
  

 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

k zasedání Zastupitelstva obce Křídlůvky č. 21, 

konaného od 16:00 hodin dne 28. 7. 2021,  

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

____________________________________________________ 

 

Mgr. Zbyněk Sobotka, starosta   ano 

       ……………………………….. 

 

Blanka Fučíková, místostarostka   ano 

       ……………………………….. 

 

Bc. Jakub Pacík     omluven 

       ……………………………….. 

 

Břetislav Heneš     ano 

       ……………………………….. 

 

Stanislav Zeť      ano 

       ……………………………….. 

  



 

 
 

ZÁPIS 

o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Křídlůvky č. 21, 

konaného od 16:00 hodin dne 28. 7. 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 16:00 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:      4; 

PROTI:                  0; 

ZDRŽEL/I SE:                 0. 

Usnesení č. 1/Z21/2021 bylo schváleno 

 

BOD Č. 2 
 

Program zasedání je následující: 

1. Žádost o koupi pozemku 

2. Záležitosti odpadového hospodářství 

3. Ostatní záležitosti 

4. Usnesení 

5. Diskuse 

 

Návrh usnesení č. 2 

ZO schvaluje program 21. zasedání ZO Křídlůvky.  

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 2/Z21/2021 bylo schváleno 

 

 



 

 

2. Žádost o koupi pozemku 
 

 

BOD Č. 3 – Žádost o koupi pozemku 

 

Paní ………………… zažádala o odkoupení pozemku č. 1319/49, který je navrhnut oddělením 

od pozemku č. 1319/20. Jedná se o …………………. 

 

Návrh usnesení č. 3 

ZO schvaluje prodej pozemku č. 1319/49, druh ostatní plocha, o rozloze 31 m2, vznikající 

z pozemku č. 1319/20, druh ostatní plocha, o rozloze 3 832 m2, paní …………………, 

…………………, a to za cenu 30,- Kč / m2. Celková cena pozemku činí 930,- Kč. Geometrický 

plán vymezující hranice oddělovaného pozemku je součástí tohoto zápisu. Prodej bude 

podmíněn předkupním právem ve prospěch obce na 10 let. 

 
PRO:    4;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 3/Z21/2021 bylo schváleno 
 

3. Záležitosti odpadového hospodářství 

 

BOD Č. 4 – Změny v poskytování služeb sběru oděvů 
 

Sobotka sdělil, že firma Textil Eco, která v obci doposud bezplatně sbírala oděvy, oznámila 

obci, že vzhledem ke zvyšujícím se nákladům bude nucena své služby zpoplatnit a vyzvala ZO 

k vyjádření, zda je obec Křídlůvky přistoupit na zpoplatnění služeb. Cena za služby by činila 

1.200,- Kč / rok bez DPH. ZO souhlasí se zpoplatněním služeb. 

 

 

BOD Č. 5 – Změny v odpadovém hospodářství vzhledem k novému zákonu 

 

Sobotka představil a shrnul ZO změny, které přináší nový odpadní zákon, a dále také informace 

o aktuálních nákladech a příjmech z odpadů a o datech, které přinesly nově nainstalované čipy 

v popelnicích.  

ZO diskutovalo o podstatných detailech nastavení nové vyhlášky a výši poplatku na příští rok, 

a probralo následující: 

- Obce musí od roku 2025 vytřídit min. 55 % svého dopadu. Aktuální data za poslední 

půl rok ukazují, že vytříděnost v naší obci je 54 %. Je tedy žádoucí motivovat občany 

k vyššímu třídění. 

- Vzhledem ke zvyšování nákladů bude roční poplatek za odpady navýšen z aktuálních 

400,- na 500,- Kč. 

- Pokud to bude možné, o roku 2023 budou občané, kteří vytřídí určité % odpadů ve svých 

domácnostech, platit menší poplatek za odpady. 

- Návrh vyhlášky bude vytvořen starostou a administrativní pracovnicí po konzultaci 

s příslušným ministerstvem a předložen ZO ke schválení v pozdějších měsících tohoto 

roku. 

 



- Obec má možnost přímo kontrolovat, zda občané likvidují odpady správným způsobem. 

Zároveň má obec povinnost hlásit přítomnost všech černých skládek na pozemcích obce 

na odbor životního prostředí. 
 

4. Ostatní záležitosti 

 

BOD Č. 6 – Kontrola minulých záležitostí 

 

Starosta shrnul aktuální stav rozpracovaných projektů a minulých usnesení: 

- Kromě obchodu byla realizace projektů vázaných na dotaci (hasiči, kultura, oprava 

sochy) již započata. Některé dotační smlouvy jsou již podepsané, jiné na podpis čekají. 

- Socha sv. Marie je již odvezena do ateliéru, aby byla zrestaurována. Restaurace bude 

trvat několik měsíců. 

- Starosta obdržel stanoviska od KHS a Povodí Moravy k záměru stavby studny u 

vinných sklepů. Pokud by mělo docházet k čerpání pitné vody, musí být vody ve vrtu 

podrobena zkouškám. 

- Starosta shrnul úspěch dětského dne, který se nedávno uskutečnil a pochválil SDH 

Křídlůvky vzhledem k pořádání první akce po dlouhé době a v novém složení. Dále 

sdělil podíl obce na financování akce. 

- Stav projekce stavebních pozemků je aktuálně v bodě čekání, kdy se vyčkává ne reakci 

firmy E.GD. (pozn.: den po zasedání, 29. 7., bylo zjištěno, že projekt bude rozdělen do 

dvou žádostí o územní rozhodnutí, jelikož projekce elektřiny na straně firmy EG.D se 

zdrží) 

- Projekce sběrného dvora byla započata. Cenová nabídka projektanta je 30.000,- Kč. ZO 

probralo detaily podoby dvora. 

- Starosta sdělil, že s panem ………………… byla již kupní uzavřena o pozemek, jehož 

prodej byl schválen v minulém roce. 
 

 

BOD Č. 7 – Návrh na změnu územního plánu 
 

Starosta předložil návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným způsobem, který zaslala 

společnost Technické služby CZ s.r.o. Předmětem návrhu je změna využití pozemku p.č. 7010 

o výměře 1,923 ha tak, aby byla umožněna těžba nerostů (písku), včetně stanovení zvláštních 

podmínek. Návrh je přílohou tohoto zápisu.  

Návrh usnesení č. 4 

ZO schvaluje návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným způsobem, předložený 

společností Technické služby CZ, s.r.o., IČ 292 161 25, sídlem Nádražní 253/19, 664 12 

Oslavany. Znění návrhu je přílohou zápisu.  

 

PRO:    4;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 4/Z21/2021 bylo schváleno 

  



 

BOD Č. 8 – Příspěvek na jídelnu ZŠ Tasovice 
 

Sobotka předložil žádost obce Tasovice o poskytnutí příspěvku na jídelnu ZŠ Tasovice. 

Příspěvek byl vypočítán dle počtu žáků trvale hlášených v obci, a činí 8.022,- Kč. Zeť 

poznamenal, že ZO neví, zda tento příspěvek skutečně pozitivně ovlivní např. cenu obědů 

rodičům z obce Křídlůvky nebo zlepšení jiných služeb pro žáky v jídelně. ZO se shodlo, že 

chce před rozhodnutím více informací a pověřilo starostu vznesením dotazu na obec Tasovice. 

Návrh usnesení č. 5 

ZO schvaluje odložit záležitost příspěvku na jídelnu ZŠ Tasovice na 22. zasedání ZO a pověřuje 

starostu získáním více informací od žadatele, obce Tasovice. 

 

PRO:    4;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 5/Z21/2021 bylo schváleno 

 

BOD Č. 9 – Mobilní rozhlas 

 

Sobotka představil návrh smlouvy na poskytnutí služby „Mobilní rozhlas“ (internetová a 

mobilní komunikační aplikace určená pro obce a občany). Návrh smlouvy je přílohou zápisu. 

Sobota zároveň navrhl vypovědět smlouvu se společnosti GOLDEN ORANGE, která 

poskytovala obci podobné služby doposud. Nová aplikace nově umožní přímou SMS 

komunikaci, ankety, lepší rozhraní, hlášení občanů a je cenově výhodnější. 
 

Návrh usnesení č. 6 

ZO schvaluje uzavření smlouvy se společností MUNIPOLIS, s.r.o. o poskytnutí nevýhradní 

licence k využívání aplikace Mobilní rozhlas. Cena služby je stanovená na 500,- Kč / měsíc. 

Znění návrhu smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

 

PRO:    4;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 6/Z21/2021 bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 7 

ZO schvaluje vypovězení smlouvy se společností GOLDEN ORANGE, s.r.o. „o vytvoření a 

správně mobilního rozhlasu VAŠE OBEC“, uzavřené 19. 2. 2020. 

 

PRO:    4;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 7/Z21/2021 bylo schváleno 

 

BOD Č. 10 –  Hospodaření VAK a DSO Dyje 

 

Starosta předložil aktuální dokumenty k hospodaření DSO VAK Znojemsko (usnesení 

z jednání valné hromady) a DSO Dyje (závěrečný účet). 



 

ZO bere na vědomí zápis z usnesení valné hromady DSO VAK a ZÚ DSO Dyje 

 

BOD Č. 11 – Podpora výstavbě domu pro seniory Miroslav  

 

Starosta představil žádost města Miroslav k vyjádření podpory ke stavbě domu pro seniory 

v tomto městě. ZO se shodlo, že záměr města je užitečný. 

 

Návrh usnesení č. 8 

ZO vyjadřuje plnou podporu městu Miroslav v záměru vybudovat Dům pro seniory ve městě 

Miroslav.  

 

PRO:    4;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 8/Z21/2021 bylo schváleno 

 
 

BOD Č. 12 – Žádost o vzdání se předkupního práva 

 

Starosta představil žádost paní ………………… o vzdání se předkupního práva u pozemku p.č. 

…………………, které je zapsáno ve prospěch obce. ………………… má záměr prodat 

pozemek (za cenu 1.140,- Kč), jenž je tímto právem zatížen, oznamuje zastupitelstvu tento 

záměr a zároveň žádá o to, aby se ZO vzdalo uplatnění práva, jelikož pozemek prodává 

………………….  

 

Návrh usnesení č. 9 

ZO schvaluje vzdát se předkupního práva u pozemku p.č. …………………v k.ú. Křídlůvky, a 

umožňuje paní ………………………………………………………, aktuální majitelce 

pozemku, přepsat pozemek na …………………, ……………………………………. 

Předkupní právo bude vymazáno z KN. 

  

PRO:    4;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 9/Z21/2021 bylo schváleno 

 

6. Diskuse 

 

1) Sobotka sdělil, že volební komise pro nadcházející volby již je personálně zajištěna. 

 

2) Sobotka uvedl, že stav účtů obce je k dnešnímu dni cca 14,2 milionů Kč. 

 

3) Sobotka tlumočil návrh několika občanů a sám navrhl pořízení laviček na vybraná místa 

(parčík u hřbitova, budoucí sadový park, k soše sv. Marie aj.). ZO souhlasí. 

 

4) Dále Sobota navrhl pořízení kvalitních hliníkových fotbalových branek na hřiště. 

Zároveň navrhl nabídku SDH Křídlůvky, které by vyrobilo kvalitnější brány z těch 



starých, avšak pouze pod podmínkou, že by je dokázali patřičně zajistit před převržením 

na děti. ZO se shodlo na druhé variantě. 

 

5) Sobotka dále navrhl vyčistit polní cestu, která vytváří hranici katastrů Křídlůvky a 

Hrádek. Cesta je momentálně neprůchodná. Zmínil návrh Heneš využít služeb traktoru 

s pilami. Zároveň zdůraznil, že by se měl oslovit provozovatel přilehlého kanálu, který 

by se měl na čištění podílet. ZO souhlasí s vyčištěním.  

 

6) Sobotka sdělil, že poptal cenovou nabídku na opravu komunikací od společnosti Colas 

a sdělil, že součástí oprav bude také uvedené komunikace do původního stavu po 

výkopech kanal. Přípojek, které jsou v obci nyní 4 (starosta se dohodl s majiteli 

nemovitostí). Zeť se zeptal, zda budou majitelé nemovitostí tyto práce platit. Sobotka 

sdělil, že by neměli, aby byl zachován stejný přístup ke všem. ZO souhlasí. 

 

7) Sobotka sdělil, že mu byly nahlášeny poruchy veřejného osvětlení, a že již poptal firmu 

Eltos a nyní čeká na realizaci oprav. 

 

8) Sobotka dále sdělil, že by rád vyřešil včas zimní údržbu, aby ji tuto zimu někdo mohl 

provádět tak, aby reagoval na náledí sypáním včas brzo ráno, a ne až později dopoledne 

po zavolání. Heneš navrhl koupit nové rozmetadlo. Sobotka sdělil, že pro zimní práce 

může příp. oslovit podnikatele pana Zetě nebo SÚS JMK. 

 

9) Sobotka sdělil, že administrativní pracovnice, paní Bajerová na obecním úřadě zavedla 

patřičným způsobem spisovou službu (což je zákonná povinnost), za což ji před ZO 

pochválil. 

 

10) Sobotka představil ZO aktuální dotační možnosti: 

 

- Na malé vodní nádrže (JMK); ZO souhlasí s podáním žádosti na projektovou 

dokumentaci na malou vodní nádrž; (poznámka 5. 8. 2021: podání žádosti není nyní 

žádoucí, protože jezírko by dle odborného posouzení nemělo dostatečný přívod vody); 

- Sportovní zařízení (NSA); ZO souhlasí s podáním žádosti na úpravu fotbalového hřiště 

(poznámka 3. 8. 2021: podání žádosti nebude možné tento rok);  

- Rekonstrukce veřejných budov (MMR); Sobotka zdůraznil horšící se stav obecního 

úřadu a kulturního domu, ZO pro vysoké náklady nevyužije; 

- Veřejná prostranství (MAS); Sobotka sdělil, že detaily zatím nejsou známy, nicméně 

bude možné využít na hasiče nebo např. parky; 

- Výsadba stromů (SFŽP); ZO souhlasí s využitím, Sobotka podá žádost 1. 8.; 

- Akceschopnost a vzdělávání jednotek SDH; ZO souhlasí s podáním žádosti dle 

možností využití. 

 

11) Sobotka sdělil, že probíhá připomínkování plánu dopravní obslužnosti JMK na rok 

2022-26. Vzhledem k tomu navrhl, na základě žádostí občanů z minulosti, aby obec 

navrhla a zaplatila úpravu jízdního řádu, která by spočívala v častějším zajíždění 

„školních“ autobusů ze Znojma na Božice přímo do obce. ZO souhlasí. 

  



 

9. Návrhy a přijatá usnesení 

 

• ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Usnesení č. 1/21/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje program 21. zasedání ZO Křídlůvky. 

Usnesení č. 2/Z21/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje prodej pozemku č. 1319/49, druh ostatní plocha, o rozloze 31 m2, 

vznikající z pozemku č. 1319/20, druh ostatní plocha, o rozloze 3 832 m2, paní 

…………………………………………, a to za cenu 30,- Kč / m2. Celková cena 

pozemku činí 930,- Kč. Geometrický plán vymezující hranice oddělovaného pozemku 

je součástí tohoto zápisu. Prodej bude podmíněn předkupním právem ve prospěch obce 

na 10 let. 

Usnesení č. 3/Z21/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným způsobem, 

předložený společností Technické služby CZ, s.r.o., IČ 292 161 25, sídlem Nádražní 

253/19, 664 12 Oslavany. Znění návrhu je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 4/Z20/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje odložit záležitost příspěvku na jídelnu ZŠ Tasovice na 22. zasedání ZO a 

pověřuje starostu získáním více informací od žadatele, obce Tasovice. 

Usnesení č. 5/Z20/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje uzavření smlouvy se společností MUNIPOLIS, s.r.o. o poskytnutí 

nevýhradní licence k využívání aplikace Mobilní rozhlas. Cena služby je stanovená na 

500,- Kč / měsíc. Znění návrhu smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 6/Z20/2020 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje vypovězení smlouvy se společností GOLDEN ORANGE, s.r.o. „o 

vytvoření a správně mobilního rozhlasu VAŠE OBEC“, uzavřené 19. 2. 2020. 

Usnesení č. 7/Z20/2020 bylo schváleno 

 

• ZO vyjadřuje plnou podporu městu Miroslav v záměru vybudovat Dům pro seniory ve 

městě Miroslav. 

Usnesení č. 8/Z20/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje vzdát se předkupního práva u pozemku p.č. ………… v k.ú. Křídlůvky, a 

umožňuje paní …………………………………………………………………………, 

aktuální majitelce pozemku, přepsat pozemek na ……………………, 

…………………………………………. Předkupní právo bude vymazáno z KN.  

Usnesení č. 9/Z20/2021 bylo schváleno 

 

 

 

 



 

Po projednání všech bodů zasedání a diskusi ukončil starosta obce v 18:22 zasedání.  

V Křídlůvkách, dne 3. 8. 2020 

 

Mgr. Zbyněk Sobotka 

starosta obce   

 

 

 

 

___________________________ 

Mgr. Zbyněk Sobotka 

 

 

 

___________________________ 

Stanislav Zeť 

 

 

 

___________________________ 

Břetislav Heneš 

 

 


