
  

 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

k zasedání Zastupitelstva obce Křídlůvky č. 23, 

konaného od 16:00 hodin dne 8. 12. 2021,  

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

____________________________________________________ 

 

Mgr. Zbyněk Sobotka, starosta    

       ……………………………….. 

 

Blanka Fučíková, místostarostka    

       ……………………………….. 

 

Bc. Jakub Pacík      

       ……………………………….. 

 

Břetislav Heneš      

       ……………………………….. 

 

Stanislav Zeť       

       ……………………………….. 

  



 

 
 

ZÁPIS 

o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Křídlůvky č. 23, 

konaného od 16:00 hodin dne 8. 12. 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 16:04 hodin.  

Na zasedání bylo přítomno: 0 občané. 
 

 

1. Zahájení  

 

BOD Č. 1 
 

Ověřením zápisu byly navrženi: Stanislav Zeť, Blanka Fučíková 

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/Z23/2021 bylo schváleno 

 

BOD Č. 2 
 

Program zasedání je uveden níže.  

1. Kontrola minulých záležitostí 

2. Rozpočet na rok 2022 

3. Vyhlášky 

4. Smlouvy (3. změna ÚP, pojištění, břemeno, KORDIS, nájem pozemku, aj.) 

5. Funkce starosty obce 

6. Strategický rozvojový plán obce – aktualizace  

7. Plán inventur 

8. Ostatní záležitosti 

9. Projednání plánu pro přístavbu obecních budov (bod zrušen) 

 



 

 

Návrh usnesení č. 2 

ZO schvaluje program 23. zasedání ZO Křídlůvky i se změnami, bez výhrad.  

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 2/Z23/2021 bylo schváleno 

 

 

 

2. Kontrola minulých záležitostí 
 

 

BOD Č. 3 – Kontrola minulých záležitostí 

 

a) Příspěvek Jednotě MK – darovací smlouva byla uzavřena. Vyúčtování dotace zatím 

nebylo realizováno (jak z Jednoty MK na obec, tak z obce na JMK). 

b) Příspěvek TJ Sokol Hrádek – darovací smlouva byla uzavřena a byla poskytnuta faktura 

za nákup dětských dresů. 

c) Příspěvek ZŠ Tasovice – smlouva o poskytnutí příspěvku byla uzavřena. 

d) Mobilní rozhlas – do služby je zapojeno aktuálně 49 členů. Starosta vyzval zastupitele, 

aby se do služby také připojily. 

e) Kronika – k výzvě se nikdo nepřihlásil, s nikým nebyla uzavřena smlouva/dohoda. 

 
 

3. Rozpočet na rok 2022 

 

BOD Č. 4 – Schválení rozpočtu na rok 2022 
 

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na el. a úřední desce od 8. 11. do 9. 12. 2021. Zastupitelům byl 

návrh rozpočtu zaslán elektronicky. Návrh je přílohou tohoto zápisu.  

Návrh usnesení č. 3 

ZO schvaluje rozpočet pro rok 2022.  

Příjmy:  4 314 500,00 Kč 

Výdaje:  3 547 900,00 Kč 

Financování:   -766 600,00 Kč 

Závazným ukazatelem byl stanoven paragraf. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 3/Z23/2021 bylo schváleno 

  



 
 

4. Vyhlášky 

 

BOD Č. 5 – Vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

 

Návrh vyhlášky byl konzultován s Ministerstvem vnitra, upraven dle jeho připomínek a  

 

zastupitelům byl zaslán elektronickou formou. Návrh vyhlášky je přílohou tohoto zápisu. 

Návrh usnesení č. 4 

ZO schvaluje vyhlášku č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 4/Z23/2021 bylo schváleno 

 

BOD Č. 6 – Vyhláška o místním poplatku za obecní  

systém odpadového hospodářství 

 

Návrh vyhlášky byl konzultován s Ministerstvem vnitra, upraven dle jeho připomínek a 

zastupitelům byl zaslán elektronickou formou. Návrh vyhlášky je přílohou tohoto zápisu. 

Návrh usnesení č. 5 

ZO schvaluje vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství. Poplatek se stanovuje v celkové výši 500,- Kč. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 5/Z23/2021 bylo schváleno 

 

 

BOD Č. 7 – Požární řád obce 
 

Návrh vyhlášky (řádu) byl konzultován s JSDH Křídlůvky a zastupitelům byl zaslán 

elektronickou formou. Návrh vyhlášky (řádu) je přílohou tohoto zápisu. 

Návrh usnesení č. 6 

ZO schvaluje vyhlášku č. 3/2021, kterou se vydává požární řád obce. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 6/Z23/2021 bylo schváleno 

  



 

5. Smlouvy 

 

BOD Č. 8 – Zajištění 3. změny ÚP Křídlůvky 
 

Je navrženo, aby 3. návrh změny územního plánu Křídlůvky realizovala Ing. arch. Vlasta 

Šilhavá. Návrh smlouvy o zajištění tohoto díla byl zastupitelům zaslán elektronicky a je 

přílohou tohoto zápisu. 

Návrh usnesení č. 7 

ZO schvaluje smlouvu o dílo č. 2/2021 na zhotovení návrhu změny č. 3 územního plánu 

Křídlůvky. Zhotovitelem díla je Ing. arch. Vlasta Šilhavá. Cena díla je stanovena na 80.000,- 

Kč. 

 

PRO:    5;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 7/Z23/2021 bylo schváleno 

 

BOD Č. 9 – Pojištění 

 

Sobotka předložil dva návrhy na uzavření pojistných smluv, které se týkají činnosti JSDH 

Křídlůvky a majetku obce. Dokumentace k oběma návrhům byla zastupitelům zaslána 

elektronicky. Návrh smlouvy a modelace pojištění jsou přílohou tohoto zápisu. 

Návrh usnesení č. 8 

ZO schvaluje pojistnou smlouvu o skupinovém úrazovém pojištění (členů JSDH Křídlůvky) se 

společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Roční pojistné činní 412,- 

Kč/osoba/rok pro deset osob, celkem tedy 4 120,- Kč. 

 

PRO:    5;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 8/Z23/2021 bylo schváleno 
 

 

Návrh usnesení č. 9 

ZO schvaluje pojistnou smlouvu o pojištění majetku na místě pojištění a pojištění odpovědnosti 

za újmu (členů JSDH Křídlůvky) se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance 

Group. Roční pojistné pro oba předměty pojištění činní 17 023,- Kč/rok. 

 

PRO:    5;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 9/Z23/2021 bylo schváleno 

 

BOD Č. 10 –  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

 

Vzhledem ke změně projektu ze strany investora došlo k návrhu nové smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene. Návrh smlouvy byl zastupitelům zaslán elektronicky a je 

přílohou tohoto zápisu. 



Návrh usnesení č. 10 

ZO schvaluje smlouvu Č.: ZN-001040020585/001-ADSG o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene vůči společnosti E.GD, a.s. Úplata za zřízení břemena činní 20 300,- Kč. Tímto se ruší 

usnesení č. 7/Z22/2021. 

 

PRO:    5;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 10/Z23/2021 bylo schváleno 

 

BOD Č. 11 – Zajištění obslužnosti IDS JMK 

 

Starosta představil dodatek smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK. Návrh dodatku 

byl zastupitelům zaslán elektronicky a je přílohou tohoto zápisu. 

 

Návrh usnesení č. 11 

ZO schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK. Příspěvek na 

jednoho obyvatele činní 100,- Kč.  

 

PRO:    5;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 11/Z23/2021 bylo schváleno 

 

BOD Č. 12 – Dotace – socha sv. Marie 

 

Vzhledem ke komplikacím s realizací restaurátorských prací na soše sv. Marie byl poskytovatel 

dotace (JMK) požádán o změnu projektu. Poskytovatel s tímto požadavkem vyhověl, načež 

navrhuje uzavřít dodatek k původní dotační smlouvě. Návrh byl zastupitelům zaslán 

elektronicky a je přílohou tohoto zápisu. 

 

Návrh usnesení č. 12 

ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 

JMK072112/21/OK, uzavřené dne 22.09.2021. Dodatkem se upravují lhůty pro realizaci a 

vyúčtování dotace na příští rok. 

 

PRO:    5;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 12/Z23/2021 bylo schváleno  

 

BOD Č. 13 – Pronájem pozemku 

 

Sobotka navrhuje pronajmout (propachtovat) pozemek č. 7789 v k.ú. Křídlůvky (travnatý 

porost u hřbitova) od majitele pozemku, Státního pozemkového úřadu. Návrh pachtovní 

smlouvy byl zastupitelům zaslán elektronicky a je přílohou tohoto zápisu. 

 

  



 

Návrh usnesení č. 13 

ZO schvaluje pachtovní smlouvu č. 226N21/27, kterou se propachtovává pozemek č. 7789 

v k.ú. Křídlůvky, druh orná půda, o výměře 556 m2, za cenu 500,- Kč/rok, od Státního 

pozemkového úřadu. 

 

PRO:    5;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 13/Z23/2021 bylo schváleno 
 

 

6. Funkce starosty 

 

BOD Č. 14 – Funkce starosty 
 

Sobotka vyzval k hlasování o funkci starosty, která byla minulou zimu schválena dočasně, do 

jara 2021. 

 

Návrh usnesení č. 14 

ZO schvaluje, aby starosta vykonával svou funkci uvolněně. 

PRO:    3; (Pacík, Sobotka, Zeť) 

PROTI:                2; (Heneš, Fučíková) 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 14/Z23/2021 bylo schváleno 
 

 

8. Strategický rozvojový plán obce 

 

BOD Č. 15 – Aktualizace strategického plánu 

 

Sobotka představil návrh aktualizace a vyhodnocení strategického rozvojového plánu. Návrh 

byl zastupitelům zaslán elektronicky.  

 

Návrh usnesení č. 15 

ZO schvaluje 1. aktualizaci strategického rozvojového plánu na roky 2020-2025. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 15/Z23/2021 bylo schváleno 
  



 

 

9. Plán inventur 

 

BOD Č. 16 – Plán inventur 

 

Sobotka představil plán inventur na k 31. 12. 2021: 

Fyzické inventury:   od 31. 12. 2021 do 20. 1. 2022 

Dokladové inventury:  od 15. 1. 2021 do 31. 1. 2022 

Sestavení zprávy:   31. 1. 2022 

 

Dále Sobotka navrhl členy inventarizační komise: 

Předseda:  Bc. Jakub Pacík 

Členové: Břetislav Heneš 

  Stanislav Zeť 

ZO bere na vědomí. 
 

10. Ostatní 

 

BOD Č. 17 – Obecní kronika 

 

Sobotka sdělil, že na výzvu o místo obecní kronikářky / obecního kronikáře se nepřihlásil žádný 

kandidát, a obec tak nemá zajištěné psaní kroniky na příští rok.  

 

BOD Č. 18 – Prodej automobilu Avia A30 

 

Sobotka sdělil, že je zájemce o koupi obecního automobilu Avia A30, který byl zapsán jako 

hasičský automobil. Vzhledem k jeho stavu a nevyužití se již dříve ZO shodlo na prodeji nebo 

likvidaci automobilu. O koupi projevila zájem firma Petech s.r.o., která funguje v obci v areálu 

starého zemědělského podniku. 

Návrh usnesení č. 16 

ZO schvaluje prodej automobilu v majetku obce značky Avia A30 společnosti Petech s.r.o., Za 

školou 255 Hrabětice, za cenu 5000,- Kč. Automobil je prodáván za poníženou cenu vzhledem 

k jeho stavu (stáří, koroze, poruchy na karoserii a motoru, chybějící klíče aj.) a k potřebě 

rychlého prodeje (náklady na udržování a provoz automobilu nejsou účelné vzhledem 

k nulovému využití automobilu obcí). 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 16/Z23/2021 bylo schváleno 

 

BOD Č. 19 – Harmonogram ZZ na rok 2022 

 

Sobotka navrhuje následující harmonogram zasedání zastupitelstva na rok 2022: 



12. 1. 2022, 23. 3. 2022, 15. 6. 2022, 7. 9. 2022, 9. 11. 2022, 14. 12. 2022. 

 

Návrh usnesení č. 17 

ZO schvaluje harmonogram zasedání zastupitelstva obcí. Harmonogram je přílohou tohoto 

zápisu. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 17/Z23/2021 bylo schváleno 

 

BOD Č. 20 – Úprava cen pozemků v majetku obce 

 

Sobotka upozornil na vhodnost aktualizace cen pozemků. V roce 2020 byly odhadem obvyklé 

ceny č. 18/05/2020 vypracovaným Ing. et Ing. Václavem Vyhnálkem zjištěny následující ceny: 

Ostatní plochy:  45,- Kč/m2 

Zahrady:  50,- Kč/m2 

Zastavitelné plochy:  430-450,- Kč/m2 

Návrh usnesení č. 18 

ZO schvaluje, že se tato záležitost přesune na příští zasedání. 

 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 18/Z23/2021 bylo schváleno 

 

BOD Č. 21 – Povodňová komise 

 

Vzhledem k aktualizaci jednotky SDH Křídlůvky navrhuje Sobotka upravit povodňovou 

komisi tak, aby v ní zasedali také alespoň dva členové JSDH Křídlůvky (kromě starosty, který 

je také členem). 

Návrh usnesení č. 19 

ZO schvaluje upravit povodňovou komisi obce Křídlůvky následujícím způsobem: 

Předseda PK: Mgr. Zbyněk Sobotka, starosta obce 

Místopředseda: Zdeněk Karásek, velitel JSDH Křídlůvky 

Člen: Jakub Pacík 

Člen: Břetislav Heneš 

Člen: Marek Příhoda, hlavní strojník JSDH Křídlůvky 

Člen: …………… 
 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 19/Z23/2021 bylo schváleno 

 

 



 

BOD Č. 22 – Vítání občánků 
 

Sobotka navrhl od nového roku zařadit do kulturního programu obce vítání občánků, které je 

tradicí v okolních obcích. Vítání občánků by se konalo min. každý druhý rok (dle počtu 

narozených dětí) v jarním či letním měsíci a zahrnovalo by v předchozích dvou letech narozené 

děti. Vítání v příštím roce by výjimečně zahrnovalo děti ve věku 0-3 let.  

 

Návrh usnesení č. 20 

ZO schvaluje pořádání vítání občánků a pověřuje starostu obce organizací těchto akcí. 
 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 20/Z23/2021 bylo schváleno 

 

BOD Č. 23 – Na vědomí 
 

Sobotka předložil ZO aktuální rozpočtová opatření.  
 

ZO bere na vědomí. 

 

Sobotka požádal předsedy výborů, aby byly výbory více autonomní ve své činnosti.  
 

ZO bere na vědomí. 

 

Sobotka seznámil ZO s aktuálním stavem požární ochrany obce. Stav požární ochrany je, až na 

nepodstatné věci, vyhovující. 
 

ZO bere na vědomí. 

 

Sobotka informoval ZO, že velitel JSDH Křídlůvky požádal o pořízení vybavení (analogová 

vysílačka, poloprofi motorová pila, lékárnička III. třídy, reflexní vesty a kužely) a zařazení 

členů JSDH do školení (4x motorová pila, 1x velitel družstva). Sobotka dodal, že zažádá o 

dotaci na uvedené vybavení, pokud to bude možné. 
 

ZO bere na vědomí. 

 

Sobotka informoval, že má jednu vhodnou nabídku na pořízení sazenic pro realizaci hromadné 

výsadby stromů v obci, jejíž celková cena je cca 170.000,- Kč (nelze dopředu přesně určit). 

Zároveň informoval, že realizace akce je přesunuta na podzim příštího roku.  

   
 

ZO bere na vědomí. 

 

Sobotka informoval ZO o stavu projektu intensifikace ČOV v Jaroslavicích, na kterou ej obec 

napojena. Vzhledem k naplnění kapacity ČOV aktuálně platí „stopstav“ pro připojení objektů 



do kanalizačního řádu. Dle předběžných (neoficiálních) informací bude projekt intensifikace 

stát 1,5 mil. a realizace 80 mil. bez DPH. Aktuální dotace činí maximálně 30% celkové částky.  

Starosta se v květnu účastnil jednání se starosty obcí, kterých se intensifikace týká. Sobotka 

sdělil, že společně se starostou obce Valtrovice předběžně nesouhlasil s rozdělením nákladů na 

akci, které navrhl starosta obce Jaroslavice (obce Dyjákovice, Hrádek, Jaroslavice každá 25 %, 

obce Křídlůvky a Valtrovice každá 12,5 %), jelikož neodpovídá skutečným poměrům obcí. Dle 

výpočtů založených na počtu obyvatel a vykázaných splaškách by se obec Křídlůvky měla 

podílet cca 4-7 %. Starosta obce Jaroslavice byl zároveň požádán o prověření vlivu velkých 

vinařství a podniků nacházejících se v obci Jaroslavice, a také zatékání dešťové kanalizace do 

splaškové, na kapacitu ČOV. K uvedenému nebyly doteď poskytnuty žádné informace. 
 

ZO bere na vědomí. 

 

Stav stavebních pozemků je téměř ve fázi podání žádosti na stavební úřad. Veškerá stanoviska 

byla získána s pozitivním vyjádřením, zbývá pouze souhlas s vynětím půdy ze ZPF. 
 

ZO bere na vědomí. 

 

Stav projektu sběrného dvoru je ve stejné situaci, jako stavební pozemky, zbývá pouze dokončit 

vynětí ze ZPF. Státní pozemkový úřad vydal kladné stanovisko k realizaci stavby na jejich 

pozemku, nicméně pod podmínkou majetkoprávního vypořádání pozemku, které by bylo 

realizováno koupí pozemku za cenu běžnou nebo zjištěnou (z těchto dvou cenu vyšší). Sobotka 

vyzval ZO aby se vyjádřilo k tomuto faktu a rozhodlo, zda je realizace projektu žádoucí a za 

jakých podmínek.   
 

ZO bere na vědomí. 

 

Sobotka informoval ZO, že těžba dřeva v obecním lese probíhá. Dle lesního zákona nesmí být 

vytěženo v tomto roce více, jak 22 m2 dřeva ze stojících stromů, což dle aktuální kapacity 

odpovídá. Těžby se účastní 15 osob. 
 

ZO bere na vědomí. 

 

9. Návrhy a přijatá usnesení 

 

• ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Usnesení č. 1/23/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje program 23. zasedání ZO Křídlůvky i se změnami, bez výhrad. 

Usnesení č. 2/Z23/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje rozpočet pro rok 2022.  

Příjmy:  4 314 500,00 Kč 

Výdaje:  3 547 900,00 Kč 

Financování:   -766 600,00 Kč 

Závazným ukazatelem byl stanoven paragraf. 

Usnesení č. 3/Z23/2021 bylo schváleno 

 



• ZO schvaluje vyhlášku č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství. 

Usnesení č. 4/Z23/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství. Poplatek se stanovuje v celkové výši 500,- Kč. 

Usnesení č. 5/Z23/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje vyhlášku č. 3/2021, kterou se vydává požární řád obce.  

Usnesení č. 6/Z23/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje smlouvu o dílo č. 2/2021 na zhotovení návrhu změny č. 3 územního plánu 

Křídlůvky. Zhotovitelem díla je Ing. arch. Vlasta Šilhavá. Cena díla je stanovena na 

80.000,- Kč. 

Usnesení č. 7/Z23/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje pojistnou smlouvu o skupinovém úrazovém pojištění (členů JSDH 

Křídlůvky) se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Roční 

pojistné činní 412,- Kč/osoba/rok pro deset osob, celkem tedy 4 120,- Kč. 

Usnesení č. 8/Z23/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje pojistnou smlouvu o pojištění majetku na místě pojištění a pojištění 

odpovědnosti za újmu (členů JSDH Křídlůvky) se společností Kooperativa pojišťovna, 

a.s., Vienna Insurance Group. Roční pojistné pro oba předměty pojištění činní 17 023,- 

Kč/rok.  

Usnesení č. 9/Z23/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje smlouvu Č.: ZN-001040020585/001-ADSG o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene vůči společnosti E.GD, a.s. Úplata za zřízení břemena činní 20 

300,- Kč. Tímto se ruší usnesení č. 7/Z22/2021. 

Usnesení č. 10/Z23/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK. Příspěvek 

na jednoho obyvatele činní 100,- Kč. 

Usnesení č. 11/Z23/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje č. JMK072112/21/OK, uzavřené dne 22.09.2021. Dodatkem se upravují lhůty pro 

realizaci a vyúčtování dotace na příští rok. 

Usnesení č. 12/Z23/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje pachtovní smlouvu č. 226N21/27, kterou se propachtovává pozemek č. 

7789 v k.ú. Křídlůvky, druh orná půda, o výměře 556 m2, za cenu 500,- Kč/rok, od 

Státního pozemkového úřadu. 

Usnesení č. 13/Z23/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje, aby starosta vykonával svou funkci uvolněně. 

Usnesení č. 14/Z23/2021 bylo schváleno 



 

• ZO schvaluje 1. aktualizaci strategického rozvojového plánu na roky 2020-2025. 

Usnesení č. 15/Z23/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje prodej automobilu v majetku obce značky Avia A30 společnosti Petech 

s.r.o., Za školou 255 Hrabětice, za cenu 5000,- Kč. Automobil je prodáván za poníženou 

cenu vzhledem k jeho stavu (stáří, koroze, poruchy na karoserii a motoru, chybějící klíče 

aj.) a k potřebě rychlého prodeje (náklady na udržování a provoz automobilu nejsou 

účelné vzhledem k nulovému využití automobilu obcí). 

Usnesení č. 16/Z23/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje harmonogram zasedání zastupitelstva obcí. Harmonogram je přílohou 

tohoto zápisu. 

Usnesení č. 17/Z23/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje, že se tato záležitost přesune na příští zasedání. 

Usnesení č. 18/Z23/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje upravit povodňovou komisi obce Křídlůvky následujícím způsobem: 

Předseda PK: Mgr. Zbyněk Sobotka, starosta obce 

Místopředseda: Zdeněk Karásek, velitel JSDH Křídlůvky 

Člen: Jakub Pacík 

Člen: Břetislav Heneš 

Člen: Marek Příhoda, hlavní strojník JSDH Křídlůvky 

Člen: …………… 

Usnesení č. 19/Z23/2021 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje pořádání vítání občánků a pověřuje starostu obce organizací těchto akcí. 

Usnesení č. 20/Z23/2021 bylo schváleno 

 

 

 

  



 

Po projednání všech bodů zasedání a diskusi ukončil starosta obce v 17:26 zasedání.  

V Křídlůvkách, dne 9. 12. 2021 

 

Mgr. Zbyněk Sobotka 

starosta obce   

 

 

 

 

___________________________ 

Mgr. Zbyněk Sobotka 

 

 

 

___________________________ 

Stanislav Zeť 

 

 

 

___________________________ 

Blanka Fučíková 

 

 


