
Zápis č. 14 

ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 3. 3. 2017 ve Služátkách čp. 8 -  

 místnost obecního úřadu.   

 

Zahájení zasedání dne 3. 3. 2017 v 19,00 hod. 

 

Počet přítomných členů dle prezenční listiny, tj. 6 členů ZO 

Omluven: p. Prášek 

Hosté: 2 

Starosta přivítal přítomné členy ZO i přítomné občany a zahájil zasedání ZO: 

a) Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že 

zasedání je usnášení schopné, dále seznámil členy zastupitelstva, že proti minulému 

zápisu nebyly vzneseny námitky.  

b) Určení ověřovatelů: 

Starosta navrhl ověřovatele zápisu: p. Havla a p. Chlada 

     Pro 6,  proti  0, zdržel se 0 

c) Schválení programu jednání ZO: 

Starosta přečetl  navržený program jednání a požádal o jeho případné další doplnění. 

Místostarostka navrhla doplnění programu bodem „Projednání zprávy finančního 

a kontrolního výboru“. 
Návrh programu:  

1. Schválení vydání změny č. 1 Územního plánu Služátky. 

2. Žádost o udělení znaku a vlajky obci Služátky. 

3. Rozpočtové opatření č. 1. 

4. Poskytnutí příspěvku na provoz Záchranné stanice Pavlov. 

5. Poskytnutí příspěvku na nákup knih do výměnného fondu Krajské knihovny 

Vysočiny. 

6. Schválení žádosti na navýšení instalovaného elektrického příkonu do budovy obecního 

úřadu. 

7. Projednání zprávy finančního a kontrolního výboru. 

8. Různé – diskuse. 

pro 6 ,  proti  0 , zdržel se 0 – program schválen 

 

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu. 

 

1. Schválení vydání změny č. 1 Územního plánu Služátky. 

Starosta seznámil členy ZO s předloženým návrhem změny č. 1 Územního plánu Služátky, 

který byl zpracován MěÚ Světlá nad Sázavou, odborem stavebního úřadu a územního 

plánování. Změna č. 1 ÚP zahrnuje zastupitelstvem navržené změny územního plánování, 

zejména změnu na možnost vybudování čistírny odpadních vod a změnu využití území na 

výstavbu rodinných domů. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Služátky, jako správní orgán příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) 

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

znění pozdějších předpisů, po projednání: 

I. ověřuje podle § 54 odst. 2 stavebního zákona, že Z1 ÚP Služátky není v rozporu 

s politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem Vysočina, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu – dle 

odůvodnění Z1 ÚP Služátky. 



II. souhlasí za použití § 54 odst. 3 stavebního zákona s vyhodnocením výsledků 

projednání Z1 ÚP Služátky včetně vyhodnocení připomínek tak, jak je uvedeno v odůvodnění 

Z1 ÚP Služátky s tím, že vyhodnocení vlivů na životní prostředí, resp. vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území nebylo v průběhu pořizování Z1 ÚP Služátky požadováno. 

III.  vydává za použití § 43 odst. 4 a § 54 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, § 171 - § 174 správního řádu 

opatření obecné povahy – Změnu č. 1 Územního plánu Služátky (viz příloha). 

pro 6,  proti  0, zdržel se 0 – schváleno  

 

2. Žádost o udělení znaku a vlajky obci Služátky. 

Místostarostka seznámila členy ZO s textem žádosti, která bude zaslána do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR, Podvýboru pro heraldiku a vexikologii, o schválení a udělení obci 

Služátky, ZO vybraného návrhu znaku a vlajky. 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje: 

a) Popis znaku: Štít kosmo dělený. V modré části je bílá kaple. Levá část dvakrát dělená, 

černá bílá červená. V bílé hlavě štítu je pět modrých hvězd. 

b) Popis vlajky: List tvoří tři vodorovné pruhy, bílý, červený s bílou hvězdou a bílý. 

V každém rohu a cípu po jedné modré hvězdě. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. 

c) Podání žádosti na udělení znaku a vlajky obci Služátky  - viz příloha. 

pro 6,  proti  0,  zdržel se 0 – schváleno  

 

3. Rozpočtové opatření č. 1. 
Starosta informoval ZO, že dle svého oprávnění potvrzeném usnesením ZO ze dne 19. 12. 

2016 (zápis č. 13, bod. č. 2, odst. 3) schválil rozpočtové opatření č. 1, které se týká v příloze 

uvedeného zvýšení příjmů (dotace na výkon státní správy ve výši 57 800 Kč a příjem za 

prodej pozemků 5 300 Kč). 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 zvýšení příjmů – viz příloha. 

pro 6,  proti  0, zdržel se 0 – schváleno 

 

4. Poskytnutí příspěvku na provoz Záchranné stanice Pavlov. 

Starosta předložil ZO žádost o poskytnutí příspěvku na činnost Záchranné stanice Pavlov ve 

výši 1000,- Kč. V loňském roce ZO schválilo poskytnutí příspěvku ve 2000,- Kč této 

organizaci, které však dosud nebyly této organizaci poukázány na účet, a proto budou 

připočteny k této žádosti. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku Záchranné stanici Pavlov v celkové výši 

3000 Kč.  

pro 6,  proti  0, zdržel se 0 – schváleno 

 

5. Poskytnutí příspěvku na nákup knih do výměnného fondu Krajské knihovny 

Vysočiny. 

Starosta předložil žádost na poskytnutí příspěvku na nákup knih do výměnného fondu Krajské 

knihovny ve výši 1 tis. Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku na nákup knih do výměnného fondu 

Krajské knihovny Vysočiny ve výši 1000,- Kč. 

pro 6,  proti  0, zdržel se 0 – schváleno 



 

6. Schválení žádosti navýšení instalovaného elektrického příkonu budovy obecního 

úřadu. 

P. Chlad informoval členy ZO o potřebě navýšení kapacity instalovaného el. příkonu do 

budovy OÚ – instalace jističe pětadvacítkového. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje navýšení kapacity instalovaného el. příkonu v budově Obecního 

úřadu čp. 8 Služátky, včetně pořízení souvisejících dokumentů. 

pro 6,  proti  0, zdržel se 0 – schváleno 

 

7. Projednání zprávy finančního a kontrolního výboru. 

Starosta předložil ZO zprávu finančního a kontrolního výboru: 

- Finanční výbor kontroloval čerpání finančních prostředků na opravu části staré cesty 

v Josefodole, dodavatel firma Chládek-Tintěra – v pořádku. 

- Kontrolní výbor kontroloval splnění usnesení ve věci pronájmu prostor Služátecké bašty, 

nákupu pozemku na vybudování čističky a četnost zasedání ZO v r. 2016 – v pořádku. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje zprávu finančního a kontrolního výboru bez připomínek. 

pro 6,  proti  0, zdržel se 0 – schváleno 

8. Různé – diskuse. 

- Vyčištění od náletů pozemku podél obecní cesty – provede p. Škramovský a p. Havel 

Josef. 

- P. Havel Josef má zájem o správu obecního rybníka. 

- PC zřejmě odešel, a pokud nepůjde opravit, bude třeba pořídit nový, starosta toto 

prodiskutuje s odborníky, 

- Starosta navrhuje iniciovat společné jednání  ve věci trasy vysokorychlostní tratě, 

protože tato je stále uvedena v ÚP Kraje Vysočina, s ostatními dotčenými 

obcemi regionu. 

- Máme zpracovaný dokument energetické náročnosti budovy OÚ. 

-  P. Havel M. – občané požadují v rámci zimní údržby mít k dispozici posypový 

materiál- bude na to pamatováno před zimní sezonou, na základě žádosti občana obce 

iniciuje úpravu a směnu obecního pozemku se soukromým pod příjezdovou cestou ve 

středu obce.  

 

 

 

 

Ověřovatelé: …..…………………                                            starosta:………………….. 

                        

……………………..                               

 

 

zapsala: Fritschová                                                 Ve Služátkách dne 7. března 2017 

 

 


