Zápis č. 22
ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 6. 9. 2018 ve Služátkách čp. 8
- místnost obecního úřadu.
Zahájení zasedání dne 6. 9. 2018 v 19,00 hod.
Počet přítomných členů dle prezenční listiny , tj. 6 členů ZO
Omluven: p. Prášek
Hosté: 1
Starosta přivítal přítomné členy ZO i přítomného občana 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. Ruta
pro 6 , 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozpočtová opatření č. 6; 7; 8
Vyhláška o místním poplatku za provoz komunálního odpadu
Zhotovení přípojky ke stavebním parcelám
Informace o prodeji a směně pozemků
Shrnutí volebního období a komunální volby 2018
Různé – diskuse.…..
pro 6, proti 0 , zdržel se 0 – program schválen

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.
1) Rozpočtové opatření č. 6, č. 7 a č. 8.
Starosta informoval ZO, že dle svého oprávnění schváleném usnesením ZO ze dne 28. 12.
2017 (zápis č. 19, bod. č. 1, usnesení v odst. 3) schválil rozpočtová opatření č. 6, č. 7 a č.
8/2018, (zvýšení příjmů a výdajů souvisejících s těžbou a prodejem dřeva z obecních lesů,
výdaje na dopravní obslužnost, participace na vyhotovení směnné smlouvy, oplocení kolem
rybníka).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6, č. 7 a č. 8/2018 – viz přílohy.
pro 6, proti 0 , zdržel se 0 – schváleno
2) Vyhláška o místním poplatku za provoz komunálního odpadu
Místostarostka informovala členy ZO o změně – rozšíření osvobození osob od placení místního
poplatku v zákoně o místních poplatcích, dále navrhla z vůle obce rozšířit osvobození z důvodu
dlouhodobé nepřítomnosti v obci též na poplatníky vlastnící nemovitosti, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba – jedná se o praktickou stránku výběru poplatku od lidí,
kteří se v obci nejméně 300 dnů v příslušném kalendářním roce nezdržují, a tudíž ani komunální
odpad neprodukují.

Údaj rozhodný pro osvobození dle čl. 4 odst. 2 písm. a), za který se považuje dlouhodobá
nepřítomnost i nepobývání v nemovitostech, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, přičemž se jedná o celkovou dobu nepřítomnosti v příslušném kalendářním roce (nemusí
se jednat o nepřetržitou dobu nepřítomnosti) je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 31. 3.
kalendářního roku, tj. ve lhůtě splatnosti poplatku. Sazba poplatku se nemění. Z výpočtu
skutečných nákladů na netříděný komunální odpad za rok 2017 vyplývá, že tyto náklady činily
615,50 Kč na poplatníka, přičemž sazba poplatku je stanovena ve výši 350,- Kč plus 100,- Kč
na paušální část poplatku – celkem 450,- Kč na osobu a rok. Účinnost od 1. 1. 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Služátky č. 1/2018, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
pro 6 , proti 0 , zdržel se 0 – schváleno
3) Zhotovení přípojky ke stavebním parcelám
Starosta informoval členy ZO, že v loňském roce jsme uhradili zálohu na zhotovení el. rozvodu
k připravovaným stavebním parcelám ve výši 52 tis. Kč. Realizace s doplatkem dalších 52 tis.
by měla proběhnout do listopadu letošního roku, a proto bychom měli tuto akci buď, potvrdit
nebo zrušit. Z diskuse vyplynulo, že zastupitelé mají zájem na vybudování el. rozvodu
k budoucím stavebním parcelám. Místostarostka informovala o písemném požadavku na ČEZ
o přeložení el. vedení v Josefodole i staré cestě do země z důvodu, že vrchní vedení je ohroženo
pádem stromů, tak jak tomu bylo vloni v říjnu, kdy občané z této lokality byli týden bez
elektřiny.
Návrh usnesení:
1) Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním elektro rozvodu k budoucím stavebním
parcelám i doplatkem na jeho realizaci.
2) Zastupitelstvo souhlasí s přeložením el. vedení do země v části Josefodolu a staré cesty.
pro 6 , proti 0 , zdržel se 0 – schváleno
4) Informace o prodeji a směně pozemků
Starosta informoval členy ZO o realizaci schválených výkupů a prodejů pozemků:
a) pozemky ve středu obce pod místní komunikací – jedna smlouva je již zrealizována
a zapsaná v KN, druhá smlouva je podána na KN,
b) výkupy pozemků kolem rybníka – je v jednání advokátní kanceláře – zatím není schválena
pasportizace rybníka, aby byly kupní smlouvy realizovány dle skutečného využití,
c) pozemky na směnu veřejného prostranství u křížku – je zaměřen prostor od vlastníka,
čekáme na zaměření obecního pozemku dle požadavku vlastníka.
V rámci uvedení užívání pozemků na právní stav ZO pověřuje starostu jednat s vlastníky
pozemků kolem OÚ na jejich odkup nebo směnu za jiné obecní pozemky.
Návrh usnesení:
ZO bere podané informace na vědomí a pověřuje starostu dále jednat s vlastníky
pozemků kolem OÚ o možnosti odkupu nebo směně.
pro 6 , proti 0 , zdržel se 0 – schváleno
5) Shrnutí volebního období a komunální volby 2018

Starosta poděkoval členům ZO za spolupráci v tomto volebním období, do nadcházejících
komunálních voleb je přihlášeno 11 kandidátů, změna je v tom, že tentokrát kandiduje každý
sám za sebe, a tudíž pokud by někdo z budoucího zastupitelstva odstoupil, nebude moci být
zastupitelstvo doplněno náhradníky.
Dále starosta sepsal některé důležité výdaje obce za celé období, s tímto přehledem, který je
uveden v příloze budou seznámeni i občané.
6) Různé – diskuse.…..
Členové ZO dále diskutovali o potřebách obce:
- prioritou je vybudování obecní kanalizace
- trvá péče o obecní vodovod
- zaměřit by se mělo na zlepšení vzhledu intravilánu obce – komplexní péče o budovy,
cesty zeleň apod.
- mělo by se pokračovat v obecních akcích (setkávání občanů, obecní veselice, akce
pro děti…).

Ověřovatelé: …..…………………
……………………..
zapsala: Fritschová

starosta:…………………..

Ve Služátkách dne 11. září 2018

