
Zápis č. 6 

ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 4. 12. 2019 ve Služátkách čp. 8 

-   místnost obecního úřadu.   

 

Zahájení zasedání dne 4. 12. 2019 v 19,00 hod. 

Počet přítomných členů dle prezenční listiny, tj. 7 členů ZO 

Omluven: 0 

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 Miroslava a p. Havla Josefa 

     pro 7 ,  proti  0 , zdržel se 0 

c) Schválení programu jednání ZO : 

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

 

Návrh programu: 

1. Schválení rozpočtu na rok 2020 a rozpočtového výhledu 2021–2023 

2. Kanalizace – stav projektové dokumentace před územním rozhodnutím, smlouvy 

o připojení s ČEZ a platba zálohy a ZTV 12 RD – smlouva o smlouvě budoucí 

3. Obecní vodovod a osazení domácností novými vodoměry 

4. Náklady na kůrovcovou kalamitu a prodej obecního dřeva 

5. Rozpočtová opatření č. 7, 8 a 9. 

6. Inventarizace majetku 

7. Různé: dohody s členy ZO, diskuse ……. 

Pro 7, proti 0 , zdržel se 0 – program schválen 

 

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu. 

pro 7, proti  0, zdržel se 0 – schváleno 

 

1) Schválení rozpočtu na rok 2020 a rozpočtového výhledu 2021–2023 

Starosta přednesl návrh rozpočtu na r. 2020 a konstatoval, že byl zveřejněn od 18. 11. do 4. 12. 

2019 na úřední desce OÚ i elektronické úřední desce: Návrh rozpočtu je téměř vyrovnaný. 

- rozpočtované příjmy celkem 2736,1 tis. Kč – z toho: daňové 2217 tis. Kč (např. DPH 

930 tis. Kč, daň z příjmů 1120 tis. Kč, daň z nemovitých věcí 70 tis. Kč, daň z loterií a her 12 

tis. Kč, poplatek za likvidaci odpadu 68 tis. Kč, poplatek ze psů 2 tis. Kč), nedaňové 451 tis. 

Kč (např. pitná voda 68 tis. Kč, ostatní 383 tis. Kč), dotace na výkon st. správy 68 tis. Kč, 

- rozpočtované výdaje celkem 2735,8 tis. Kč – z toho: činnost místní samosprávy 

zastupitelstva 333 tis. Kč, pitná voda 282 tis. Kč, příprava kanalizace 200 tis. Kč, příprava 

stavebních parcel 100 tis., výkupy a směny pozemků (rybník) 330 tis. Kč, oprava místních 

komunikací 350 tis. Kč, oprava veřejného osvětlení 40 tis. Kč, sběr a svoz komunálního odpadu 

200 tis. Kč, podpora kulturních činnosti 58 tis. Kč. Kč, péče o veřejnou zeleň 306 tis. Kč,  

- dále máme k dispozici nevyčerpané prostředky z minulých let ve výši cca 4000 tis. Kč. 

Náklady na sběr a svoz KO (132649 Kč rozúčtováno na 162+15 poplatníků) činily 749 Kč na 

osobu, poplatek je stanoven ve výši 450 Kč, tj. doplatek z rozpočtu obce činí 299 Kč na 

poplatníka.  

Dále byl projednán výhled hospodaření na roky: 

- 2021 – příjmy 2500 tis. Kč – výdaje 2500 tis. Kč – vyrovnaný rozpočet, 



- 2022 – příjmy 3000 tis. Kč – výdaje 3000 tis. Kč – vyrovnaný rozpočet, 

- 2023 – příjmy 3000 tis. Kč – výdaje 3000 tis. Kč – vyrovnaný rozpočet.  

Zastupitelstvo nadále potvrzuje své usnesení č. 2, bod2.3 ze dne 18. 12. 20018 - oprávnění 

starosty činit rozpočtová opatření na straně příjmů bez omezení a na straně výdajů až do výše 

100 tis. Kč v jednotlivých položkách. 

Návrh usnesení: 

1)Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na r. 2020 - rozpočtované příjmy 2736,1 tis. Kč 

a rozpočtové výdaje 2735,81 tis. Kč- viz příloha. 

2)Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na roky 2021 až 2023 -viz příloha. 

3)Zastupitelstvo potvrzuje své usnesení č. 2, bod 2, odst. 3) ze dne 18. 12. 2018 - oprávnění 

starosty činit rozpočtová opatření na straně příjmů bez omezení a na straně výdajů až do 

výše 100 tis. Kč v jednotlivých položkách. 

pro 7 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno 

 

2) Kanalizace – stav projektové dokumentace před územním rozhodnutím, smlouvy 

o připojení s ČEZ a platba zálohy a ZTV 12 RD – smlouva o smlouvě budoucí 

Starosta informoval členy ZO, že pokračují práce na projektu obecní kanalizace s vyjádřením 

stanovisek příslušných institucí k navrhované výstavbě, tj. získání  územního a stavebního 

povolení na tuto stavbu. Dále starosta informoval členy ZO, že ČEZ distribuce nám zaslal ke 

schválení návrhy budoucích smluv na  provedení el. přípojek k budoucí ČOV a přečerpávací 

stanice v Josefodole. Podmínkou uzavření smluv je zaplacení zálohy 12500 Kč na každou 

přípojku ve dvou stejných splátkách, tj. 6500 Kč ihned  - doplatek v r. 2020. Starosta informoval 

o návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k ZTV 12 RD Služátky.  

Návrh usnesení: 

a) Zastupitelstvo schvaluje návrhy smluv o smlouvě budoucí  s ČEZ distribuce na 

vybudování el. přípojek k ČOV a přečerpávací stanici, včetně zaplacení záloh  

b) Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene k ZTV 12 RD Služátky.   

pro 7 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno 

 

3) Obecní vodovod a osazení domácností novými vodoměry 

V návaznosti na minulé jednání ohledně osazení nových vodoměrů na odběrná místa jsme se 

poptávali na finanční náklady, které by tato akce obnášela. Orientačně by se jednalo o částku 

cca 1500 tis. Kč na vodoměr s instalací (s možností dálkového snímání by tato částka byla dále 

zvýšena). Tak jako v jiných obcích by další náklady spojené s instalací dle specifik jednotlivých 

odběrných míst hradili vlastníci těchto nemovitostí. Jednalo by se cca o 55 odběrních míst. 

P. Havel informovat členy ZO, že byla provedena čerpací zkouška na vrtu, který je 30 m 

hluboký, není zanešený a dle předběžného vyjádření hydrogeologa umožňuje zvýšení kapacity 

čerpání – bude upřesněno v dokumentaci, která bude podkladem pro podání žádosti o povolení 

zvýšení limitu čerpání. Rovněž byl instalován nový vodoměr do hlavního řadu. 

Návrh usnesení: 

1) Zastupitelstvo souhlasí s výměnou vodoměrů a pověřuje starostu, aby oslovil odborné 

firmy k podání finančních nabídek a možnosti realizace výměny (zatím bez možnosti 

dálkového snímání).  

2) Zastupitelstvo souhlasí se zvýšením kapacity čerpání podzemní vody z vrtu s limitem 

dle návrhu vyplývajícího z  dokumentace zpracované hydrogeologem. 

pro 7 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno 

 

4) Náklady na kůrovcovou kalamitu a prodej obecního dřeva 



Starosta informoval členy ZO, že náklady na těžbu kůrovcem napadeného dřeva  zatím  činily 

174 tis. Kč a příjmy za prodané dřevo, včetně paliva činily 345 tis. Kč, tj. dařilo  se prodávat se 

ziskem 171 tis. Kč.  Dle in formace lesního hospodáře bychom mohli získat dotaci na zmírnění 

následků kůrovcové kalamity. V lokalitě Leština byla provedena celkem rozsáhlá těžba a dále 

se pokračuje v těžbě kolem staré cesty v lokalitě Hlavňov, kde vzhledem k rozsáhlému 

napadení dojde k totální likvidaci porostu. Se zájemci o odkup palivového dřeva jedná p. 

Gabko.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere podané informace na vědomí a souhlasí s podáním žádosti 

o poskytnutí dotace na zmírnění následků kůrovcové kalamity v obecních lesích. 

pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

5) Rozpočtové opatření č. 7, č. 8 a č. 9. 

Starosta informoval ZO, že dle svého oprávnění schváleném usnesením ZO ze dne 18. 12. 

2018 (zápis č. 2, bod. č. 2, usnesení v odst. 3) schválil rozpočtová opatření č. 7, 8, a 9 (zvýšení 

výdajů n a práce těžařů, na opravu obecní cesty, vodoměr do vodárny, platby pojistného apod. 

dále zvýšení příjmu – přijetí dotace POV a za prodej obecního pozemku). 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7, 8 a č. 9/2019  – viz přílohy. 

pro 7,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno 

 

6) Inventarizace majetku 

Starosta navrhl jmenování inventarizační komise ve složení p. Fritschová, p. Gabko a p. Havel 

M. Komise se sejde 15. 1. 2020. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje inventarizační komisi ve složení: 

p. Fritschová Zdeňka – předseda 

p. Gabko Ludvík a  p. Havel Miroslav – členové 

pro 7 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno 

 

7) Různé – diskuse.….. 

a) Zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce se členy ZO: 

- p. Havlem Miroslavem na správu obecního vodu, 

- p. Mejstříkem Josefem na drobné řemeslné práce v obci,  

- p. Gabkem Ludvíkem na činnosti spojené s organizací prodeje vytěženého dřeva 

z obecních lesů. 

b) Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí příspěvku  OPS Centrum pro postižené. 

Pro7 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno 

 

c) Diskuse: 

- pasport k legalizaci vodní plochy s povolením využití jako rybník a realizace kupních 

smluv s vlastníky okolních pozemků  -  realizace finišuje, 

- akce rychlodráha – zatím nic nového, 

- nesvítí VO v horní části obce – bude objednána oprava u T BS. 

 

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

 

                       ……………………..                               

 

zapsala: Fritschová                                                 Ve Služátkách dne 10. prosince  2019 


