
  

 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

k zasedání Zastupitelstva obce Křídlůvky č. 25, 

konaného od 16:00 hodin dne 25. 5. 2022,  

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

____________________________________________________ 

 

Mgr. Zbyněk Sobotka, starosta   přítomen 

       ……………………………….. 

 

Blanka Fučíková, místostarostka   přítomna 

       ……………………………….. 

 

Mgr. Jakub Pacík     přítomen 

       ……………………………….. 

 

Břetislav Heneš     přítomen 

       ……………………………….. 

 

Stanislav Zeť      přítomen 

       ……………………………….. 

  



 

 
 

ZÁPIS 

o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Křídlůvky č. 25, 

konaného od 16:00 hodin dne 25. 5. 2022, 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 16:02 hodin.  

Na zasedání bylo přítomno: 0 občanů. 
 

 

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:      5; 

PROTI:                  0; 

ZDRŽEL/I SE:                 0. 

Usnesení č. 1/Z25/2022 bylo schváleno 

 

BOD Č. 2 
 

Program zasedání je uveden níže.  

1. Kontrola minulých záležitostí 

2. Závěrečný účet za rok 2021 

3. Vydání 3. změny územního plánu 

4. Dotace 

5. Nájmy a pachty 

6. Ostatní záležitosti, na vědomí 

 

Návrh usnesení č. 2 

ZO schvaluje program 25. zasedání ZO Křídlůvky, bez výhrad.  

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 2/Z25/2022 bylo schváleno 

 

 



 

2. Kontrola minulých záležitostí 
 

 

BOD Č. 3 – Kontrola minulých záležitostí 

 

a) Sobotka sdělil, že prodeje pozemků paní …………. a paní …………. byly vyřízeny.  

 

b) Minule schválená vyhláška byla vyvěšena a nyní platí. Spolu se staršími předpisy obce 

byla také vložena do nové elektronické sbírky právních předpisů. 

 

c) Ke kamerovému systému Sobotka sdělil, že po domluvě zatím nijak nereagoval na 

cenovou nabídku firmy Hysperia, a stále čeká na nabídku firmy Eltostav. Starosta počká 

do příštího týdne na nabídku Eltostavu, pokud by nedošla, domluví se na dalším 

postupu. 

 

d) S majitelem pozemku pod místní komunikací u č.p. 165, panem …………., byl 

domluven způsob směny. Zaměření bude provedeno tak, aby u silnice byla zachována 

dostatečně široká krajnice v majetku obce a pozemek pod komunikaci také patřil obci. 

Naopak pan …………. dostane pozemky obce, které částečně tvoří jeho předzahrádku, 

resp. prostor před jeho domem. 

 

ZO bere na vědomí. 
 

 

3. Závěrečný účet za rok 2021 

 

BOD Č. 4 – Závěrečný účet a účetní závěrka 
 

Závěrečný účet byl na úřední a elektronické desce obce vyvěšen od 8. 3. 2022. Veškeré 

dokumenty k závěrečnému účtu obdrželi zastupitelé e-mailem. Výsledek hospodaření po 

zdanění v minulém roce činil 1.798.218,33 Kč.  

Návrh usnesení č. 3 

ZO projednalo na svém zasedání Závěrečný účet za rok 2021 v souladu s § 17 odst. 7 zákona 

č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a schvaluje celoroční hospodaření obce, včetně 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021, a to bez výhrad. 
 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 3/Z25/2022 bylo schváleno 
 

Návrh usnesení č. 4 

ZO projednalo na svém zasedání účetní závěrku za rok 2021 a schvaluje ji. 

 
PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 4/Z25/2022 bylo schváleno 

 

 



4. Vydání 3. změny územního plánu 

 

BOD Č. 5 – Ověření změny 

 

Návrh 3. změny ÚP Křídlůvky a veškeré související materiály byly zastupitelům zaslány 

e-mailem. 

Návrh usnesení č. 5 

ZO ověřuje v souladu s ust. § 54 odst. 2 stavebního zákona, že změna č. 3 Územního plánu 

Křídlůvky není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění jejích aktualizací č. 1, 2, 

3, 4 a 5, se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, ve znění Aktualizací 1 a 2, se 

stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 5/Z25/2022 bylo schváleno 

 

BOD Č. 6 – Vydání změny 

 

Návrh usnesení č. 6 

ZO příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 55 

odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve 

znění pozdějších předpisů a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů vydává změnu č. 3 Územního plánu Křídlůvky.  
 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 6/Z25/2022 bylo schváleno 
 

Sobotka dále sdělil, že na základě schválení změny tedy kontaktuje žadatele o pořízení, kterým 

byly Technické služby Oslavany, a ty dle domluvy uhradí náklady na pořízení 3. změny ÚP. 
 

 

5. Dotace 

 

BOD Č. 7 – Stav žádostí o dotace 

 

Sobotka sdělil, že ze tří žádostí podaných v lednu byly schváleny dvě.  

Schváleny byly: 

- Dotace ve výši 32.000,- Kč z programu JMK „Podpora rodinné a seniorské politiky na 

úrovni obcí pro rok 2022“ na pořízení bezpečných fotbalových branek a praporků; 

- Dotace ve výši 135.000,- Kč z programu JMK „Podpora rozvoje venkova 

Jihomoravského kraje pro rok 2022“ na opravu místních komunikací. 

 
 



Zamítnuty byly: 

- Dotace, žádána ve výši 33.675,- Kč, z programu JMK „Podpora jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022“ na pořízení vybavení 

pro JSDH Křídlůvky. 

 

Návrh usnesení č. 7 

ZO schvaluje dotační smlouvu a přijetí dotace ve výši 32.000,- Kč z programu JMK „Podpora 

rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2022“ na projekt „Bezpečné hřiště na 

fotbal“. Návrh dotační smlouvy je přílohou zápisu. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 7/Z25/2022 bylo schváleno 

Návrh usnesení č. 8 

ZO schvaluje dotační smlouvu a přijetí dotace ve výši 135.000,- Kč z programu JMK „Podpora 

rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2022“ na projekt „Oprava místních komunikací 

v obci Křídlůvky“. Návrh dotační smlouvy je přílohou zápisu. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 8/Z25/2022 bylo schváleno 

 

6. Nájmy a pachty 

 

BOD Č. 8 – Žádost o pronájem pozemku 
 

………….………….…………., zažádal o pronájem pozemku č. 7678, druh trvalý travní 

porost, za účelem zemědělského hospodaření. Záměr o pronájmu byl řádně vyvěšen od 5. 4. do 

30. 4. 2022. 

 

Návrh usnesení č. 9 

ZO schvaluje nájem pozemku č. 7678, o rozloze 1791 m2, druh trvalý travní porost, v k.ú. 

Křídlůvky, panu ………….………….…………., za cenu 2 Kč/m2/rok, celkem tedy 3 582 

Kč/rok. 

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 9/Z25/2022 bylo schváleno 

 

BOD Č. 9 – Návrh na pronájem pozemku 

 

Sobotka navrhl pronajmout část pozemku č. 119/4, druh zahrada, a dále byl také navržen 

pozemek č. 7901, o rozloze cca 117 m2, druh ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví Státního 

pozemkového úřadu, za účelem sekání těchto ploch. ZO se neshodlo na pronájmu části 

pozemku č. 119/4, kvůli náročnosti údržby. O návrhu pronájmu pozemku č. 119/4 není 

hlasováno. 



 

Návrh usnesení č. 10 

ZO schvaluje pronajmout pozemek č. 7901 o rozloze 117 m2, druh ostatní plocha, v k.ú. 

Křídlůvky, od Státního pozemkového úřadu, za cenu 500 Kč/rok.  

PRO:    5; 

PROTI:                0; 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 10/Z25/2022 bylo schváleno 

 

5. Ostatní záležitosti, na vědomí 

 

BOD Č. 10 – Stanovení počtu zastupitelů – volby 2022 
 

Dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb. má za úkol zastupitelstvo obce určit pro účel voleb počet 

zastupitelů pro další funkční období. I přes předběžný nesouhlas jiných členů Sobotka navrhuje, 

aby byl počet zastupitelů zvýšen na sedm (7), a to z těchto důvodů: 

 

1) Hlavním důvodem je, že minimální počet ZO je 5. Pakliže odstoupí někdo z 5-členného 

zastupitelstva, znamená to nové volby. Při 7-členném mohou odstoupit dva lidé bez 

nutnosti voleb. 

 

2) Většina obcí má minimálně 7 zastupitelů. Z obcí na Znojemsku jsou Křídlůvky obec 

s druhým největším počtem obyvatel, která má stále pouze 5 zastupitelů (první jsou 

Želetice). Zastoupení počtu ZO v obcích na Znojemsku (a ČR) je následující: 

 

 0-200 obyvatel* 200-300 obyvatel** 0-500 obyvatel 

5 členů ZO 30 % 13 % 18,5 % 

7 členů ZO 68 % 74 % 68,5 % 

9+ členů ZO 3 % 13 % 13 % 

* upraveno o 2 obce, které mají 5 členů ZO, avšak v příštím období budou mít členů 7 ZO 

** upraveno o 1 obec, která má 5 členů ZO, avšak v příštím období bude mít 7 členů ZO 
 

 

3) Argumenty, že více zastupitelů je organizačně a finančně náročnější, že se budou více 

hádat, nejsou podle starosty pádným důvodem vzhledem k bodu 1. ZO si volí vlastní 

odměnu, a tak 5 ZO si může zvolit odměnu vyšší, jak 7 ZO. Navíc obec téměř 4 roky 

platí odměnu místostarostky, která svoji činnost plynoucí z funkce vůbec nevykonává, 

a tak je argument financí paradoxní. Co se týče organizace a hádání, tak nezáleží na 

počtu, ale na složení a odpovědnosti členů zastupitelstva, a to bude rozhodnuto občany 

ve volbách, ne zastupitelstvem.  

 

4) Starostové a místostarostové okolních obcí přesvědčovali Sobotku, aby ZO Křídlůvky 

především schválilo 7 členů zastupitelstva. 

 

Zeť sdělil, že zná menší obec než Křídlůvky, kde je 7 zastupitelů, ale že si není jistý a váhá, zda 

je 7 zastupitelů vhodná volba.  

 

 

 



Fučíková sdělila: 
 

1) 7 zastupitelů je zbytečně mnoho na naši obec, že už tak obec utrácí mnoho peněz. 

 

2) Už 5 zastupitelů se špatně schází, 7 bude o to víc. 

 

3) Když při 7 zastupitelích odstoupí jeden, při 6 bude nerovnost hlasů. 

 

Pacík sdělil, že nevidí důvod pro 7 ZO. Sdělil, že:  
 

1) Také zná více menších obcí, které mají 7 zastupitelů, ale nevidí to jako argument. 

Naopak zná obec, kde je 7 zastupitelů a mají potíže se sejít.  

 

2) Při více zastupitelích předpokládá více zmatků a bojí se, že se do ZO dostanou nevhodní 

lidé.  

 

3) Vadí mu komentáře občanů, kteří si myslí, že „by si ZO zvedalo počty, aby měli větší 

šanci se opět dostat do ZO“. 

 

Heneš sdělil, že 5 osob se domluví lépe, a že 7 lidí se hůře sejde.  

 

Sobotka sdělil, že pokud někdo kandiduje, tak se předpokládá, že má zájem se jednání účastnit.  

 

Návrh usnesení č. 11 

ZO schvaluje a stanovuje dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 7 

členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026. 

 

PRO:    1; (Sobotka)  

PROTI:                4; (Fučíková, Heneš, Pacík, Zeť) 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Návrh nebyl schválen 

 

Návrh usnesení č. 12 

ZO schvaluje a stanovuje dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 5 

členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026. 

 

PRO:    4; (Fučíková, Heneš, Pacík, Zeť) 

PROTI:                1; (Sobotka)  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 11/Z25/2022 bylo schváleno 

 

BOD Č. 11 – Zvýšení nákladů na svoz odpadů 

 

Starosta ZO předložil nabídku svozové firmy Jan Klíčník na zvýšení nákladů za svoz odpadů. 

Nabídka je přílohou zápisu. 

 

ZO bere na vědomí. 

 
 

 



BOD Č. 12 – Žádosti a smlouvy o finanční podporu  

 

Starosta představil žádost o finanční podporu linky bezpečí. Žádost byla zaslána ZO e-mailem.  

 

Návrh usnesení č. 13 

ZO schvaluje poskytnout finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč organizaci Linka bezpečí, z.s., 

Ústavní 95, 181 02 Praha. 

 

PRO:    5;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 12/Z25/2022 bylo schváleno 

 

Dále starosta představil žádost o finanční podporu Asociace rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí v ČR, z.s., Klubu RADOST. Žádost byla zaslána ZO e-mailem.  

 

Návrh usnesení č. 14 

ZO schvaluje poskytnout finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč organizaci Asociace rodičů a 

přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klubu RADOST. 

 

PRO:    5;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 13/Z25/2022 bylo schváleno 

 

Jako poslední starosta předložil smlouvu o financování soc. služeb ORP Znojmo. Smlouva byla 

zaslána ZO e-mailem. Zastupitelé podotkli, že služba se přímo týká našich občanů a že je 

prospěšná. 

 

Návrh usnesení č. 15 

ZO schvaluje uzavřít smlouvu o spolufinancování soc. služeb v sítí ORP Znojmo a poskytnout 

finanční příspěvek ve výši 12 100,- Kč městu Znojmu. Smlouva je přílohou tohoto zápisu. 

 

PRO:    5;  

PROTI:                0;  

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 14/Z25/2022 bylo schváleno 

 

BOD Č. 13 – Pořízení malotraktoru 

 

Starosta sdělil, že rostou nároky na údržbu obce, a apeloval na to, aby byl pořízen silný 

malotraktor do 3,5 tuny. Silnější stroj je akutně potřeba především kvůli zalévání. Zatímco 

pracovníci obce při zalévání vozí na malotraktoru VARI někdy až téměř 800 kg, resp. z toho 

cca až 500 l vody, přičemž nosnost VARI je max. 400 kg, je navíc potřeba vozit mnohem více 

vody, jinak zalévání trvá příliš dlouho a nestíhají se jiné práce. Vzhledem k množství (900+ ks) 

keřů a stromů se nárok na zalévání zvýšil několikanásobně. V listopadu navíc bude zasázeno 

cca 60 ks stromů, které tento nárok zvednou o to více. Momentálně zalévání zabere 2 celé 

pracovní dny, v ideálních podmínkách. VARI navíc trpí neustálým překládáním nad limit 

nosnosti, a lze jen čekat, kdy se opět rozbije a ohrozí zaměstnance. V takovýchto podmínkách 



není možné (v sezóně) stíhat kompletní údržbu obce se dvěma zaměstnanci (tj. sekání, zalévání 

a údržba zeleně, uklízení, opravy a údržba majetku, starání se o sběrný dvůr, pomocné práce 

aj., a do toho navíc případné stavební práce a realizace projektů). 

Zeť podotkl, že se již dřív o pořízení malotraktoru jednalo a že by mohl být využit i na jiné 

práce na obci. 

Sobotka zmínil, že mimo to by bylo výhodné také pořídit štěpkovač, který může být instalován 

k tomuto malotraktoru. Množství mulče, kterého je potřeba na keře, je velmi vysoké. Zvýší se 

navíc s nasazením stromů. Mulč se musí pravidelně doplňovat. Místo toho by mohla být 

doplňována štěpka. 

Heneš reagoval, že štěpka se nemůže použít přímo na místě jako mulč, že by se musela sušit. 

Dále reagoval, že pořízení a servis malotraktoru by byly nákladné, a když už, tak by se vyplatilo 

pořídit také další příslušenství na sekání, zametání, shrnování, sypání, vožení vody atd.  

Sobotka reagoval, že se musí akutně řešit zalévání a převoz vody. V tomto stavu, kdy vozí až 

půl tuny vody, hrozí pád nádrže na zaměstnance kvůli špatnému stavu VARI, a je to neefektivní. 

Na reakci, že mají vozit méně vody sdělil, že v tu chvíli by bylo třeba zaměstnat min. jednoho 

dalšího zaměstnance. V minulém roce byly taktéž dva zaměstnanci, jejichž práce pokryla 

nároky údržby obce akorát, zatímco letos jsou také dva, ale musí vykonávat navíc práci 

způsobenou staráním se zasazenou zeleň, která zabere v průměru 2 pracovní dny týdně. 

Heneš se zeptal, co se stane, když nebude obec mít vhodné sezonní zaměstnance, kteří by se 

dokázali o takový malotraktor starat. Nevhodné starání se o techniku podle něj může zvednout 

náklady obci, pak by byly vhodné pojistky na škody. 

Sobotka reagoval, že by obec měla mít zaměstnance na stálý úvazek, který by se mohl o stroje 

starat, na což apeluje již dlouho, a že se takový zaměstnanec zaučí. Dále že nejsou momentálně 

dostupné dotace, byly před 2 lety, kdy se o koupi malotraktoru jednalo. Dotace jsou pouze na 

stroje na elektrický a vodíkový pohon. 

Pacík uznal, že chápe, že traktor by byl potřeba, ale pochyboval o tom, že by zaměstnanci 

neměli stíhat, a sdělil, že by zaměstnanci měli jezdit s VARI a víc se snažit, protože pořízení 

malotraktoru bude finančně nákladné, a že obec bude investovat i do jiných akcí. 

Sobotka podotknul, že v takovém případě se letos nemohou stihnout všechny práce. Kromě 

vyšších nároků se také porouchává sekací traktůrek, kterým se v minulém roce hodně posekalo. 

Zaměstnanci v tomto roce strávili více časů servisem než sekáním.  

Dále reagoval, že si je vědom finanční stránky, ale také, že obec disponuje velkou finanční 

rezervou (15 milionů Kč) a sdělil, že obec např. investovala 600-700 tisíc Kč do kanalizace, 

která slouží pouze 3 domácnostem, a investice takové částky do komunální techniky by sloužila 

všem občanům v celé obci, kdy by byl náklad na jednu domácnost mnohem nižší. 

Heneš navrhl pořízení traktůrku na sekání trávy zvlášť, a zvlášť malotraktoru na ostatní práce, 

aby byla práce efektivní. 

Pacík a Heneš navrhli, ať se tedy každý člen ZO podíval na vhodné varianty traktůrků na sekání 

a malotraktorů, na jejich ceny a příp. možnosti financování, a dohodnou se na příštím nejbližším 

setkání, co dále. 

 

 

BOD Č. 14 – Stav projektů 



 

1) Sběrný dvůr a stavební pozemky – čeká se na vydání územního rozhodnutí stavebním 

úřadem Jaroslavice. Úřadu již uplynul termín pro vydání rozhodnutí. 

2) Studna u sklepů – v příhodné době se studna sníží o půl metru. Cena ruční pumpy činí 

necelých 20 tisíc Kč – bude objednána po úpravě skruží. Heneš navrhl, že poptá pumpu 

i jinde. 

3) Výsadba keřů – je hotová.  

4) Socha sv. Marie – je hotová. 

5) Zvonice – zvon je odvezen, zbývá vyřešit el. přípojku, poté se zvon nainstaluje zpět. 

Pacík J. navrhl, že s žádostí na EG.D by pomohl jeho otec, Pacík. B. 

ZO bere na vědomí. 
 

9. Diskuze 

 

Sobotka upozornil na to, že obec nemá zajištěnou spádovost MŠ, a že to v poslední době 

způsobuje problémy rodičům, kteří chtějí umístit děti do okolních MŠ, jelikož kapacity nestačí 

na počet dětí. Obec Křídlůvky by měla vyjednat smlouvu o spádovosti alespoň s jednou 

z okolních MŠ. 

Fučíková se zeptala Pacíka, co říká na to, že starosta zaměstnal na plný úvazek dva zaměstnance 

bez dotací. Fučíkové se to nelíbí. 

Poznámka:  

Pacík 4. 3. 2021 hlasoval pro uvolněnou funkci starosty pod podmínkou, že starosta zaměstná 

max. 2 zaměstnance na VPP (veřejně prospěšné práce). Opis usnesení: 

--- 

ZO schvaluje, aby starosta pokračoval ve výkonu funkce uvolněně, a to až do 30. 6. 2022. 

Starosta se zároveň zavazuje nezaměstnat více jak 2 zaměstnance na VPP a věnovat svůj čas a 

energii prioritně posunu projekce a realizace infrastruktury a sítí pro stavební pozemky 

v lokalitě „Křídlůvky-sever“. 

PRO:    3; (Pacík, Sobotka, Zeť) 

PROTI:                2; (Fučíková, Heneš) 

ZDRŽEL/I SE:               0. 

Usnesení č. 3/Z18/2021 bylo schváleno 

--- 

Dne 8. 12. 2021 bylo přijato nové usnesení, bez podmínky. Opis usnesení: 

--- 

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 

 

 



Dle Fučíkové se do těchto dvou zaměstnanců počítal a má počítat i sám starosta. Sobotka 

podotkl, že i v minulém roce byly dva zaměstnanci. Fučíková argumentovala, že však byly 

financováni i dotacemi. Pacík argumentoval, že zaměstnanci potřeba jsou, že je na obci hodně 

práce, a že výsledky práce jdou vidět. ZO diskutovalo o tom, za jakých okolností starosta 

pracovníky zaměstnal. Pacík podotkl, že bohužel dotace letošní rok nevyšly. Sobotka zaměstnal 

dva zaměstnance od 1. května bez dotací, jelikož ještě k 28. dubnu nedisponoval žádnou 

informací o tom, že by Úřad práce vyhlašoval dotace. Nakonec byly dotace vyhlášeny velmi 

rychle 2. května, kdy už byli zaměstnáni dva lidé. Sobotka sdělil, že podobný problém řešilo 

mnoho starostů z okolí. Pacík sdělil, že o vyhlášení dotací 2. května nevěděl. Zaměstnanci byli 

zaměstnáni od 1. května, a tím pádem se dotace nemohly využít.  

Fučíková argumentovala, že měl starosta zaměstnat pouze jednoho ze zaměstnanců a druhého 

„vzít brigádně“. Podle ní by starosta a jeden zaměstnanec stačili na celou údržbu obce. Starosta 

podotkl, že se nemůže na plný úvazek věnovat práci údržby veřejného prostranství, že má i jiné 

povinnosti, avšak že i tak zaměstnancům pomáhá, a přesto momentálně nemohou stíhat všechny 

práce, které by bylo vhodné provádět.  

Zeť navrhl propustit jednu osobu a zažádat na ni o dotace z Úřadu práce. Sobotka podotknul, 

že to nejde, jelikož podmínka pro kvalifikace na dotace je vedení na Úřadu práce po dobu tří 

měsíců minimálně. 

Pacík a Zeť sdělili, že je nezpochybnitelné, že je na obci mnoho práce, Pacík sdělil, že zadarmo 

dnes nikdo pracovat nebude.  

Fučíkové vadí náklady na tyto dva zaměstnance. Pacík oponoval a zeptal se, jak jinak by 

Fučíková ráda situaci vyřešila. Heneš a Fučíková oponovali, že se práce na základě jejich 

zkušeností z minulosti, kdy byla Fučíková zastupitelkou, a Heneš zaměstnán na obci jako 

pracovník VPP, musí stíhat. Sobotka argumentoval, že pracovníci pracují dobře, že to není o 

jejich snaze, ale o tom, že tu práci nejde fyzicky reálně stíhat.  

Starosta vyzval zastupitele, aby se někdy zúčastnili práce na obci, aby pochopili, jaké nároky 

na údržbu obce jsou reálně kladeny, a aby jinak takto nekomentovali množství práce, když se 

ji sami neúčastní a někteří ani neví, co všechno se dělá, zatímco starosta se VPP účastní téměř 

denně. Starosta sdělil, že respektuje zkušenost Heneše a Fučíkové, ale dodal, že práce je oproti 

minulosti mnohem více, jelikož se dělají věci, které se v minulosti nedělali, nebo ne tak 

pravidelně a významně (pozn.: např. sekání polních cest, čištění porostů v cestách, ořezávání 

stromů a keřů, zalévání a péče o zeleň obecně, hrabání listí, pravidelné sekání hřbitova, 

dětského hřiště, sběrného dvora a louky vedle č.p. 65, natírání, uklízení dílny, výsadba, úklid 

černých skládek aj.). 

Heneš uvedl, že pokud bude vedení obce chtít, najde práci i pro více než dva zaměstnance, ale 

pokud nebude chtít, tak ji nenajde. Pacík podotknul, že zastupitelstvo může být spokojeno, že 

zaměstnanci jsou k dispozici, že je problém vůbec dobré zaměstnance sehnat, a že se jedná o 

službu občanům, do které je v pořádku investovat.  

Fučíková se dále zeptala, kdo si byl stěžovat na obecním úřadě na parkování …………. 

………….………….. Sobotka sdělil, že na obecním úřadě nebyl nikdo, ale že ho na to několik 

lidí upozorňovalo, vzhledem k tomu, že se …………. autu museli ve zhoršené viditelnosti na 

silnici náhle vyhýbat a považovali to za nebezpečné. …………. proto varoval a sdělil, že mu 

osobně nevadí, že parkuje tak, jak parkuje. 

 

 

 



10. Návrhy a přijatá usnesení 

 

1) ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.   

Usnesení č. 1/Z25/2022 bylo schváleno 

2) ZO schvaluje program 25. zasedání ZO Křídlůvky, bez výhrad.  

Usnesení č. 2/Z25/2022 bylo schváleno 

3) ZO projednalo na svém zasedání Závěrečný účet za rok 2021 v souladu s § 17 odst. 7 

zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a schvaluje celoroční 

hospodaření obce, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021, a 

to bez výhrad. 

Usnesení č. 3/Z25/2022 bylo schváleno 

 

4) ZO projednalo na svém zasedání účetní závěrku za rok 2021 a schvaluje ji. 

Usnesení č. 4/Z25/2022 bylo schváleno 

 

5) ZO ověřuje v souladu s ust. § 54 odst. 2 stavebního zákona, že změna č. 3 Územního 

plánu Křídlůvky není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění jejích 

aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, ve 

znění Aktualizací 1 a 2, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu. 

Usnesení č. 5/Z25/2022 bylo schváleno 

 

6) ZO příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 

a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a § 171 a následujících zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává změnu č. 3 Územního 

plánu Křídlůvky.  

Usnesení č. 6/Z25/2022 bylo schváleno 

 

7) ZO schvaluje dotační smlouvu a přijetí dotace ve výši 32.000,- Kč z programu JMK 

„Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2022“ na projekt 

„Bezpečné hřiště na fotbal“. Návrh dotační smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 7/Z25/2022 bylo schváleno 

 

8) ZO schvaluje dotační smlouvu a přijetí dotace ve výši 135.000,- Kč z programu JMK 

„Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2022“ na projekt „Oprava 

místních komunikací v obci Křídlůvky“. Návrh dotační smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 8/Z25/2022 bylo schváleno 

 

9) ZO schvaluje nájem pozemku č. 7678, o rozloze 1791 m2, druh trvalý travní porost, 

v k.ú. Křídlůvky, panu ………….………….…………., za cenu 2 Kč/m2/rok, celkem 

tedy 3 582 Kč/rok. 

Usnesení č. 9/Z25/2022 bylo schváleno 

 

10) ZO schvaluje pronajmout pozemek č. 7901 o rozloze 117 m2, druh ostatní plocha, v k.ú. 

Křídlůvky, za cenu 500 Kč/rok.  

Usnesení č. 10/Z25/2022 bylo schváleno 

 



11) ZO schvaluje a stanovuje dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

5 členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026. 

Usnesení č. 11/Z25/2022 bylo schváleno 

 

12) ZO schvaluje poskytnout finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč organizaci Linka 

bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha. 

Usnesení č. 12/Z25/2022 bylo schváleno 

 

13) ZO schvaluje poskytnout finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč organizaci Asociace 

rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klubu RADOST. 

Usnesení č. 13/Z25/2022 bylo schváleno 

 

14) ZO schvaluje uzavřít smlouvu o spolufinancování soc. služeb v sítí ORP Znojmo a 

poskytnout finanční příspěvek ve výši 12 100,- Kč městu Znojmu. Smlouva je přílohou 

tohoto zápisu. 

Usnesení č. 14/Z25/2022 bylo schváleno 

 

Po projednání všech bodů zasedání a diskusi ukončil starosta obce v 17:37 zasedání.  

V Křídlůvkách, dne 26. 5. 2022 

 

Mgr. Zbyněk Sobotka 

starosta obce   

 

 


