
Zápis č. 15 

ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 7. 4. 2017 ve Služátkách čp. 8 -  

 místnost obecního úřadu.   

 

Zahájení zasedání dne 7. 4. 2017 v 19,30 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. Ruta a p. Mejstříka 

     Pro 6 ,  proti  0 , zdržel se 0 

c) Schválení programu jednání ZO : 

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

Starosta navrhl doplnění programu body: 

„Rozpočtové opatření č. 2, Projednání návrhu závěrečného účtu za rok 2016, Předběžný 

rozpočet na investiční akce kanalizace a stavební parcely, Doplnění POV v r. 2017 – 

opravy veřejných prostranství, znak a vlajka“. 

Návrh programu: 

1. Péče o obecní zeleň – kontejnery na trávu. 

2. Rozpočtové opatření č. 2. 

3. Projednání návrhu závěrečného účtu za rok 2016.  

4. Předběžný rozpočet na investiční akce kanalizace a stavební parcely.  

5. Doplnění POV v r. 2017 – opravy veřejných prosgtranství. 

6. Obecní akce – stavění a kácení máje, apod. 

7. Znak a vlajka obce 

8. Různé - diskuse. 

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

 

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu. 

 

1. Péče o obecní zeleň – kontejnery na trávu. 
Starosta informoval členy ZO, že sekání trávy by v tomto roce zajišťoval opět p. Havel 

s p. Zhořovou. K tomuto je však třeba pořídit a rozmístit kontejnery k uložení posekané 

trávy, které by k tomuto účely mohli využívat i občané obce, přičemž by se jednalo 

o kontejnery o rozměru 1,5 x 2,6 x 0,7 m za cena 15 tis. Kč za kus, o jejich vyvážení by se 

postaral p. Rut. Starosta navrhl pořízení asi 4 až 5 kusů. P. Havel si dělal průzkum 

v Josefodole a z řad občanů o toto není velký zájem, trávu před svými domy si sekají sami 

občané a posekanou trávu ukládají do kompostu. Největší plochy veřejné zeleně se 

nacházejí před kapličkou a před budovou OÚ s hřištěm pro děti. Z diskuse,  i s ohledem na 

finanční náklady, vyplynula potřeba 2 kusu kontejnerů, které by fungovaly jako mobilní, 

tj. nebyly by umístěny na stabilních stanovištích, ale přivezeny na místa, kde by se sekalo.  

Návrh usnesení: 

a) Zastupitelstvo schvaluje pořízení 2 ks kontejnerů na trávu za cenu 30 tis. Kč a 

jejich rozmístění podle momentální potřeby v obci. 

b) O obecní zeleň budou stejně jako loni pečovat p. Havel a p. Zhořová. 



pro 6 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno  

 

2. Rozpočtové opatření č. 2. 

Starosta informoval členy 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. 2, které se týká 

v příloze uvedeného zvýšení příjmů (30590 Kč příjem daně z příjmu PO) a výdajů, které 

v jednotlivostech nepřesahají oprávnění starosty, tj. platba daně PO ve výši 30590 Kč, 

pořízení PC ve výši 20200 Kč a poskytnutí schváleného daru Záchranné stanici Pavlov 

ve výši 3 tis. Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 zvýšení příjmů a schvaluje 

celkové zvýšení výdajů – viz příloha. 

pro 6 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno 

 

3. Projednání návrhu závěrečného účtu za rok 2016.  

Starosta seznámil členy ZO s návrhem závěrečného účtu obce za rok 2016, který bude 

zveřejněn, aby se k tomuto dokumentu mohli vyjádřit občané obce. Schválení závěrečného 

účtu spolu se zprávou o výsledku hospodaření bude předmětem jednání příštího 

zastupitelstva. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním závěrečného účtu dle předloženého návrhu. 

pro 6 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno 

 

4. Předběžný rozpočet na investiční akce kanalizace a stavební parcely.  
Starosta seznámil členy ZO s předběžným zpracovatelem vyčíslených nákladů na vybudování 

kanalizace obce, včetně ČOV ve výši cca 9 mil Kč. Náklady na vybudování stavebních parcel 

dle schválené změny č. 1 územního plánu by se měly pohybovat cca ve výši 6 mil. Kč.  

 

5. Doplnění POV v r. 2017 – opravy veřejných prostranství. 

Starosta informoval, že byly udělány práce na úpravě cesty k bývalé drůbežárně (vykácení 

náletů, zpevnění výmolů), místostarostka doplnila, že by bylo dobré upravit příchod ke 

křížku, a to i na žádost obyvatel přilehlé nemovitosti, p. Rut navrhuje začít s odvodněním, 

starosta toto projedná s pracovníkem SÚS. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo souhlasí se zařazením odvodnění a zpevnění povrhu veřejného 

prostranství – příchod ke křížku a k drůbežárně do akce POV na rok 2017. 

pro 6 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno 

 

6. Obecní akce – stavění a kácení máje, apod. 

Starosta navrhl, že by se v letošním roce mohla při pálení ohně na čarodějnice i postavit 

májka, která by se koncem května za obecného veselí kácela. Bude domluveno s SDH 

Služátky. 

  

7. Znak a vlajka 

Heraldická komise Poslanecké sněmovny ČR navrhuje nahradit vyobrazení hvězd určujících 

rozložení území obce Služátky v pěti lokalitách jinou mariánskou symbolikou, přičemž 

nejvhodnější je symbol lilie, a upravit dělení štítu na štít polcený, kde by kaple byla v pravé 

polovině, levá by byla „trčkovská“. Ve stejné symbolice upravit popis vlajky.  

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje návrh obecních symbolů: 



a) Návrh znaku – viz příloha. 

b) Návrh vlajky – viz příloha. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. 

pro 6 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno  

 

 

8. Různé – diskuse. 

- Místostarostka – bylo by potřeba uvažovat o opravě staré cesty v úseku od závor ke 

Švarcovým a v Josefodole od křižovatky k lesu, protože se objevují místa, kde se 

povrch začíná drolit – starosta se poradí s pracovníky SÚS nebo TBS. 

- P. Havel požaduje objednat tester na mangan. 

 

 

 

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

 

                       ……………………..                               

 

zapsala: Fritschová                                                 Ve Služátkách dne 11. dubna 2017 

 

 


