
  

 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

k zasedání Zastupitelstva obce Křídlůvky č. 20, 

konaného od 16:00 hodin dne 28. 5. 2021,  

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

____________________________________________________ 

 

Mgr. Zbyněk Sobotka, starosta   ano 

       ……………………………….. 

 

Blanka Fučíková, místostarostka   ano 

       ……………………………….. 

 

Bc. Jakub Pacík     ano 

       ……………………………….. 

 

Břetislav Heneš     ano 

       ……………………………….. 

 

Stanislav Zeť      ano 

       ……………………………….. 

  



 

 
 

ZÁPIS 

o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Křídlůvky č. 20, 

konaného od 16:00 hodin dne 28. 5. 2021, v zasedací místnosti (Malý sál) obce Křídlůvky 

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

____________________________________________________ 

Při zahájení byly přítomno: 5 členů zastupitelstva. 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin.  

Na zasedání bylo přítomno: 0 občanů. 
 

 

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:      5; 

PROTI:                  0; 

ZDRŽEL/I SE:                 0. 

Usnesení č. 1/Z20/2021 bylo schváleno 

 

BOD Č. 2 
 

Program zasedání je následující: 

1. Účetní závěrka pro rok 2020 

2. Dotace 

3. Smlouva o připojení do el. sítě (Lokalita-Sever) 

4. Ostatní záležitosti 

5. Usnesení 

6. Diskuse 

 

Návrh usnesení č. 2 

ZO schvaluje program 20. zasedání ZO Křídlůvky.  

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 2/Z20/2021 bylo schváleno 



 

 

 

2. Účetní závěrka 2020 
 

 

BOD Č. 3 – Účetní závěrka pro rok 2020 

 

Návrh usnesení č. 3 

ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2020. 

 
PRO:    5;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 3/Z20/2021 bylo schváleno 
 

3. Dotace 

 

BOD Č. 4 – Dotace na podporu SDH Křídlůvky 
 

Sobotka sdělil, že byla obci schválena dotace ve výši 100.000,- Kč na pořízení vybavení pro 

SDH Křídlůvky. Návrh smlouvy byl zastupitelům poskytnut elektronickou formou. Sobotka 

představil rozpočet akce, včetně dvou nejvýhodnějších nabídek. 

Návrh usnesení č. 4 

ZO schvaluje přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve 

výši 100 000 Kč na projekt „Nákup vybavení pro novou jednotku SDH Křídlůvky“ v obci 

Křídlůvky za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

Návrh smlouvy je přílohou zápisu. 

 
PRO:    5;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 4/Z20/2021 bylo schváleno 

 

 

BOD Č. 5 – Dotace na opravu sochy sv. Marie 

 

Sobotka sdělil, že byla obci schválena dotace ve výši 38.000,- Kč na opravu sochy sv. Marie. 

Návrh smlouvy byl zastupitelům poskytnut elektronickou formou. Sobotka sdělil cenovou 

nabídku na restaurování a představil odborně vypracovaný záměr na restaurování. 

Návrh usnesení č. 5 

ZO schvaluje přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve 

výši 38 000 Kč na projekt „Oprava sochy sv. Marie v obci Křídlůvky“ za podmínek návrhu 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Návrh smlouvy je přílohou 

zápisu. 

PRO:    5;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 5/Z20/2021 bylo schváleno 
 

 



 

 

BOD Č. 6 – Dotace na rodinnou a seniorskou politiku 

 

Sobotka sdělil, že byla obci schválena dotace ve výši 36.000,- Kč na pořízení vybavení pro 

kulturní akce (laminátor, reproduktor, nůžkový stan) a pokrytí částí nákladů na kulturní akce. 

Návrh smlouvy byl zastupitelům poskytnut elektronickou formou.  

Návrh usnesení č. 6 

ZO schvaluje přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve 

výši 36 000 Kč na projekt „Podpora nálady a komunitního života rodin a seniorů v obci 

Křídlůvky“ za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje. Návrh smlouvy je přílohou zápisu. 

PRO:    5;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 6/Z20/2021 bylo schváleno 

 

BOD Č. 7 – Dotace na podporu místní prodejny 
 

Sobotka sdělil, že byla obci schválena dotace ve výši 30.000,- Kč na poskytnutí finanční 

podpory místní prodejně společnosti COOP. Finanční podpora musí činit 60.000,- Kč celkem. 

Návrh smlouvy byl zastupitelům poskytnut elektronickou formou.  

Návrh usnesení č. 7 

ZO schvaluje přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve 

výši 30 000 Kč na projekt „Podpora místní prodejny“ v obci Křídlůvky za podmínek návrhu 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Návrh smlouvy je přílohou 

zápisu. 

PRO:    5;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 7/Z20/2021 bylo schváleno 
 

4. Smlouva o připojení do el. sítě (Lokalita-Sever) 
 

BOD Č. 8 – Smlouva se společností EG.D 

 

Sobotka poskytl návrh smlouvy zastupitelům elektronickou formou. Předmětem smlouvy je 

zasíťování lokality „Sever“ tak, že bude vytvořeno 22 přípojných míst pro rodinné domy, 1 pro 

obecní budovu, jedno pro čerpací stanici a jedno pro veřejné osvětlení. Spoluúčast na zasíťování 

činí 311 000,- Kč. Smlouva je přílohou zápisu. 
 

Návrh usnesení č. 8 

ZO schvaluje smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí 

č. 9001838536 se společností EG.D. Cena za připojení činí 311 000,- Kč.  

 

PRO:    5;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 8/Z20/2021 bylo schváleno 



 

 

5. Ostatní 

 

BOD Č. 9 – Podlicenční smlouva Bioscop + letní kino 

 

Starosta představil ostatním zastupitelům možnost promítání filmů, příp. pořádání letních kin. 

Sdělil, že po technické stránce by mohlo být vše zařízeno, nicméně pro promítání je nutno 

objednávat filmy od distributorů, k čemuž je nutná licenční smlouva. Představil návrh 

podlicenční smlouvy od společnosti Bioscop a sdělil běžné ceny za filmy. Zastupitelé 

nesouhlasili s pořádáním letních kin v případě, kdy by bylo nutné vybírat od občanů vstupné, 

nicméně souhlasilo s promítáním zdarma např. v rámci dětského dne. 

 

Návrh usnesení č. 9 

ZO schvaluje smlouvu o podmínkách poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl se 

společností Bioscop. Smlouva je přílohou zápisu. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 9/Z20/2021 bylo schváleno 
 

 
 

BOD Č. 10 – Fotbalové brány 

 

Sobotka představil zastupitelům možnost nákupu kvalitních fotbalových bran na dětské hřiště 

za cenu cca 15-17 tis. Kč / kus. Sdělil, že aktuální brány byly pořízeny za velmi nízkou cenu 

pouze pro dočasné účely a v blízké budoucnosti bude potřeba je vyměnit, ideálně za kvalitní, 

bezpečné a certifikované brány, které vydrží velmi dlouho. Navrhl zastupitelům, aby možnost 

nákupu ještě promysleli (pozn.: 1. 9. 2021: mezitím se členové SDH Křídlůvky nabídli, že opraví 

staré fotbalové brány).  
 
 

BOD Č. 11 – Odpadní hospodářství obce 

 

Sobotka sdělil, že vzhledem k aktuální změně v zákoně o odpadech bude nutné nastavit novou 

obecní vyhlášku, a probrat také systém odpadního hospodářství a vybírání poplatků do 

budoucna. Navrhl, aby se ZO za tímto účelem sešlo jindy na mimořádné schůzce.  

 

6. Diskuse 

 

1) Sobotka sdělil, že má dvě cenové nabídky na sekání polních cest. Heneš sdělil, že 

některé cesty již posekal a že je bude sekat on. Sobotka sdělil, že se na tomto domluví. 

 

2) Fučíková si stěžovala, že starosta do předminulého zápisu zveřejnil na její žádost 

upřesnění nákladů na uvolněného starostu obce tak, že uvedl srovnání s předchozími 

odměnami starostů (neuvolněný Sobotka, neuvolněná Fučíková), a to tím způsobem, že 

uvedl rozdíl nákladů, ne absolutní hodnoty. Dle Fučíkové je zavádějící, že nejsou 

náklady na neuvolněného starostu uvedeny v absolutní hodnotě, a že pro občany je 

složité si hodnoty dopočítat. Přikázala starostovi, aby zveřejnil tři tabulky, kde budou 

rozepsány náklady v absolutních hodnotách.  



 

Zde je uvedena tabulka dle příkazu Fučíkové: 

 

 

3) Dále si Fučíková stěžovala, že se starosta ve zprávě, kterou měl za úkol vypracovat 

k jednání o uvolněné funkci starosty, dle ní chlubí vyřízenými dotacemi, aniž by sdělil, 

že se za předchozího zastupitelstva velmi ušetřilo díky dotacím na kanalizaci a silnice. 

Starosta navrhl, že do zápisu zveřejní celou známou historii dotací. 

 

Historie získaných dotací dle jednotlivých funkčních období (kromě dotací na VPP): 

Seznam dotací obdržených obcí Křídlůvky (příp. jiným subjektem, kdy obec Křídlůvky 

z dotací benefitovala) je také od 8. května 2020 zveřejněna na webových stránkách obce na 

adrese https://www.kridluvky.cz/obecni-urad/dotace, a je pravidelně aktualizována o nové 

získané a žádané dotace. 

2008-2010 

Dotace na zřízení CzechPointu (2008):     49 759,- Kč  

Dotace na pořízení hasičského automobilu (2010):   200 000,- Kč 

2010-2014 

Dotace na projekt kanalizace (2014):     132 000,- Kč  

2014-2018 

Dotace na úpravu územního plánu (2018):    35 000,- Kč 

Dotace na odkanalizování obce  

(oficiální příjemce – svazek VAK Znojemsko)    20 211 332,73 Kč 

2019-červen 2021 

Dotace na podporu rodinné politiky a kulturních akcí (2019):  28 000,- Kč  

Dotace na nákup vybavení do místní knihovny (2020):   33 000,- Kč 

Dotace na dětské hřiště (2020):      445 402,- Kč 

Dotace na pořízení nádob na tříděný odpad (2020)  

(oficiální příjemce – obec Práče)     390 110,- Kč 

Dotace na podporu rodinné politiky a kulturních akcí (2020):  40 000,- Kč  

Dotace na vytvoření pracovního místa (PDÚ) (2020):   35 000,- Kč 

 

Dále jsou uvedeny již schválené dotace pro rok 2021 (k 7. 6. 2021), projekty však zatím 

nejsou dokončeny a dotace nejsou vyúčtovány: 

Dotace na podporu rodinné politiky a kulturních akcí (2021):  36 000,- Kč  

Dotace na finanční příspěvek místní prodejně COOP (2021):  30 000,- Kč 

Dotace na opravu sochy sv. Marie (2021):    38 000,- Kč 

Dotace na nákup vybavení pro jednotku SDH (2021):   100 000,- Kč 

 

https://www.kridluvky.cz/obecni-urad/dotace


 
 

9. Návrhy a přijatá usnesení 

 

• ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Usnesení č. 1/20/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje program 20. zasedání ZO Křídlůvky. 

Usnesení č. 2/Z20/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2020. 

Usnesení č. 3/Z20/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje ve výši 100 000 Kč na projekt „Nákup vybavení pro novou jednotku SDH 

Křídlůvky“ v obci Křídlůvky za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Jihomoravského kraje. Návrh smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 4/Z20/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje ve výši 38 000 Kč na projekt „Oprava sochy sv. Marie v obci Křídlůvky“ za 

podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Návrh 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 5/Z20/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje ve výši 36 000 Kč na projekt „Podpora nálady a komunitního života rodin a 

seniorů v obci Křídlůvky“ za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje. Návrh smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 6/Z20/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje ve výši 30 000 Kč na projekt „Podpora místní prodejny“ v obci Křídlůvky za 

podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Návrh 

smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 7/Z20/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého 

napětí č. 9001838536 se společností EG.D. Cena za připojení činí 311 000,- Kč  

Usnesení č. 8/Z20/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje smlouvu o podmínkách poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních 

děl se společností Bioscop. Smlouva je přílohou zápisu.  

Usnesení č. 9/Z20/2021 bylo schváleno 

 

 

 

 



 

Po projednání všech bodů zasedání a diskusi ukončil starosta obce v 17:20 zasedání.  

V Křídlůvkách, dne 7. 6. 2020 

 

Mgr. Zbyněk Sobotka 

starosta obce   

 

 

 

 

___________________________ 

Mgr. Zbyněk Sobotka 

 

 

 

___________________________ 

Bc. Jakub Pacík 

 

 

 

___________________________ 

Břetislav Heneš 

 

 


