
  

 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

k zasedání Zastupitelstva obce Křídlůvky č. 19, 

konaného od 16:00 hodin dne 28. 4. 2021,  

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

____________________________________________________ 

 

Mgr. Zbyněk Sobotka, starosta   ano 

       ……………………………….. 

 

Blanka Fučíková, místostarostka   pouze na diskusi 

       ……………………………….. 

 

Bc. Jakub Pacík     ano 

       ……………………………….. 

 

Břetislav Heneš     ano 

       ……………………………….. 

 

Stanislav Zeť      ano  

       ……………………………….. 

  



 

 
 

ZÁPIS 

o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Křídlůvky č. 19, 

konaného od 16:00 hodin dne 28. 4. 2021, v zasedací místnosti (Malý sál) obce Křídlůvky 

(Křídlůvky 67), včetně přijatých usnesení a protokolů o výsledcích hlasování 

____________________________________________________ 

Při zahájení byly přítomno: 3 členové zastupitelstva. 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Jednání bylo zahájeno v 17:09 hodin.  

Na zasedání bylo přítomno: 0 občanů. 
 

 

1. Zahájení  

 

BOD Č. 1 
 

Ověřením zápisu byly navrženi: Břetislav Heneš, Stanislav Zeť 

Zapisovatelem byl navržen: Mgr. Zbyněk Sobotka 
 

Návrh usnesení č. 1 

ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.   

PRO:      3; 

PROTI:                  0; 

ZDRŽEL/I SE:                 0. 

Usnesení č. 1/Z19/2021 bylo schváleno 

 

BOD Č. 2 
 

Program zasedání je následující: 

1. Závěrečný účet za rok 2020 

2. Smlouvy o službách vztažených k odpadům 

3. Majetkové záležitosti  

4. Ostatní záležitosti 

5. Usnesení 

6. Diskuse 

 

Návrh usnesení č. 2 

ZO schvaluje program 18. zasedání ZO Křídlůvky.  

PRO:    3; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 2/Z19/2021 bylo schváleno 



 

 

 

2. Závěrečný účet za rok 2020 
 

 

BOD Č. 3 – Závěrečný účet 

 

Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední i elektronické desce, zastupitelům byl spolu s 

další související dokumentací poskytnut e-mailem k prostudování.  

 

Návrh usnesení č. 3 

ZO projednalo na svém zasedání Závěrečný účet za rok 2020 v souladu s § 17 odst. 7 zákona 

č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a schvaluje celoroční hospodaření obce, včetně 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020, a to bez výhrad. 

 
PRO:    3;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 3/Z19/2021 bylo schváleno 

 

Zastupitel Bc. Jakub Pacík se dostavil na zasedání. Zastupitelstvo nyní jedná v počtu 4 členů. 

 

 
 

3. Smlouvy o službách vztažených k odpadům 

 

BOD Č. 4 – Smlouva o převzetí a zpracování bioodpadů 
 

Sobotka poskytl návrh smlouvy zastupitelům elektronickou formou. Smlouva bude sloužit 

k zajištění ukládání bioodpadu na skládce v Únanově. Návrh smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Návrh usnesení č. 4 

ZO schvaluje smlouvu o převzetí a zpracování biologicky rozložitelných odpadů 

s provozovatelem skládky v Únanově, firmou FCC Únanov, s. r. o. Cena za uložení 1 tuny 

bioodpadu činí 490,- Kč bez DPH. 

PRO:    4;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 4/Z19/2021 bylo schváleno 

 

 

BOD Č. 5 – Smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru elektroodpadu 

 

Sobotka poskytl návrh smlouvy zastupitelům elektronickou formou. Smlouva bude sloužit 

k finančně výhodnějšímu zajištění likvidace elektroodpadu. Díky této smlouvě nově obec 

dostane zaplaceno 0,5 Kč za každý takto „likvidovaný“ kilogram elektroodpadu. Původně obec 

musel za likvidaci elektroodpadu platit. Aktuální stav je takový, že je elektroodpad odvážen a 

likvidován zadarmo. Návrh smlouvy je přílohou zápisu. 

 

 



 

Návrh usnesení č. 5 

ZO schvaluje smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru elektroodpadu s firmou 

REMA systém, a.s.  

PRO:    4;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 5/Z19/2021 bylo schváleno 
 

 

4. Majetkové záležitosti 

 

BOD Č. 6 – Žádost o nájem – …………. 

 

Sobotka poskytl žádost o nájem zastupitelům elektronickou formou. Předmětem žádosti je část 

pozemku č. 8114 v k.ú. Křídlůvky o rozměru cca 30 m2. Grafické vyznačení předmětné části 

pozemku je součástí tohoto zápisu. Záměrem žádosti je zajištění parkovacího místa vedle 

nemovitosti žadatele. 

Návrh usnesení č. 6 

ZO schvaluje pronájem části pozemku č. 8114 v k.ú. Křídlůvky o rozloze 30 m2 …………., 

…………., bydlištěm ………….. Vymezení hranic pozemku je znázorněno v příloze zápisu. 

Rohové body plochy předmětné části pozemku jsou charakterizovány následujícími 

souřadnicemi: 48°46'50.53"N, 16°14'32.22"E; 48°46'50.52"N, 16°14'32.39"E; 48°46'50.84"N, 

16°14'32.30"E; 48°46'50.82"N, 16°14'32.43"E. Cena nájmu se stanovuje na 2 Kč/m2/rok. 

PRO:    4;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 6/Z19/2021 bylo schváleno 

 

BOD Č. 7 – Žádost o nájem – …………. 

 

Sobotka poskytl žádost o nájem zastupitelům elektronickou formou. Předmětem žádosti je 

pozemek č. 7909 v k.ú. Křídlůvky. Záměrem žádosti je zajištění zahrady. 

Návrh usnesení č. 7 

ZO schvaluje pronájem pozemku č. 7909 v k.ú. Křídlůvky o rozloze 635 m2 …………., 

…………., bydlištěm ………….. Cena nájmu se stanovuje na 2 Kč/m2/rok. 

PRO:    4;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 7/Z19/2021 bylo schváleno 

 

 

BOD Č. 8 – Pacht – Mařica 

 

Sobotka poskytl návrh smlouvy zastupitelům elektronickou formou. Předmětem pachtu jsou 

pozemky č. 7527 a 8054 v k.ú. Křídlůvky. Navrhovaný pachtýř již pozemky dlouhodobě 

užívá bez nájemní nebo pachtovní smlouvy.  



 

Návrh usnesení č. 8 

ZO schvaluje propachtování pozemků č. 7527 (2 852 m2, druh orná půda) a 8054 (2 834 m2, 

druh orná půda) v k.ú. Křídlůvky podnikateli Filipu Mařicovi, IČ 72559250, Valtrovice 102. 

Pachtovné se stanovuje na 4 500,- Kč / ha. Návrh pachtovní smlouvy je přílohou zápisu. 

 

PRO:    4;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 8/Z19/2021 bylo schváleno 

 

 

BOD Č. 9 – Zveřejnění informací o projektu „Křídlůvky-Sever“ 

 

Starosta navrhl zastupitelům obce, vzhledem k velmi častým, opakovaných dotazům, zveřejnit 

informace k chystanému projektu stavebních pozemků „Křídlůvky – Sever“. Sobotka navrhuje 

zveřejnit územní studii na webových stránkách obce včetně komentáře o stavu, termínu 

dokončení a tom, že cena pozemků se bude odvíjet od vynaložených nákladů. 

 

Návrh usnesení č. 9 

ZO souhlasí se zveřejním územní studie na webových stránkách obce včetně komentáře o stavu, 

termínu dokončení a tom, že cena pozemků se bude odvíjet od vynaložených nákladů. 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 9/Z19/2021 bylo schváleno 
 

 
 

BOD Č. 10 – Podpora Linky bezpečí 

 

Sobotka představil žádost Linky bezpečí z.s. o finanční podporu ve výši 2 000,- Kč.  

Návrh usnesení č. 10 

ZO schvaluje finanční dar společnosti Linka bezpečí z.s. ve výši 2 000,- Kč. 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 10/Z19/2021 bylo schváleno 
 

8. Diskuse 

 

1) Sobotka dal na vědomí stav dotačních záležitostí. Sdělil, že bohužel dotační podpora 

sadby stromů z SFŽP byla ukončena dříve, než stihl podat žádost. 

 

2) Sobotka se zeptal zastupitelů obce, zda by nebylo vhodné uvažovat alespoň o malých 

opravách (větší investice do zbrojnice ZO zamítlo) hasičské zbrojnice, vzhledem 

k tomu, že je v ní obecní majetek, především automobil, který může nevhodnými 

podmínkami trpět. ZO se shodlo, že by bylo vhodné nainstalovat nová okna, která 

umožňují větrání, a příp. vyřešit topení. 

 



 

3) Sobotka informoval ZO o stavu obnovování JSDH a SDH Křídlůvky. Požádal Heneše, 

jako aktuálního velitele, o poskytnutí veškeré dokumentace. Dále informoval, že 

posledním krokem k oficiálnímu obnovení jednotky je dodání zdravotních prohlídek a 

certifikátů ze školení. Sdělil, že někteří hasiči slíbili starostovi pomoc s údržbou obce. 

 

4) Sobotka vyzval zastupitele, aby představily své návrhy na úpravu záměru na sběrný 

dvůr, který se musí kvůli podmínce SPÚ zvětšit (aby došlo k majetkoprávnímu 

vyrovnání, musí být zastavěn celý pozemek). Návrh představil pouze Sobotka. ZO 

souhlasilo s jeho návrhem a pověřilo starostu zajištěním souhlasu a příp. projektu.  

 

 
 

5) Sobotka dal dále na vědomí:  

a. Obec obdržela dotaci na dva pracovníky na VPP. Pracovníci nastoupí 3. 5. 

b. Těžba dřeva v obecním lese je již hotová.  

c. Je nutné opravit trhliny v silnicích. ZO souhlasilo s opravou. 

d. K PD pro stavební pozemky chybí již naprojektovat pouze veřejné osvětlení. 

e. Cesta na Hrádek je téměř vyčištěna, práce pokračují. Hasiči slíbili pomoc 

s čištěním lokality a opravou zábradlí. 

f. První, již ukončené, Šifrované stezky se zúčastnilo cca 45 dětí + rodiče. 

g. Sobotka přihlásil obecní web do soutěže Zlatý erb (o nejlepší webové stránky 

kraje). 

h. V úterý 4. 5. se bude konat schůze starostů k věci intenzifikace ČOV 

v Jaroslavicích. 

 

9. Návrhy a přijatá usnesení 

 

• ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Usnesení č. 1/Z19/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje program 18. zasedání ZO Křídlůvky. 

Usnesení č. 2/Z19/2020 bylo schváleno 

 

 



• ZO projednalo na svém zasedání Závěrečný účet za rok 2020 v souladu s § 17 odst. 7 

zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a schvaluje celoroční hospodaření 

obce, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020, a to bez výhrad. 

Usnesení č. 3/Z19/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje smlouvu o převzetí a zpracování biologicky rozložitelných odpadů s 

provozovatelem skládky v Únanově, firmou FCC Únanov, s. r. o. Cena za uložení 1 

tuny bioodpadu činí 490,- Kč bez DPH. 

Usnesení č. 4/Z19/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru elektroodpadu s 

firmou REMA systém, a.s. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 5/Z19/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje pronájem části pozemku č. 8114 v k.ú. Křídlůvky o rozloze 30 m2 

…………., …………., bydlištěm ………….. Vymezení hranic pozemku je znázorněno 

v příloze zápisu. Rohové body plochy předmětné části pozemku jsou charakterizovány 

následujícími souřadnicemi: 48°46'50.53"N, 16°14'32.22"E; 48°46'50.52"N, 

16°14'32.39"E; 48°46'50.84"N, 16°14'32.30"E; 48°46'50.82"N, 16°14'32.43"E. Cena 

nájmu se stanovuje na 2 Kč/m2. 

Usnesení č. 6/Z19/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje pronájem pozemku č. 7909 v k.ú. Křídlůvky o rozloze 635 m2 …………., 

…………., bydlištěm ………….. Cena nájmu se stanovuje na 2 Kč/m2. 

Usnesení č. 7/Z19/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje propachtování pozemků č. 7527 (2 852 m2, druh orná půda) a 8054 (2 

834 m2, druh orná půda) v k.ú. Křídlůvky podnikateli Filipu Mařicovi, IČ 72559250, 

Valtrovice 102. Pachtovné se stanovuje na 4 500,- Kč / ha. Návrh pachtovní smlouvy 

je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 8/Z19/2021 bylo schváleno 

 

• ZO souhlasí se zveřejním územní studie na webových stránkách obce včetně 

komentáře o stavu, termínu dokončení a tom, že cena pozemků se bude odvíjet od 

vynaložených nákladů. 

Usnesení č. 9/Z19/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje finanční dar společnosti Linka bezpečí z.s. ve výši 2 000,- Kč. 

Usnesení č. 10/Z19/2021 bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

 



Po projednání všech bodů zasedání a diskusi ukončil starosta obce v 17:30 zasedání.  

V Křídlůvkách, dne 2. 5. 2020 

 

Mgr. Zbyněk Sobotka 

starosta obce   

 

 

 

 

___________________________ 

Mgr. Zbyněk Sobotka, starosta 

 

 

___________________________ 

Stanislav Zeť 

 

 

___________________________ 

Břetislav Heneš 

 

  



 

Grafické znázornění části pozemku č. 8114, která je předmětem pronájmu (bod č. 6). 

 


