, nýbrž SPÚ. Starosta 

navrhuje nežádat o přepis pozemku a ten neprodávat, jelikož se na něm nachází skládka. 

 

Návrh usnesení č. 5 

ZO nezažádá o převod a neprodá pozemek č. 277/2. 

 

PRO:    5; 

PROTI:   0; 

ZDRŽEL/I SE:  0. 

 

Usnesení č. 5/Z1/2018 bylo schváleno 

 

  



6) Žádost o odkoupení pozemků č. 8148/3, části č. 7903/1 a části č. 7903/1  

 

Žádost podala paní                  . Zastupitelstvo předběžně navrhuje zmíněné prodat pozemek č. 

8148/3 a část pozemku č. 7903/1, která                  a                                   . Vzhledem k tomu, 

že ZO ještě nepromyslelo a nevyjednalo podmínky prodeje se žadatelkou, odloží projednání 

záležitosti na jiné zasedání. Část pozemku č. 7903/1 se zmíněné neprodá. 

 

Návrh usnesení č. 6 

ZO neprodá část pozemku č. 7827 v k.ú paní                    .  

 

PRO:    5; 

PROTI:   0; 

ZDRŽEL/I SE:  0. 

 

Usnesení č. 6/Z1/2018 bylo schváleno 

 

7) Oprava hasičského čerpadla 

 

Heneš navrhuje opravu hasičského čerpadla. Cena opravy by měla činit přibližně 30 000,- Kč.  

 

Návrh usnesení č. 7 

ZO schvaluje opravdu hasičského čerpadla za přibližně 30 000,- Kč. 

 

PRO:    5; 

PROTI:   0; 

ZDRŽEL/I SE:  0. 

 

Usnesení č. 7/Z1/2018 bylo schváleno 

 

8)  Vytvoření občanských schůzí 

 

Starosta navrhuje vytvoření občanských schůzí za účelem utříděnějšího informování občanů. 

První schůze se může konat na konci ledna.  

 

Návrh usnesení č. 8 

ZO schvaluje pořádání občanských schůzí. Starosta přichystá materiály a naplánuje datum 

první schůze. 

 

PRO:    5; 

PROTI:   0; 

ZDRŽEL/I SE:  0. 

 

Usnesení č. 8/Z1/2018 bylo schváleno 



9) Zrušení narozeninového hlášení 

 

Zastupitelstvo navrhuje zrušení narozeninového hlášení. Důvodem je neefektivita a spíše 

negativní ohlasy občanů. 

 

Návrh usnesení č. 9 

ZO schvaluje zrušení narozeninového hlášení. 

 

PRO:    5; 

PROTI:   0; 

ZDRŽEL/I SE:  0. 

 

Usnesení č. 9/Z1/2018 bylo schváleno 

 

10) Návrh na instalaci retardérů 

 

Starosta navrhuje instalaci retardérů ve vybraných úsecích (na hl. příjezdové silnici a u hřiště). 

Odhadované náklady na instalaci činí 45 000,- Kč. Starosta dodal, že na tento záměr je možné 

zažádat o dotaci z MAS Znojemsko. 

 

Návrh usnesení č. 10 

ZO souhlasí s instalací retardérů na vybraných místech (na hl. příjezdové silnici a u hřiště). 

 

PRO:    5; 

PROTI:   0; 

ZDRŽEL/I SE:  0. 

 

Usnesení č. 10/Z1/2018 bylo schváleno 

 

11) Stanovení výše poplatků za odpad a psy 

Fučíková navrhuje, aby poplatky zůstaly stejné, jako v minulém roce. 

 

Návrh usnesení č. 11 

ZO schvaluje výši poplatků za odpad a psy takovou, jaká byla minulý rok. 

 

PRO:    5; 

PROTI:   0; 

ZDRŽEL/I SE:  0. 

 

Usnesení č. 11/Z1/2018 bylo schváleno 

 

Stanislav Zeť opustil jednání v čase 17:45. Je omluven. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 



12) Zveřejňování zápisu na stránkách obce na Facebooku 

Starosta navrhuje zveřejňování zápisů na neoficiálních stránkách obce Křídlůvky na sociální 

síti Facebook.  

 

Návrh usnesení č. 12 

ZO souhlasí se zveřejňováním zápisu na Facebookovém profilu obce. 

 

PRO:    4; 

PROTI:   0; 

ZDRŽEL/I SE:  0. 

 

Usnesení č. 12/Z1/2018 bylo schváleno 

 

13) Výběr návrhu na projekt pro územní rozhodnutí o instalaci kanalizace 

Zastupitelstvo navrhuje schválení návrhu č. 2 (mimo silnici, po soukromých pozemcích). 

 

Návrh usnesení č. 13 

ZO souhlasí s návrhem stavby kanalizace č. 2 (mimo silnici, po soukromých pozemcích). 

 

PRO:    4; 

PROTI:   0; 

ZDRŽEL/I SE:  0. 

 

Usnesení č. 13/Z1/2018 bylo schváleno 

 

14) Instalace sledovacího systému 

Zastupitelstvo navrhuje instalovat sledovací zařízení na vybraných lokalitách kvůli bezpečnosti 

a předcházení poškození majetku obce. 

 

Návrh usnesení č. 14 

ZO souhlasí s instalací sledovacích zařízení na vybraných pozemcích za účelem bezpečnosti a 

ochrany majetku obce. 

 

PRO:    4; 

PROTI:   0; 

ZDRŽEL/I SE:  0. 

 

Usnesení č. 14/Z1/2018 bylo schváleno 

 

 

  



5. Usnesení obce a nepřijaté návrhy 
Usnesení č. 1/Z1/2018 

ZO schvaluje program 1. zasedání. 

Usnesení č. 2/Z1/2018 

ZO schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019. 

Usnesení č. 3/Z1/2018 

ZO prodá pozemek č. 7827 v k.ú. Křídlůvky paní                  , r.č.               , bydlištěm                  

, za cenu ,- Kč. 

Usnesení č. 4/Z1/2018 

ZO neprodá pozemek č. 7903/1 v k.ú. Křídlůvky. 

Usnesení č. 5/Z1/2018 

Zastupitelstvo nezažádá o převod a neprodá pozemek č. 277/2. 

Usnesení č. 6/Z1/2018 

ZO neprodá část pozemku č. 7827 v k.ú paní                    .  

Usnesení č. 7/Z1/2018 

ZO schvaluje opravdu hasičského čerpadla za přibližně 30 000,- Kč. 

Usnesení č. 8/Z1/2018 

ZO schvaluje pořádání občanských schůzí. Starosta přichystá materiály a naplánuje datum 

první schůze. 

Usnesení č. 9/Z1/2018 

ZO schvaluje zrušení narozeninového hlášení. 

Usnesení č. 10/Z1/2018 

ZO souhlasí s instalací retardérů na vybraných místech (na hl. příjezdové silnici a u hřiště). 

Usnesení č. 11/Z1/2018 

ZO schvaluje výši poplatků za odpad a psy takovou, jaká byla minulý rok. 

Usnesení č. 12/Z1/2018 

ZO souhlasí se zveřejňováním zápisu na Facebookovém profilu obce. 

Usnesení č. 13/Z1/2018 

ZO souhlasí s návrhem stavby kanalizace č. 2 (mimo silnici, po soukromých pozemcích). 

Usnesení č. 14/Z1/2018 

ZO souhlasí s instalací sledovacích zařízení na vybraných pozemcích za účelem bezpečnosti a 

ochrany majetku obce. 

 

Žádný z návrhů nebyl zamítnut. 

 

6. Ukončení 
Po projednání všech bodů zasedání zastupitelstva a diskuzi ukončil starosta obce v 18:00 

zasedání.  

 

 

Křídlůvky, 5. 12. 2018 

 

Bc. Zbyněk Sobotka 

Starosta obce   

 

 



 

___________________________    ___________________________ 

          Podpis ověřovatele      Podpis ověřovatele 

             Bc. Jakub Pacík          Břetislav Heneš 

 

 

___________________________    ___________________________ 

       Podpis místostarostky          Podpis starosty 

            Blanka Fučíková       Bc. Zbyněk Sobotka 

  


