
  

 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

k zasedání Zastupitelstva obce Křídlůvky č. 22, 

konaného od 16:00 hodin dne 29. 9. 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. 22, 

konaného od 16:00 hodin dne 29. 9. 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: 2 občané. 
 

 

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/Z22/2021 bylo schváleno 

 

BOD Č. 2 
 

Program zasedání je uveden níže.  

1. Kontrola minulých záležitostí  

2. Pořízení 3. změny územního plánu (Pískovna)  

3. Smlouvy a dodatky (dar Jednotě COOP, pacht, kontejner na oblečení, pojištění, smlouvy 

budoucí o věcném břemenu)  

4. Kronika obce a výběr nové kronikářky / nového kronikáře   

5. Návrh na pořízení projekt. dokumentace – přístavba obecní budovy  

6. Projednání návrhů vyhlášek (poplatek za odpady, požární řád)  

7. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2022  

8. Ostatní záležitosti 
 

Vzhledem k přítomnosti občanů, kteří nemohou zůstat po celé trvání zasedání, a mají zájem 

se vyjádřit k bodu č. 5, navrhl starosta přesunout bod č. 5 před bod č. 2. 

 



 

Návrh usnesení č. 2 

ZO schvaluje program 22. zasedání ZO Křídlůvky i s jeho změnou.  

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 2/Z22/2021 bylo schváleno 

 

 

 

2. Kontrola minulých záležitostí 
 

 

BOD Č. 3 – Kontrola minulých záležitostí 

 

a) Kupní smlouva s …………… na část dvora u jejího domu byla uzavřena a návrh na 

vklad vlastnického práva do KN byl podán. 

b) Zavedení služby Mobilní rozhlas je již téměř u konce. Občanům byly rozdány 

registrační letáky. 

c) Oprava veřejného osvětlení se zdržuje kvůli tomu, že firma (ELTOS), která opravu 

zajišťuje, čeká na plošinu. Heneš navrhl zajistit na náklady obce vlastní plošinu, aby se 

opravy urychlily. Absence světla u hlavní silnice už působí problémy. Sobotka řekl, že 

věc bude znovu urgovat. 

d) Sobotka informoval, že stejně tak se zdrží oprava komunikací. Dle stavbyvedoucího 

firmy (COLAS), která má opravy zajistit, mohou opravy proběhnout v listopadu, ale 

spíše až příští rok, a to kvůli velké vytíženosti firmy. 

 
 

3. Přístavba obecní budovy 

 

BOD Č. 4 – Návrh na pořízení projektové dokumentace 
 

Sobotka sdělil, že zastupitelé již v poslední době individuálně hovořili o možnost rozšířit 

kapacity obecního úřadu. Sdělil návrh Zetě na pořízení projektové dokumentace pro stavbu 

přístavby obecní budovy, která by pokryla aktuální a budoucí potřeby obecního úřadu, obce, 

jednotky SDH, místních spolků i občanů. 

ZO diskutovalo o možnostech rozšíření prostor (půda, přístavba u obecního úřadu a přístavba 

u kulturního domu). Pacík reagoval, že přístup na půdu je velmi nepraktický, a proto by jeho 

rekonstrukce nebyla žádoucí, s čímž většina přítomných souhlasila. ZO se shodlo, že přístavba 

u kulturního domu dává největší smysl. V tomto bodě vystoupily také ………………………… 

a paní Švábeková, předsedkyně Svazu Žen II., které sdělily potřeby spolku a kulturního domu. 

Jde především o problém s nedostatkem prostor pro věci obce (z jednoho ženského záchodu již 

byl vytvořen sklad, avšak věcí přibývá natolik, že se musí neustále přemísťovat mezi 

místnostmi), přičemž stejný problém řeší i Svaz Žen. Sobotka dodal, že hasiči musí umístit své 

oblečení do malého sálu, což není ideální pro zásah, a že by do budoucna také potřebovali 

přistavět malou místnost k hasičské zbrojnici. Dále sdělil, že nelze neustále dávat věci na půdu, 

kde je zima a případně myši. Dodal, že půda je momentálně plná popelnic.  



ZO se shodlo, že pořízení projektu a vyčkání na vhodnou chvíli, kdy by bylo tuto výstavbu 

vhodné provést, nejlépe s využitím dotací, je dobrý nápad. Shodlo se, že detaily projektu 

projedná na jiné schůzi spolu s představiteli spolků a příp. i veřejnosti. 

Návrh usnesení č. 3 

ZO schvaluje návrh pořídit projektovou dokumentaci pro přístavbu obecní budovy vedle 

kulturního domu a hasičské zbrojnice. Detaily projektu naplánuje později a projedná je se 

spolky a veřejností. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 3/Z22/2021 bylo schváleno 

 

 
 

4. Návrh 3. změny územního plánu 

 

BOD Č. 5 – Návrh 3. změny územního plánu 

 

Obec Křídlůvky obdržela návrh společnosti Technické služby CZ s.r.o., Nádražní 253/19, 664 

12 Oslavany, a v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) ve spojení s ust. § 55a odst. 2 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále též „stavební zákon“), rozhodla, že pořídí změnu č. 3 Územního plánu Křídlůvky 

s obsahem, který je uveden v příloze tohoto zápisu. 

Návrh usnesení č. 4 

ZO schvaluje v souladu s ust. § 55a odst. 1 stavebního zákona pořídit změnu č. 3 ÚP Křídlůvky, 

a to zkráceným postupem. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 4/Z22/2021 bylo schváleno 

Návrh usnesení č. 5 

ZO schvaluje podle ust. § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona, že požádá úřad územního 

plánování (odbor územního plánování MěÚ Znojmo) o zajištění pořízení změny č. 3 ÚP 

Křídlůvky. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 5/Z22/2021 bylo schváleno 

Návrh usnesení č. 6 

ZO schvaluje že starosta obce, Mgr. Zbyněk Sobotka, bude spolupracovat s úřadem územního 

plánování při pořizování změny č. 3 Územního plánu Křídlůvky.  

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 6/Z22/2021 bylo schváleno 

  



 
 

5. Smlouvy a dodatky 

 

BOD Č. 6 – Smlouvy o smlouvě budoucí o břemenu 

 

Obci Křídlůvky byly doručeny dva návrhy smluv o smlouvách budoucích ke zřízení věcného 

břemena vzhledem k plánovaným stavbám kabelu NN, a to v lokalitách u sklepů (pro plynovou 

stanici) a pro stavební pozemky (lokalita Sever). Znění smluv bylo zastupitelům zasláno 

e-mailem. 

Návrh usnesení č. 7 

ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

č. ZN-001040020585/001-ADSG (akce Křídlůvky GAS NET) se společností EG.D, a.s. Výše 

náhrady za zřízení břemene činí 20 100,- Kč. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 7/Z22/2021 bylo schváleno 

Návrh usnesení č. 8 

ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

č. ZN 001030069992/001-ADSG (akce Křídlůvky stavební pozemky lokalita Sever) se 

společností EG.D, a.s. Výše náhrady za zřízení břemene činí 9 200,- Kč. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 8/Z22/2021 bylo schváleno 

 

 

 

BOD Č. 7 – Finanční příspěvek Jednota MK 
 

Na začátku roku 2021 požádala společnost Jednota spotřební družstvo Moravský Krumlov o 

finanční příspěvek z rozpočtu obce Křídlůvky na financování provozních nákladů vzhledem k 

pokrytí ztráty, která dle společnosti činila pro místní prodejnu 60 000,- Kč. Obec Křídlůvky 

zažádala o dotaci z rozpočtu JMK na pokrytí 50 % této výše, tedy 30 000,- Kč. 

Návrh usnesení č. 9 

ZO schvaluje poskytnout dotaci společnosti Jednota spotřební družstvo Moravský Krumlov, a 

to ve výši 60 000,- Kč. Dotace může být použita pouze dle podmínek uvedených ve smlouvě. 

Smlouva je přílohou zápisu.  

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 9/Z22/2021 bylo schváleno 

 

 



 

BOD Č. 8 – Finanční příspěvek Jídelna ZŠ Tasovice 
 

Sobotka na předchozím 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. Na 

základě žádosti ZO bylo zjištěno plánované využití tohoto příspěvku u starosta obce Tasovice. 

Sobotka sdělil, že příspěvek má být využit na provozní náklady jídelny a přímo se neprojeví 

v cenách obědů, které rodiče platí. Nicméně se projeví v úlevě na nákladech školy, které tak 

může investovat do jiných potřebných věcí.  

Návrh usnesení č. 10 

ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8 022,- Kč základní škole Tasovice na 

provoz jídelny.  

 

PRO:    5;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 10/Z22/2021 bylo schváleno 

 

BOD Č. 9 – Finanční příspěvek TJ Sokol Hrádek  

 

Sobotka předložil žádost fotbalového klubu TJ Sokol Hrádek o příspěvek na činnost 

mládežnických týmů. Z obce Křídlůvky je registrováno 6 dětí. Pacík navrhl přispět 500,- Kč na 

dítě.  

Návrh usnesení č. 11 

ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6 000,- Kč fotbalovému klubu TJ Sokol 

Hrádek, a to na pokrytí nákladů na provoz mládežnických týmů. Dotace může být použita pouze 

dle podmínek uvedených ve smlouvě. Smlouva je přílohou zápisu. 

 

PRO:    5;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 11/Z22/2021 bylo schváleno 
 

 

BOD Č. 10 –  Dodatek ke smlouvě TextilEco 

 

Společnost TextilEco a.s. navrhla obci Křídlůvky změnu podmínek smlouvy, na jejímž základě 

je zajišťován sběr šatstva v obci. Dosud byla služba zdarma. Nově bude obec Křídlůvky platit 

částku 1 200,- Kč ročně. Text dodatku byl zaslán zastupitelům na e-mail. 

Návrh usnesení č. 12 

ZO schvaluje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů na sběr 

šatstva se společností TextilEco a.s. Cena za provoz služby je stanovena na 1 200,- Kč / rok. 

 

PRO:    5;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 12/Z22/2021 bylo schváleno 

 



 

BOD Č. 11 – Dodatek ke smlouvě REMA 

 

Starosta představil aktualizovanou smlouvu se společností REMA, na jejímž základě je zajištěn 

sběr elektronického odpadu.  
 

Návrh usnesení č. 13 

ZO schvaluje smlouvu o zřízení místa zpětného odběru v rámci projektu „Zelená obec“ se 

společností REMA. Návrh smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

 

PRO:    5;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 13/Z22/2021 bylo schváleno 

 
 

BOD Č. 12 – Dodatek ke smlouvě AGROSPOL HRÁDEK 

 

Vzhledem k tomu, že byla v minulém roce realizována směna pozemků, je nyní nutné vyřadit 

z pachtu jeden z bývalých obecních pozemků. 

Návrh usnesení č. 14 

ZO schvaluje dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě č. 126/5, jehož předmětem je vyřazení pozemku 

č. 7478 v k.ú. Křídlůvky z pachtovní smlouvy uzavřené se společností AGROSPOL 

HRÁDEK, s.r.o. 

 

PRO:    5;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 14/Z22/2021 bylo schváleno 

 
 

6. Kronika 

 

BOD Č. 13 – Určení schvalovacího orgánu 

 

Sobotka upozornil, že dle sdělení ze zápisu metodické kontroly Moravského zemského archivu 

v Brně je nutné určit orgán, který bude pravidelně schvalovat obsah obecní kroniky. Orgánem 

může být zastupitelstvo obce nebo kulturní výbor. Členové navrhují, aby kroniku kontrolovalo 

zastupitelstvo obce. 

Návrh usnesení č. 15 

ZO schvaluje, aby kontrolním orgánem obecní kroniky bylo zastupitelstvo obce. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 15/Z22/2021 bylo schváleno 

  



 

BOD Č. 14 – Výběrové řízení – kronikář/ka obce 

 

Sobotka dále sdělil, že je nutné zaměstnat nového kronikáře nebo kronikářku. Navrhl, aby 

zastupitelstvo buď určilo vhodné kandidáty nebo bylo vypsáno výběrové řízení. ZO navrhuje 

vypsat výběrové řízení. Sobotka navrhl novému kronikáři nebo kronikářce navýšit odměnu.  

ZO bere na vědomí 
 

7. Projednání návrhů vyhlášek 

 

BOD Č. 15 – Odpadová vyhláška 

 

ZO předběžně projednalo pracovní návrh odpadové vyhlášky na příští rok. Vyhláška bude 

schválena na některém z následujících zasedání v roce 2021. 

 

BOD Č. 16 – Požární řád 

 

Vzhledem ke změnám v jednotce SDH Křídlůvky ZO předběžně projednalo pracovní návrh 

požárního řádu. Požární řád bude schválen na některém z následujících zasedání v roce 2021. 
 

 

8. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2022 

 

BOD Č. 17 – Rozpočet na rok 2022 

 

ZO předběžně projednalo pracovní návrh rozpočtu na příští rok. Rozpočet bude schválen na 

některém z následujících zasedání v roce 2021. 
 

9. Ostatní záležitosti 

 

BOD Č. 18 – Strategický rozvojový dokument 

 

ZO předběžně projednalo pracovní návrh Strategického rozvojového dokumentu a pověřilo 

starostu obce vypracováním nové aktualizace. 

 

BOD Č. 19 – Na vědomí 

 

1) Smlouva o příspěvku na vytvoření pracovních míst VPP bude prodloužena o jeden 

měsíc (do konce listopadu) pro oba pracovníky. Sobotka sdělil, že oba pracovníci 

vyjádřili zájem v práci zůstat. Sobotka pochválil výkon pracovníků. ZO zváží zachování 

jednoho pracovního místa na náklady obce přes zimu do další sezóny. 

2) Starostovi byla doručena slovní žádost na umístění retardéru v méně přehledném úseku 

mezi parkem a bývalým rybníkem. ZO se neztotožnilo s možností umístit zde retardér, 



ačkoliv uznalo, že úsek je mírně nepřehledný. Starosta sdělil, že bude důsledněji 

upozorňovat řidiče, kteří zde porušují rychlost. 

3) Sobotka informoval ZO o rozpočtovém opatření č. 5. ZO bere na vědomí. 

4) Termín svozu nebezpečného odpadu bude 23. 10., 8:40 – 9:05. Nebezpečný odpad bude 

tentýž víkend. 

5) Sobotka sdělil, že do dílny nakoupil brusku a elektrickou vrtačku. 

6) Kontrola požární ochrany obce a jednotky požární ochrany dopadla dle starosty velmi 

dobře. Zápis z kontroly zatím není k dispozici. 

7) Projekt sběrného dvoru čeká na poslední stanovisko. Poté bude žádáno o územní 

rozhodnutí. 

8) Na projekt studny již byla podána žádost o stavební povolení, nicméně kvůli četným 

změnám v projektu musí být doloženy dodatky k projektové dokumentaci. 

9) Zimní údržbu bude zajišťovat firma Stanislav Zeť, IČO 09420479. 

10) Sobotka informoval, že se webové stránky obce Křídlůvky umístili na 7. místě ze 14 

soutěžících v krajském kolem soutěže Zlatý erb (nejlepší webové stránky obcí). 

11) Sobotka informoval, že bude nutné dočipovat zbylé a nové nádoby na odpad. K tomuto 

se setká s okolními starosty a poskytovatelem, aby se dohodli na možnosti společných 

pravidelných intervalů k aktivaci čipů. 

 

9. Návrhy a přijatá usnesení 

 

• ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Usnesení č. 1/22/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje program 22. zasedání ZO Křídlůvky. 

Usnesení č. 2/Z22/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje návrh pořídit projektovou dokumentaci pro přístavbu obecní budovy 

vedle kulturního domu a hasičské zbrojnice. Detaily projektu naplánuje později a 

projedná je se spolky a veřejností. 

Usnesení č. 3/Z22/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje v souladu s ust. § 55a odst. 1 stavebního zákona pořídit změnu č. 3 ÚP 

Křídlůvky, a to zkráceným postupem. 

Usnesení č. 4/Z22/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje podle ust. § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona, že požádá úřad 

územního plánování (odbor územního plánování MěÚ Znojmo) o zajištění pořízení 

změny č. 3 ÚP Křídlůvky. 

Usnesení č. 5/Z22/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje že starosta obce, Mgr. Zbyněk Sobotka, bude spolupracovat s úřadem 

územního plánování při pořizování změny č. 3 Územního plánu Křídlůvky.  

Usnesení č. 6/Z22/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN 

001040020585/001-ADSG (akce Křídlůvky GAS NET) se společností EG.D, a.s. Výše 

náhrady za zřízení břemene činí 20 100,- Kč. 

Usnesení č. 7/Z22/2021 bylo schváleno 



 

• ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN 

001030069992/001-ADSG (akce Křídlůvky stavební pozemky lokalita Sever) se 

společností EG.D, a.s. Výše náhrady za zřízení břemene činí 9 200,- Kč. 

Usnesení č. 8/Z22/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje poskytnout dotaci společnosti Jednota spotřební družstvo Moravský 

Krumlov, a to ve výši 60 000,- Kč. Dotace může být použita pouze dle podmínek 

uvedených ve smlouvě. Smlouva je přílohou zápisu.  

Usnesení č. 9/Z22/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8 022,- Kč základní škole 

Tasovice na provoz jídelny. 

Usnesení č. 10/Z22/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6 000,- Kč fotbalovému klubu TJ 

Sokol Hrádek, a to na pokrytí nákladů na provoz mládežnických týmů. Dotace může být 

použita pouze dle podmínek uvedených ve smlouvě. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 11/Z22/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů na 

sběr šatstva se společností TextilEco a.s. Cena za provoz služby je stanovena na 1 200,- 

Kč / rok. 

Usnesení č. 12/Z22/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje smlouvu o zřízení místa zpětného odběru v rámci projektu „Zelená obec“ 

se společností REMA. Návrh smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 13/Z22/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě č. 126/5, jehož předmětem je vyřazení 

pozemku č. 7478 v k.ú. Křídlůvky z pachtovní smlouvy uzavřené se společností 

AGROSPOL HRÁDEK, s.r.o. 

Usnesení č. 14/Z22/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje, aby kontrolním orgánem obecní kroniky bylo zastupitelstvo obce. 

Usnesení č. 15/Z22/2021 bylo schváleno 

 

 

  



 

Po projednání všech bodů zasedání a diskusi ukončil starosta obce v 18:15 zasedání.  

V Křídlůvkách, dne 4. 10. 2021 

 

Mgr. Zbyněk Sobotka 

starosta obce   

 

 

 

 

___________________________ 

Mgr. Zbyněk Sobotka 

 

 

 

___________________________ 

Stanislav Zeť 

 

 

 

___________________________ 

Břetislav Heneš 

 

 


