
  

 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

k zasedání Zastupitelstva obce Křídlůvky č. 24, 

konaného od 16:00 hodin dne 2. 3. 2022,  

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

____________________________________________________ 

 

Mgr. Zbyněk Sobotka, starosta   ano 

       ……………………………….. 

 

Blanka Fučíková, místostarostka   ano 

       ……………………………….. 

 

Mgr. Jakub Pacík     ano 

       ……………………………….. 

 

Břetislav Heneš     ano 

       ……………………………….. 

 

Stanislav Zeť      omluven 

       ……………………………….. 

  



 

 
 

ZÁPIS 

o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Křídlůvky č. 24, 

konaného od 16:00 hodin dne 2. 3. 2022, 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 16:13 hodin.  

Na zasedání bylo přítomno: 2 občané. 
 

 

1. Zahájení  

 

BOD Č. 1 
 

Ověřením zápisu byly navrženi: Mgr. Jakub Pacík, Břetislav Heneš 

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/Z24/2022 bylo schváleno 

 

BOD Č. 2 
 

Program zasedání je uveden níže.  

1. Kontrola minulých záležitostí 

2. Prodej pozemků 

3. Inventarizační zpráva za rok 2021 

4. Vyhláška o obecním systému odpadového hospodářství 

5. Ostatní záležitosti, na vědomí 

Návrh usnesení č. 2 

ZO schvaluje program 24. zasedání ZO Křídlůvky, bez výhrad.  

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 2/Z24/2022 bylo schváleno 

 



 

 

2. Kontrola minulých záležitostí 
 

 

BOD Č. 3 – Kontrola minulých záležitostí 

 

a) Sobotka sdělil získané cenové nabídky na sběrný dvůr a studnu u sklepů: 

 

Studna: 

- Jiří Mikulec,   8.850,- Kč/m (0-7m) a 9.750,- Kč/m (pod 7 m) 

Zahradní 1239, Pohořelice 

 

Osloveni dále byli: 

 

- Petr Janšta, MK Studny  Neposlali cenovou nabídku 

Petrovice 4, Moravský Krumlov 

 

Sběrný dvůr: 

- Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o., 778.685,31 Kč 

Dyjákovice 313 

 

- Colas CZ, a.s., oblast Jih,  943.870,- Kč 

Kosovská 10, Jihlava  

 

Osloveni dále byli: 

 

- Technické služby CZ,  Omluvili se 

Nádražní 253/19, Oslavany 

 

- Martin Švejdík,   Neposlali cenovou nabídku 

Za Školičkou 682, Jaroslavice   

 

- DS DUMA s.r.o.   Cenovou nabídku zaslali po termínu zasedání 

Dobšická 3579/15, Znojmo 1.441.233,98,- Kč 

 

 

Vzhledem k výším cenových nabídek na sběrný dvůr Sobotka konstatoval, že cenové nabídky 

nemohou být takto přijaty, jelikož starosta může bez řádného výběrového řízení přijmout pouze 

nabídky do 300.000,- Kč bez DPH. 

 

ZO záležitost odložilo, aby počkalo na nabídku společnosti DS DUMA a zvážilo možnost 

stavby sběrného dvora svépomocí, příp. bez přístřešku, a za účasti místních podnikatelů a 

dobrovolníků. 

 

K cenové nabídce studny Pacík navrhl poptat ještě jednu nabídku. ZO odložilo doporučení 

cenové nabídky na další pracovní jednání. 

 



 
 

3. Prodej pozemků 

 

BOD Č. 4 – p.č. 1319/50 
 

………………….. podala 14. 1. 2022 žádost o koupi pozemku p.č. 1319/50, o výměře 26 m2, 

druh ostatní plocha, v k.ú. Křídlůvky který vznikl oddělením od pozemku p.č. 1319/1, druh 

ostatní plocha, v k.ú. Křídlůvky. Účelem žádosti je zbudování místa pro parkování auta. Záměr 

o prodeji byl řádně vyvěšen od 14. 2. 2022. 

 

Návrh usnesení č. 3 

ZO prodává pozemek p.č. 1319/50, o výměře 26 m2, druh ostatní plocha, v k.ú. Křídlůvky, který 

vznikl oddělením od pozemku p.č. 1319/1, druh ostatní plocha, v k.ú. Křídlůvky, číslo 

geometrického plánu 507-56/2022, ………………….., za cenu 30,- Kč za m2. Prodej je 

podmíněn využitím pozemku jako parkovacího místa (výhrada zpětné koupě) a předkupním 

právem vůči obci Křídlůvky. 
 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 3/Z24/2022 bylo schváleno 

 

BOD Č. 5 – p.č. 8142  
 

………………….., podala 10. 1. 2022 žádost o koupi pozemku p.č. 8142, o výměře 149 m2, 

druh ostatní plocha, vzniklý rozdělením a sloučením pozemků p.č. 8142, 8143/2, 8143/1 a 

1293/2, a dále st. 34/2, o výměře 7 m2, druh zastavěná plocha a nádvoří a st. 34/3, o výměře 7 

m2, druh zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Křídlůvky. Účelem žádosti je koupě pozemků 

pod rodinným domem a ucelení pozemků dvora u tohoto rodinného domu. Záměr o prodeji byl 

řádně vyvěšen od 14. 2. 2022. 

 

Návrh usnesení č. 4 

ZO prodává pozemek p.č. st. 34/2, o výměře 7 m2, druh zastavěná plocha a nádvoří a p.č. st. 

34/3, o výměře 7 m2, druh zastavěná plocha a nádvoří, oba v k.ú. Křídlůvky. Dále prodává 

pozemek p.č. 8142, o výměře 149 m2, druh ostatní plocha, vzniklý rozdělením a sloučením pozemků 

p.č. 8142, 8143/2, 8143/1 a 1293/2, číslo geometrického plánu 506-518/2022, vše v k.ú. 

Křídlůvky. Pozemky se prodávají …………………. Pozemek č. 8142 (po rozdělení a scelení) 

se prodává za cenu 30,- Kč / m2. Pozemky č. st. 34/3 a st. 34/2 se prodávají za cenu 50,- Kč / 

m2. Všechny prodávané pozemky se prodávají s předkupním právem vůči obci Křídlůvky. 
 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 4/Z24/2022 bylo schváleno 

  



 
 

4. Inventarizační zpráva za rok 2021 

 

BOD Č. 6 – Inventarizační zpráva 

 

Sobotka představil zastupitelům zkompletovanou inventarizační zprávu za rok 2021. Při 

inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Bylo zjištěno, že pozemky st. 34/2 a st. 

34/3 jsou zastavěny domem č.p. 35.  

 

Návrh usnesení č. 5 

ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2021. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

 
PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 5/Z24/2022 bylo schváleno 

 
 

5. Vyhláška o obecním systému odpadového hospodářství 
 

BOD Č. 7 – Schválení opravené vyhlášky 

 

Po schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství, byla OZV shledána Ministerstvem vnitra v rozporu se zákonem, kvůli uvedení 

elektroodpadu jako tříděné složky komunálního odpadu, zatímco je elektroodpad upraven 

jiným zákonem, než kterým se předmětná vyhláška řídí. Zatímco obec nakládá 

s elektroodpadem legálně, na základě smlouvy s odběratelem v rámci zpětného odběru, nemůže 

elektroodpad uvádět v této vyhlášce. Předmětem opravy této vyhlášky je vypuštění 

elektroodpadů a další drobné úpravy dle doporučení Ministerstva vnitra.  

 

Návrh usnesení č. 6 

ZO schvaluje vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Znění návrhu 

je přílohou tohoto zápisu. 

PRO:    4; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 6/Z24/2022 bylo schváleno 

 

5. Ostatní záležitosti, na vědomí 

 

BOD Č. 8 – Důvodová zpráva ke změně položek 
 

Starosta předložil důvodovou zpráva ke změně položek ve schváleném rozpočtu. Na základě 

změny vyhlášky č. 5/2014 Sb. došlo od 1. 1. 2022 ke změně v položkách rozpočtu. Ruší se 

položka 1340, poplatek za odpad, a nahrazuje ji položka 1345. Dále se ruší položka 5193 pro 

dopravní obslužnost a nahrazuje ji konsolidační položka 5323. 



Návrh usnesení č. 7 

ZO schvaluje důvodovou zprávu ke změně položek ve schváleném rozpočtu. Ruší se položka 

1340, poplatek za odpad, a nahrazuje ji položka 1345. Dále se ruší položka 5193 pro dopravní 

obslužnost a nahrazuje ji konsolidační položka 5323. 

 

PRO:    4;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 7/Z24/2022 bylo schváleno 

 

BOD Č. 9 – Přezkoumání hospodaření obce 

 

Starosta ZO předložil zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021. Při 

přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

ZO bere na vědomí. 

 
 

BOD Č. 10 –  Dotace 

 

Starosta informoval, že podal žádost o následující dotace: 

JMK – Oprava silnic  

min. spoluúčast 50 % - výše 135.000,- Kč na opravu silnic 

JMK – Pořízení bezpečných fotbalových branek 

min. spoluúčast 0 % - výše 47.000,- Kč na pořízení fotbalových branek a praporků 

JMK – Vybavení pro hasiče 

min. spoluúčast 30 % - výše 33.675,- Kč na pořízení motorové pily, zdravotního batohu aj. 

vybavení nutného pro správný chod jednotky 

ADFORS GRANT – Sběrný dvůr 

min. spoluúčast nestanovena – výše 50.000,- Kč na rekonstrukci sběrného dvoru 
 

ZO bere na vědomí 

 

Dále starosta požádal zastupitele o vyjádření k dotačním možnostem, o kterých je 

v předchozích týdnech informoval: 

MAS Znojemsko – výměna oken a dveří v KD Křídlůvky 

min. spoluúčast 20 % - výše max. 200.000,- Kč na výměnu oken a dveří v kulturním domě 

MAS Znojemsko – rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice 

min. spoluúčast 5 % - max. výše zatím neznámá 

ZO souhlasí s nachystáním podkladů pro žádosti o dotaci 

 

BOD Č. 11 – Kamerový systém 

 

Starosta předal nabídku společnosti Hysperia na bezpečnostní kamerový systém do obce 

s uložením záznamu a přístupem přes internet. Většina ZO souhlasí s nainstalováním kamer. 

Pacík a Sobotka vytipují body vhodné pro instalaci kamer. 



 

9. Návrhy a přijatá usnesení 

 

• ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Usnesení č. 1/24/2022 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje program 24. zasedání ZO Křídlůvky, bez výhrad. 

Usnesení č. 2/Z24/2022 bylo schváleno 

 

• ZO prodává pozemek p.č. 1319/50, o výměře 26 m2, druh ostatní plocha, v k.ú. 

Křídlůvky, který vznikl oddělením od pozemku p.č. 1319/1, druh ostatní plocha, v k.ú. 

Křídlůvky, číslo geometrického plánu 507-56/2022, …….……….., za cenu 30,- Kč za 

m2. Prodej je podmíněn využitím pozemku jako parkovacího místa (výhrada zpětné 

koupě) a předkupním právem vůči obci Křídlůvky. 

Usnesení č. 3/Z24/2022 bylo schváleno 

 

• ZO prodává pozemek p.č. st. 34/2, o výměře 7 m2, druh zastavěná plocha a nádvoří a 

p.č. st. 34/3, o výměře 7 m2, druh zastavěná plocha a nádvoří, oba v k.ú. Křídlůvky. 

Dále prodává pozemek p.č. 8142, o výměře 149 m2, druh ostatní plocha, vzniklý 

rozdělením a sloučením pozemků p.č. 8142, 8143/2, 8143/1 a 1293/2, číslo 

geometrického plánu 506-518/2022, vše v k.ú. Křídlůvky. Pozemky se prodávají 

…….………... Pozemek č. 8142 (po rozdělení a scelení) se prodává za cenu 30,- Kč / 

m2. Pozemky č. st. 34/3 a st. 34/2 se prodávají za cenu 50,- Kč / m2. Všechny prodávané 

pozemky se prodávají s předkupním právem vůči obci Křídlůvky. 

Usnesení č. 4/Z24/2022 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2021. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 5/Z24/2022 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Znění 

návrhu je přílohou tohoto zápisu.  

Usnesení č. 6/Z24/2022 bylo schváleno 

 

• ZO schvaluje důvodovou zprávu ke změně položek ve schváleném rozpočtu. Ruší se 

položka 1340, poplatek za odpad, a nahrazuje ji položka 1345. Dále se ruší položka 

5193 pro dopravní obslužnost a nahrazuje ji konsolidační položka 5323. 

Usnesení č. 7/Z24/2022 bylo schváleno 

 

 

 

 

  



 

Po projednání všech bodů zasedání a diskusi ukončil starosta obce v 17:09 zasedání.  

V Křídlůvkách, dne 7. 3. 2022 

 

Mgr. Zbyněk Sobotka 

starosta obce   

 

 

 

 

___________________________ 

Mgr. Zbyněk Sobotka 

 

 

 

___________________________ 

Mgr. Jakub Pacík 

 

 

 

___________________________ 

Břetislav Heneš 

 

 


