Zápis č. 15
ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 27. 10. 2021 ve Služátkách čp. 8
- společenská místnost obecního úřadu.
Zahájení zasedání dne 27. 10. 2021 v 19,00 hod.
Počet přítomných členů dle prezenční listiny, tj. 6 členů ZO
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. Mejstříka Josefa a p. Havla Miroslava
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. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
2. Rozpočtové opatření č. 7/2021, 8/2021 a 9/2021.
3. Péče o obecní vodu.
4. Informace o chystané výstavbě obecní kanalizace.
5. Prodej obecního pozemku,
6. Různé – diskuse ….
pro 6, proti 0 , zdržel se 0 – program schválen
Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.
1) Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Místostarostka seznámila členy ZO s návrhem OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství, kterou se zároveň zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2018,
ze dne 6. září 2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Místostarostka informovala členy ZO o změně definice poplatníků v zákoně o místních
poplatcích – sjednocení termínů pro osoby s bydlištěm na území obce, změna osvobození ze
zákona i na osoby, které doloží potvrzení o platbě poplatku v jiné obci a osob, kteří jsou
umístěny v ústavech a zařízeních, nadále zůstává osvobození z vůle obce - děti do 6 let
a poplatníci, kteří se na území obce dlouhodobě nezdržují, přičemž dlouhodobost je stanovena
na nejméně 300 dní v kalendářním roce – jedná se o praktickou stránku výběru poplatku od
osob, kteří se v obci nejméně 300 dnů v příslušném kalendářním roce nezdržují, a tudíž ani
komunální odpad neprodukují.
Dále zůstává i úleva na poplatku ve výši 100 Kč pro děti do 15 let.
Sazba poplatku se nemění a činí 450 Kč na poplatníka, a to i s přihlédnutím, že náklady na
likvidaci komunálního odpadu se pohybují kolem 800 Kč, tj. doplatek z rozpočtu obce činí
nejméně 350 Kč na každou osobu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Služátky č. 2/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
pro 6 , proti 0 , zdržel se 0 – schváleno
2) Rozpočtové opatření č. 7/2021, 8/2021 a 9/2021.
Starosta informoval ZO, že dle svého oprávnění, které bylo schváleno usnesením ZO ze dne
18. 12. 2018 (zápis č. 2, bod. č. 2, usnesení v odst. 3) schválil rozpočtového opatření č. 7/2021
(příjem daru ve výši 100 tis. Kč od města Světlá n. S. na společnou opravu propustku
v Josefodole a příjem kompenzačního bonusu 23 tis., výdaj na nákup respirátorů 9,5 tis. Kč
a sečení veř. zeleně 15,6 tis. K), rozpočtové opatření č. 8/2021 (příjem zúčtovatelné zálohy na
volby ve výši 31 tis. Kč a zvýšení výdajů na barvu a tel. služby), rozpočtové opatření č. 9/2021
(např. výdej na čištění komunikací 8.8 tis. Kč, nákup počítače do knihovny 5 tis. Kč, poplatek
za odběr podzemní vody 13,7 tis. Kč) .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtová opatření č. 7/2021, 8/2021 a 9/2021 – viz
příloha.
pro 6, proti 0, zdržel se 0 –schváleno
3) Péče o obecní vodu
Starosta poděkoval p. Mejstříkovi za zajištění provozu obecního vodovodu po dobu nemoci
správce vodovodu p. Havla M. Dále informoval, že firma Chládek Tintěra dokončila opravu
cesty k vodojemu (bude nárokována dotace r. 2021 z POV), p. Havel opětovně poukazuje, že
na vodojemu je poškozená izolace, je třeba nalézt odborníka, který by stav posoudil a navrhl
způsob opravy. Místostarostka připomíná osazení vodoměru do budovy OÚ a k Švěcům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere podané informace na vědomí.
pro 6, proti 0 , zdržel se 0 –schváleno
4) Informace o chystané výstavbě obecní kanalizace.
Starosta informoval, že dle sdělení projektového manažera, pro získání dotace ze státních
prostředků na realizaci stavby není v současné době příznivá situace vzhledem k příliš vysokým
rozpočtovaným nákladů na obyvatele. V této věci bude starosta s projektovým manažerem
hledat možnosti pro zajištění financování výstavby obecní kanalizace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere podané informace na vědomí.
pro 6, proti 0 , zdržel se 0 –schváleno
5) Prodej obecního pozemku.
Starosta předložil zastupitelstvu návrh na prodej p. č. 596/6 zahrada o výměře 78 m2 . Záměr
prodeje byl zveřejněn na ÚD po zákonnou lhůtu od 11. 10. 2021. Žádost o odkup předložil
vlastník navazujících sousedních nemovitostí p. Martin Bezouška. Cena obvyklá při prodeji
obecních pozemků je uplatňována ve výši 50 Kč/m2 .
Návrh usnesení
Zastupitelstvo schvaluje prodej p. č. 595/6 zahrada o výměře 78 m2 v k. ú. Služátky panu
Martinovi Bezouškovi, bytem Nové Město 85, Světlá nad Sázavou, a to za cenu 50 Kč/m2.
pro 6, proti 0 , zdržel se 0 –schváleno

6) Různé – diskuse ….
propustek v Josefodole je opraven, oprava bude financována z rozpočtu obce se
započtením daru ve výši 100 tis. Kč od města Světlá nad Sázavou.
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