
 

 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

k zasedání Zastupitelstva obce Křídlůvky č. 17, 

konaného od 16:00 hodin dne 28. 1. 2021,  

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

____________________________________________________ 

 

Mgr. Zbyněk Sobotka, starosta   ano 

       ……………………………….. 

 

Blanka Fučíková, místostarostka   omluvena 

       ……………………………….. 

 

Bc. Jakub Pacík     ano 

       ……………………………….. 

 

Břetislav Heneš     ano 

       ……………………………….. 

 

Stanislav Zeť      ano  

       ……………………………….. 

  



 

 
 

ZÁPIS 

o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Křídlůvky č. 17, 

konaného od 16:00 hodin dne 15. 2. 2021, v zasedací místnosti (Malý sál) 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 16:02 hodin.  

Na zasedání bylo přítomno: 1 občan. 

 
 

1. Zahájení  

 

BOD Č. 1 
 

Ověřením zápisu byly navrženi: Břetislav Heneš, Bc. Jakub Pacík 

Zapisovatelem 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/Z17/2021 bylo schváleno 

 

BOD Č. 2 
 

Program zasedání je následující: 

1. Zhodnocení hospodaření v roce 2020 

2. Plán hospodaření a schválení rozpočtu na rok 2021 

3. Majetkové záležitosti 

4. Pracovní a organizační záležitosti 

5. Příspěvek na terénní sociální služby 

6. Ostatní záležitosti 

7. Usnesení 

8. Diskuse 

 

  



 

Návrh usnesení č. 2 

ZO schvaluje program 17. zasedání ZO Křídlůvky.  

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 2/Z17/2021 bylo schváleno 
 

2. Zhodnocení hospodaření v roce 2020 
 

 

BOD Č. 3 – Financování 

 

Sobotka předložil ZO financování roku 2020: 

 

Příjmy:  7 658 689,45 Kč 

Výdaje:  6 878 622,90 Kč 

Financování: +780 066,55 Kč 

 

Vzhledem k tomu, že některé příjmy a výdaje nemohly být vzhledem k povaze účtování do 

financování zahrnuty, Sobotka předložil i upravené „reálné“ financování, které bylo 

přepočítáno následovně: byly odečteny převody z vlastních účtů a pokladen, přičteny náklady 

na splátky a přičteny příjmy z nevyúčtované dotace na dětské hřiště.  

 

Příjmy:  5 685 893,45 Kč 

Výdaje:  4 605 622,90 Kč 

Financování: +1 080 270,55 Kč 

 

Sobotka oznámil, že po této úpravě byly příjmy v roce 2020 vyšší přibližně o 435 000,- Kč 

oproti příjmům v roce 2019. Příjmy ze sdílených daní však byly nižší přibližně o 260 000,- Kč.  

Náklady byly významně vyšší, vzhledem k mnoha investicím, a to přibližně o 2 080 000,- Kč. 

Oproti roku 2019, výsledek v roce 2020 byl nižší přibližně o 1 645 000,- Kč.  

 
 

BOD Č. 4 – Dotace 
 

Sobotka informoval, že obec v roce 2020 obdržela následující dotace: 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dětské hřiště): 445 204,- Kč 

Operační program životního prostředí (odpady): 390 110,- Kč 

JMK (Podpora seniorské a mezigenerační politiky): 40 000,- Kč 

Ministerstvo kultury (Technické vybavení knihovny): 33 000,- Kč 

Úřad práce (Vytvoření pracovního místa v rámci projektu PDÚ): 35 000,- Kč 

Úřad práce (Vytvoření 2 pracovních míst VPP): 180 000,- Kč 

Celkem 1 123 314,- Kč 

 

Z dotací byly financovány následující projekty: Dětské hřiště, popelnice pro občany, dva 

kontejnery na sklo, železný kontejner na bioodpad, dětský den, lednice do kulturního domu, 

projektor, plátno, tiskárna a počítač do knihovny a 3 krátkodobá pracovní místa.   
 

 

 

 

 



 

BOD Č. 5 – Investice  

Sobotka pro ZO shrnul nejvýznamnější investiční akce a výdaje roku 2020: 

Nové prvky na dětské hřiště: 641 502,- Kč  

Dostavba kanalizace „u fotovoltaiky“ pro 3 rodinné domy: 596 522,- Kč 

Pořízení nádob a kontejnerů na odpad: 540 039,- Kč  

Uvolnění funkce starosty (6 měsíců): 220 969,- Kč 

Územní studie pro stavební pozemky (lokalita-sever): 59 000,- Kč 

Technické vybavení knihovny: 51 421,- Kč 

Vybavení kuchyně Kulturního domu: 41 817,- Kč 

Pořízení nových webových stránek a mobilního rozhlasu: 30 855,- Kč 

Zpevnění parkovacího místa u obchodu (odhad): 20 000,- Kč 

Celkem 2 202 125,- Kč 

 
 

3. Plán hospodaření a schválení rozpočtu na rok 2021 

 

BOD Č. 6 – Plán projektů  
 

Sobotka pro ZO shrnul naplánované investice a projekty pro rok 2021, na kterých se ZO 

v minulosti dohodlo, sdělil očekávané náklady a vyzval k doplnění: 

Pokračování v projekci stavebních pozemků:  350 000,- Kč 

Obnovení SDH Křídlůvky: 160 000,- Kč 

Rekonstrukce a motorizace zvonů a usazení zvonů: 110 000,- Kč 

Rekonstrukce sochy sv. Marie (pod podmínkou dotace): 110 000,- Kč 

Rekonstrukce „sběrného dvoru“ na odpady: 100 000,- Kč 

Mobiliář a rekonstrukce parků (pod podmínkou dotace): 80 000,- Kč 

Studna pro veřejnost a vinaře u sklepů: 70 000,- Kč 

Dotace za účelem rekonstrukce obchodu (pod podmínkou dotace): 60 000,- Kč 

Oprava malotraktoru: 40 000,- Kč 

Komplexní pozemková úprava (bude-li vůle majitelů): ? Kč 

Celkem 1 080 000 + Kč 
 

 

 

BOD Č. 7 – Rozpočet roku 2021 

 

Starosta předložil návrh rozpočtu na rok 2021. Návrh rozpočtu byl na úřední a elektronické 

desce vyvěšen od 12. 1. 2021 a sejmut bude následující den po zasedání. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení č. 3 

ZO schvaluje rozpočet obce Křídlůvky na rok 2021. Rozpočtové příjmy 5 038 300,- Kč; 

rozpočtové výdaje 4 134 200,- Kč; financování celkem -904 100,- Kč. Závazným ukazatelem 

byl stanoven paragraf. 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 3/Z17/2021 bylo schváleno 

 

 
  



 

4. Majetkové záležitosti 
 

 

BOD Č. 8 – Směna pozemků 

 

Starosta připomněl záměr obce směnit části pozemků u „sběrného dvoru“ za účelem zachování 

prostoru v zatáčce u sběrného hnízda a předložil ZO geometrický plán znázorňující povahu 

směny. Sdělil, že majitel druhé části pozemku s touto směnou předběžně souhlasí, a že poměr 

směny je 1:1. Záměr o směně byl na úřední a elektronické desce vyvěšen 14. 12. a bude sejmut 

následující den po zasedání. 

 

 

 

 



 

Návrh usnesení č. 4 

ZO schvaluje směnu  

pozemku č. 1888/2 o rozloze 11 m2, druh zahrada, vznikající z pozemku č. 1888 o rozloze 

663 m2, druh zahrada, číslo LV 369, v k.ú. Křídlůvky, který je v majetku …………., datum 

narození …………., bydlištěm ………….. 

za 

pozemek č. 1319/48 o rozloze 11 m2, druh jiná plocha, vznikající z pozemku č. 1319/19 o 

rozloze 661 m2, druh ostatní plocha, číslo LV 10001, v k.ú. Křídlůvky, který je v majetku Obce 

Křídlůvky. 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 4/Z17/2021 bylo schváleno 

 

 

BOD Č. 9 – Pachtovní smlouva 

 

Starosta informoval ZO, že dle stanovení minulého usnesení zastupitelstva již jednal o zvýšení 

nájmů, resp. pachtů pro některé zemědělce a předložil návrh pachtovní smlouvy s firmou Petr 

Jelének. Záměr pachtu byl na úřední a elektronické desce vyvěšen od 12. 1. 2021 a sejmut bude 

následující den po zasedání. Sobotka dále informoval, že pozemky č. 7452 a 7537 byly 

v minulém období, a pravděpodobně i předtím, obhospodařovány zemědělci bezplatně a bez 

smlouvy. 

Návrh pachtovní smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Návrh usnesení č. 5 

ZO schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s firmou Petr Jelének, Valtrovice 43, IČO 68686242. 

Předmětem pachtu jsou: 

parc. č. 7452 o výměře 1 472 m2, druh ostatní plocha, zapsaného na LV č. 10001; 

parc. č. 7453 o výměře 1 151 m2, druh orná půda, zapsaného na LV č. 10001; 

parc. č. 7454 o výměře 1 149 m2, druh orná půda, zapsaného na LV č. 10001; 

parc. č. 7492 o výměře 5 722 m2, druh orná půda, zapsaného na LV č. 10001; 

parc. č. 7494 o výměře 2 830 m2, druh orná půda, zapsaného na LV č. 10001; 

parc. č. 7519 o výměře 10 214 m2, druh orná půda, zapsaného na LV č. 10001; 

parc. č. 7573 o výměře 13 278 m2, druh orná půda, zapsaného na LV č. 10001; 
 

výměra celkem: 35 816 m2 (3,5816 ha). Pachtovné je stanoveno na 4500,- Kč / ha. Celková 

cena pachtovného je 16 177,2 Kč. 

 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 5/Z17/2021 bylo schváleno 

  



 

BOD Č. 10 – Aktualizace PP – cenová nabídka 

 

Sobotka předložil ZO nabídku firmy ENVIPARTNER na aktualizaci povodňového plánu dle 

zákona 254/2001 Sb. ZO souhlasilo s objednáním zkrácené nabídky za 5500 Kč bez DPH. 
 

 
 

5. Pracovní a organizační záležitosti 

 

BOD Č. 11 – DPP člena ZO 

 

Sobotka sdělil, že vzhledem k navýšení minimální mzdy je nutné zvýšit odměnu Zeťovi. Jelikož 

je však zastupitelem, musí navýšení schválit ZO.  

Návrh usnesení č. 6 

Odměna zastupiteli Stanislavu Zeťovi vyplývající z DPP se zvyšuje na 120 Kč/h (20 hodin). 

 

PRO:    3; (Sobotka, Pacík, Heneš) 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               1. (Zeť) 

Usnesení č. 6/Z17/2021 bylo schváleno 

 

BOD Č. 12 – Stravné zaměstnanců obce 

 

Sobotka sdělil, že na základě nové legislativy mají zaměstnanci obce nárok na stravenkový 

paušál, namísto stravenek či doplatku na oběd, a to ve výši až 75,6 Kč na den. Sdělil, že výhoda 

tohoto paušálu je ve skutečnosti, že se příspěvek nemusí danit. Sobotka navrhl zastupitelstvu, 

že stanoví stravné pro zaměstnance následujícím způsobem: 

1) Účetní: 75,6 Kč / den 

2) Zaměstnanci VPP: 75,6 Kč / den 

 

ZO bere na vědomí 

 

BOD Č. 13 – Odměny zastupitelů 

 

Sobotka sdělil, že výše odměn zastupitelů se pro rok 2021 nezměnila.  

 

ZO bere na vědomí 

 

BOD Č. 14 – Funkce starosty 

 

V návaznosti na usnesení č. 3/Z10/2019 Sobotka vyzval zastupitelstvo, aby hlasovalo o 

pokračování uvolněné funkce starosty po 1. červnu 2021. Sobotka předložil zprávu o 

hospodárnosti uvolněné funkce starosty. Sdělil, že pouze příjem z dotací po odečtení nákladů, 

které by se jinak neplatily, pokrývá zvýšené náklady na uvolněnou funkci. Pacík navrhl, aby se 

tento bod odložil na příští zasedání. Zeť dal za úkol starostovi zpracovat seznam výsledků, které 

přinesla uvolněná funkce. 

 



 

Návrh usnesení č. 7 

Bod jednání o uvolněné funkci bude přeložen na příští zasedání. To se bude konat mimořádně 

v polovině března 2021. 
 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 7/Z17/2021 bylo schváleno 

 
 

BOD Č. 15 – Poplatky 

 

Návrh usnesení č. 8 

ZO schvaluje výši poplatků za dopady, psy a využívání veřejného prostranství pro rok 2021 

tak, že výše poplatků se nemění oproti předchozímu roku. 
 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 8/Z17/2021 bylo schváleno 
 

 

BOD Č. 16 – Inventarizační zpráva 

 

Návrh usnesení č. 9 

ZO schvaluje inventarizační zprávu pro rok 2020. Zpráva je přílohou zápisu. 
 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 9/Z17/2021 bylo schváleno 
 

 

BOD Č. 17 – Likvidační komise 

 

Návrh usnesení č. 10 

ZO schvaluje nové členy likvidační komise. Původní členy nahradí zastupitelé Zeť, Pacík a 

Heneš. 
 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 10/Z17/2021 bylo schváleno 

 

 

 

BOD Č. 18 – Dotace 

 

Sobotka představil seznam dotací, které by mohly být pro obec v tomto roce a následujících 

letech zajímavé. Navrhuje zastupitelstvu obce, že v roce 2021 podá žádost o dotace z níže 

uvedených dotačních titulů.  

 



Dotační titul Poskytovatel Účel Očekávatelná výše dotace 

Podpora rozvoje v 

oblasti kultury a 

památkové péče v 

roce 2021 

JMK Oprava uchycení zvonů 

ve zvonici 

0 – 50 000,- Kč 

Podpora jednotek 

sborů dobrovolných 

hasičů obcí 

Jihomoravského kraje 

pro rok 2021 

JMK Úhrada nové výstroje a 

vybavení pro jednotku 

SDH Křídlůvky 

100 000,- Kč 

Dotační program 

Podpora provozu 

venkovských 

prodejen v 

Jihomoravském kraji 

pro rok 2021 

JMK Příspěvek Jednotě 

COOP na provoz 

prodejny obchodu (pod 

podmínkou 

rekonstrukce obchodu) 

30 000,- Kč 

„Podpora rodinné a 

seniorské politiky na 

úrovni obcí“ pro rok 

2021 

JMK Podpora kulturního 

vyžití (dětský den a jiné 

akce), případně nákup 

vybavení do kulturního 

domu 

30 000,- Kč 

Podpora památek 

místního významu v 

Jihomoravském kraji 

v roce 2021 

JMK Oprava sochy sv. Marie 50 000,- Kč 

Výzva č. 9/2019: 

Výsadba stromů 

NPŽP Výsadba stromů 20 000 – 250 000,- Kč 

Základní 

služby a obnova 

vesnic ve 

venkovských 

oblastech 

MZeČR 

(MAS 

Znojmesko) 

Venkovní mobiliář, 

vytváření a úprava 

veřejného prostranství, 

oplocení atd. Možný 

nákup nemovitostí? 

??? Kč 

 

Sobotka uvedl další možné dotační zdroje, které lze využít nyní nebo v budoucích letech. 

Dotační titul Poskytovatel Účel Očekávatelná výše dotace 

Podpora regionů Nadace ČEZ „Žadatelé mohou žádat 

o nadační příspěvek za 

účelem podpory dětí a 

mládeže, zdravotnictví, 

sociální péče, osob s 

handicapem, vědy, 

vzdělání, kultury, 

sportu, dobrovolných 

hasičů, či životního 

prostředí.“ 

0 – 250 000,- Kč 

Opatření ke snížení 

energetické 

MPO Modernizace veřejného 

osvětlení za účelem 

50 % 



náročnosti veřejného 

osvětlení 

ušetření energie a 

snížení světelného 

smogu. 

Podpora boje proti 

suchu, zadržení vody 

v krajině a následné 

péče o zeleň na území 

Jihomoravského kraje 

v roce 2021 

JMK Opatření pro zadržení 

vody v krajině (tůně, 

mokřady, vodní nádrže) 

včetně realizace 

projektové 

dokumentace. 

40-50 % (25 000 – 

400 000,- Kč) 

Podpora rozvoje a   

obnovy obecní 

infrastruktury a 

občanské vybavenosti 

MFČR Občanská vybavenost, 

veřejné budovy, 

kanalizace, osvětlení, 

skládky, sběrné dvory, 

výstavba, údržba a 

oprava silnic, 

parkování, sportoviště, 

dětská hřiště… 

70 %  

Individuální dotace 

JMK 2021 

JMK Projekty zřetele 

hodných 

80-100 % 

 

ZO bere na vědomí. 
 

 

 

BOD Č. 19 – Pracovníci VPP 

 

Vzhledem k bodu č. 14, zastupitelstvo rozhodlo tento bod taktéž odložit. 
 

 

6. Příspěvek na terénní sociální služby 
 

 

BOD Č. 20 – Příspěvek 

 

Starosta představil žádost města Znojma o příspěvek do rozpočtu města Znojma na financování 

terénních sociálních služeb. Příspěvek má činit 12 900,- Kč. 

Návrh usnesení č. 11 

ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 12 900,- Kč městu Znojmu za účelem 

spolufinancování terénních sociálních služeb, které občané Křídlůvek taktéž využívají. 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 11/Z17/2021 bylo schváleno 

  



 

 

7. Ostatní 
 

 

BOD Č. 21 – Obchod 

 

Sobotka informoval ZO o dopise předsedy představenstva firmy Jednota Moravský Krumlov 

k věci finanční podpory místního obchodu COOP. Jednota žádá o podporu ve výši 60.000,- Kč 

na pokrytí roční ztráty ve stejné výší. Příspěvek by byl s využitím dotací z JMK (50%), 

příspěvek z obecní rozpočtu by tak činil 30.000,- Kč.  

Sobotka sdělil, že odpověděl, že ZO pravděpodobně příspěvek poskytne, nicméně pochybuje o 

podpoře v následujících letech vzhledem k vzhledu a stavu obchodu v obci, který negativně 

vnímají jak zastupitelé, tak občané. Zároveň sdělil, že si je vědom důležitosti obchodu v obci, 

především pro starší občany. Podal předsedovi v dopise následující návrh: 

- Obec Křídlůvky poskytne tento rok příspěvek 60.000,- Kč 

- Obec Křídlůvky bude podporovat finančně obchod i v následujících letech 

- Jednota na oplátku opraví obchod do důstojné podoby (fasády, rozšíření interiéru) 

Sobotka dále sdělil, že předseda tento návrh odmítl, jelikož opravy obchody vyčíslil na 

400.000,- Kč, což by se Jednotě nevyplatilo. Předseda dále odpověděl, že na základě rozhodnutí 

zastupitelstva Jednota zhodnotí další provozování obchodu. 

ZO se shodlo na aktuální vhodnosti podpory obchodu v tomto roce a příspěvek 60 tisíc Kč 

s podporou JMK tedy poskytne. Nicméně, další podporu a způsob prodeje potravin a drogerie 

v obci zváží v blízké budoucnosti. ZO se staví negativně k budoucí každoroční podpoře 

pobočky Jednoty COOP, pokud by stav prodejny měl zůstat takový, jaký je nyní. 
 

 

BOD Č. 22 – Nabídka společnosti D.A.S. 
 

Sobotka představil ZO obchodní nabídku firmy D.A.S. na pojištění zodpovědnosti zastupitelů. 

ZO nemá o nabídku zájem. 
 

 

 

BOD Č. 23 – Nabídka na rizikové kácení a ořez stromů 
 

Sobotka představil ZO obchodní nabídku na rizikové kácení a ořez stromů. ZO nenavrhlo ořez 

žádných dřevin v obci a nemá zájem o využití nabídky. 
 

 

BOD Č. 24 – Těžba dřeva 

Sobotka vyzval ZO, aby se dohodlo na podmínkách komunitní těžby dřeva v lesíku 

nacházejícím se mezi starou pískovnou a provozovnou firmy PeTech. Sdělil, že se v lesíku na 

mnoho spadených, vyvrácených a rizikových stromů, které je vhodné vytěžit. Heneš sdělil své 

nespokojení s tím, že v minulém roce po sobě účastníci těžby neuklidili, což byla jedna 

z podmínek kácení. ZO se shodlo, že aktuální kácení bude zpoplatněno. Konkrétní podmínky 

určí po získání více informací. 

 

 



 
 

 

BOD Č. 25 – Rekonstrukce sběrného hnízda 

Sobotka představil grafický návrh rekonstrukce sběrného hnízda na odpady. Heneš dodal, že 

plocha u kontejner s pojezdem bude muset mít zpevněna dlažbou. ZO souhlasí s podobou 

návrhu. Starosta sdělil, že na základě tohoto návrhu bude tedy dále jednat s pronajímatelem 

pozemku, Státním pozemkovým úřadem. 

 

 
 

 

BOD Č. 26 – Stavba studny – aktuální stav 

Sobotka sdělil, že projekt studny pro vinaře je ve stavu dokončení projekční dokumentace. 

Sdělil, že bude brzo připraven žádat o povolení ke stavbě. 
 

 

BOD Č. 27 – Evidence odpadů – aktuální stav 

Sobotka sdělil, že po změně dodavatele sběru odpadů došlo k výrazné změně, především ve 

formě množství komunálního odpadu a plastu. Množství komunálního odpadu činilo v roce 

2019 cca 68 tun. V roce 2020 byla hodnota cca 62,3 tun, přičemž 40,3 tun svezla firma Jan 

Klíčník za 3 kvartály a 20 tun firma FCC za 1 kvartál. Vydělila by se hodnota na základě 

průměru firmy Jan Klíčník, výsledná hodnota by činila ještě dokonce cca 53,7 tuny. Naopak 

tonáž plastu (který je pro obec výhodný, jelikož je za jeho sběr významně vysoký příspěvek 

obci) se zvedla z 1,93 tuny v roce 2019 na 5,55 tun v roce 2020. Příspěvek od EKO-KOM se 

zvedl z 23 tisíc Kč v roce 2019 na 41,5 tisíc Kč v roce 2020. Nárůst příspěvku je bez započítání 

faktoru popelnic v domácnostech, které mohou příspěvek navýšit ještě možná i dvojnásobně.  
 

 

BOD Č. 28 – Stavební pozemky – aktuální stav 

Sobotka sdělil, že projekt stavebních pozemků je aktuálně ve fázi dokončování projekce 

komunikací a sítí. Projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí má být hotová na konci 

března. 



 
 

 

BOD Č. 29 – Hasiči – aktuální stav 

Sobotka sdělil, že společně s novým velitelem a zástupcem velitele naplánovali projekt k dotaci 

a nákupu nového vybavení. Nákup vybavení bude činit cca 195.000,- Kč, přičemž dotace může 

činit až 100.000,- Kč. Sobotka a velitelé si dále rozdělili úkoly k dalšímu zařizování obnovení 

jednotky, které splní během jara a léta 2021.  

 

8. Diskuse 

 

Nebyly žádné příspěvky do diskuse. 

 

9. Návrhy a přijatá usnesení 

 

• ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Usnesení č. 1/Z17/2020 bylo schváleno 
 

 

• ZO schvaluje program 17. zasedání ZO Křídlůvky. 

Usnesení č. 2/Z17/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje rozpočet obce Křídlůvky na rok 2021. Rozpočtové příjmy 5 038 300,- Kč; 

rozpočtové výdaje 4 134 200,- Kč; financování celkem -904 100,- Kč. 

Usnesení č. 3/Z17/2020 bylo schváleno 

 

 

• ZO schvaluje směnu pozemku č. 1888/2 o rozloze 11 m2, druh zahrada, vznikající z 

pozemku č. 1888 o rozloze 663 m2, druh zahrada, číslo LV 369, v k.ú. Křídlůvky, který 

je v majetku …………., datum narození …………., bydlištěm …………. za pozemek 

č. 1319/48 o rozloze 11 m2, druh jiná plocha, vznikající z pozemku č. 1319/19 o rozloze 

661 m2, druh ostatní plocha, číslo LV 10001, v k.ú. Křídlůvky, který je v majetku Obce 

Křídlůvky. 

Usnesení č. 4/Z17/2020 bylo schváleno 

 

 

• ZO schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s firmou Petr Jelének, Valtrovice 43, 

IČO 68686242. Předmětem pachtu jsou: parc. č. 7452 o výměře 1 472 m2, druh ostatní 

plocha, zapsaného na LV č. 10001; parc. č. 7453 o výměře 1 151 m2, druh orná půda, 

zapsaného na LV č. 10001; parc. č. 7454 o výměře 1 149 m2, druh orná půda, zapsaného 

na LV č. 10001; parc. č. 7492 o výměře 5 722 m2, druh orná půda, zapsaného na LV č. 

10001; parc. č. 7494 o výměře 2 830 m2, druh orná půda, zapsaného na LV č. 10001; 

parc. č. 7519 o výměře 10 214 m2, druh orná půda, zapsaného na LV č. 10001; parc. č. 

7573 o výměře 13 278 m2, druh orná půda, zapsaného na LV č. 10001; výměra celkem: 

35 816 m2 (3,5816 ha). Pachtovné je stanoveno na 4500,- Kč / ha. Celková cena 

pachtovného je 16 177,2 Kč. 

Usnesení č. 5/Z17/2020 bylo schváleno 

 



 

• ZO schvaluje zvýšení odměny zastupiteli Stanislavu Zeťovi vyplývající z DPP na 120 

Kč/h (20 hodin). 

Usnesení č. 6/Z17/2020 bylo schváleno 

 

 

• ZO schvaluje přesunutí bodu jednání o uvolněné funkci na příští zasedání. To se bude 

konat mimořádně v polovině března 2021. 

Usnesení č. 7/Z17/2020 bylo schváleno 

 

 

• ZO schvaluje výši poplatků za dopady, psy a využívání veřejného prostranství pro rok 

2021 tak, že výše poplatků se nemění oproti předchozímu roku. 

Usnesení č. 8/Z17/2020 bylo schváleno 

 

 

• ZO schvaluje inventarizační zprávu pro rok 2020. Zpráva je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 9/Z17/2020 bylo schváleno 

 

 

• ZO schvaluje nové členy likvidační komise. Původní členy nahradí zastupitelé Zeť, 

Pacík a Heneš. 

Usnesení č. 10/Z17/2020 bylo schváleno 

 

 

• ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 12 900,- Kč městu Znojmu za účelem 

spolufinancování terénních sociálních služeb, které občané Křídlůvek taktéž využívají. 

Usnesení č. 11/Z17/2020 bylo schváleno 

 

 

  



 

Po projednání všech bodů zasedání a diskusi ukončil starosta obce v 17:32 zasedání.  

V Křídlůvkách, dne 22. 2. 2020 

 

Mgr. Zbyněk Sobotka 

starosta obce   

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

          Podpis ověřovatele      Podpis ověřovatele 

             Bc. Jakub Pacík          Břetislav Heneš 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 Podpis starosty 

         Mgr. Zbyněk Sobotka 


