
Služátecký 

občasník 

číslo 10 

Úvodem 

Po delší době opět občanům přinášíme Služátecký občasník. Jeho vydání pochopitelně souvisí 

s nadcházejícími komunálními volbami. Přečtete si v něm mj. bilanci uplynulého volebního 

období, výhledy do budoucna i návod na to, jak v obecních volbách volit. Přejeme příjemné 

čtení. 

         Hynek Bouchal, starosta  

 

INVESTICE A HOSPODAŘENÍ VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014-2018 

1. OBECNÍ VODOVOD 

Správa obecního vodovodu jednoznačně patří k nejdůležitějším starostem obce. Pitná voda je 

klíčovou strategickou surovinou, její důležitost vzhledem k vývoji klimatu dále poroste. 

Rozhodující v péči o vodu jsou pro obec tato kritéria: 

a) Pitné vody musí být dostatek: Současný zdroj pitné vody ve Služátkách je dostatečně silný 

a během vln veder a sucha v letech 2015 a 2018 nejevil žádné známky poklesu. Vydatnost 

zdroje je nicméně třeba stále sledovat a být připraven okamžitě reagovat na jakékoli změny. 

b) Pitná voda musí být čistá: Pitná voda ve Služátkách je pod systematickou kontrolou Krajské 

hygienické stanice Kraje Vysočina a Zdravotního ústavu ČR, který pravidelně zkoumá a měří 

téměř čtyřicet chemických a mikrobiologických hodnot. Během čtyř let posledního volebního 

období bylo provedeno celkem 19 podrobných rozborů a služátecká voda vždy ve všech 

kritériích odpovídala přísným hygienickým limitům. 

c) Pitná voda ve Služátkách musí zůstat levná: Je důležité, aby vodovod ve Služátkách zůstal 

ve vlastnictví obce, nesmí se dostat do rukou soukromých firem, které zajímá pouze zisk. 

Jenom obec může garantovat dostupnou cenu vody pro všechny občany při zachování její 

vysoké hygienické kvality. 

Níže přinášíme rozbor nákladů na vodu a příjmů za ni v uplynulém volebním období. Náklady 

sestávají ze stavebních úprav úpravny vody, z investic do nových zařízení na vrtu i úpravně, z 



plateb za chemikálie, hygienické rozbory, mzdové náklady, apod. Příjmy sestávají z plateb 

občanů za odebrané kubíky. Obec sice na vodu doplácí, ale levná voda pro občany, jak je 

napsáno výše, je prioritou.  

• náklady na vodu: 374.535,- 
• příjmy za vodu: 217.200,- 
• rozdíl:  157.335,- 
• obec doplácí cca  7 Kč na kubík 
 

Správa vody se pochopitelně naděje sama sebou, je dílem konkrétních lidí z obce. Zde bude 

vždy patřit čestné místo bývalému starostovi Josefu Havlovi st., který dokázal z ničeho 

vybudovat fungující systém zahrnující kromě samotného vodovodu kvalitní a vydatný zdroj a 

úpravnu pitné vody. Už osm let pak odvádí spolehlivou práci správce obecního vodovodu 

Miroslav Havel. Oběma patří velký dík za to, že Služátky mají dostatek čisté a levné pitné vody. 

 

2. OBECNÍ KANALIZACE 

Výstavba kanalizace v obci je jednoznačně prioritní investiční akcí směrem do budoucnosti. 

V minulém volebním období byla vypracována podrobná projektová dokumentace kanalizace, 

proběhla beseda s občany, na které se řešila napojení jednotlivých nemovitostí na kanalizaci, 

následně byl vykoupen pozemek pro budoucí čistírnu odpadních vod. V současné době 

jednáme s krajským úřadem a ministerstvem zemědělství o zapojení projektu obecní 

kanalizace do krajského plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina tak, aby obec 

mohla na výstavbu kanalizace čerpat patřičné dotace. Níže přinášíme celkový rozpočet 

výstavby kanalizace v obci Služátky. Předpokládáme, že 80-90% celkové částky bude obec 

čerpat z dotací ministerstva zemědělství. 

Celková částka výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod   9.632.500 Kč 

Čistírna odpadních vod       800.000 Kč 

Vybudování nových komunikací (195 m2)     487.500 Kč 

Vybudování kanalizace (3050 m)      7.625.000 Kč 

Kanalizace – výtlak (185 m)       370.000 Kč 

Přečerpávací šachta        350.000 Kč 

 

3. SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Svoz odpadu patří ke klíčovým službám, které obec pro své občany vykonává. Také v této 

oblasti mají Služátky jednoznačné priority: 

a) Co nejúplnější pokrytí likvidace odpadu včetně tříděného odpadu svozovou firmou při 

zachování co nejpříznivější ceny: Na počátku uplynulého volebního období se podařilo uzavřít 

smlouvu o svozu s Technickými službami Světlá nad Sázavou a další roky ukázaly, že šlo o krok 

správným směrem. Jak můžou vidět čtenáři níže, novou smlouvou se podařilo snížit celkovou 

částku, kterou obec svozové společnosti platí. Přestože šly ceny dolů, podařilo se do obce 

dostat více kontejnerů na různé druhy tříděného odpadu. Další nepřehlédnutelnou přidanou 



hodnotou nové smlouvy pro všechny občany je možnost ukládat stavební, velkoobjemový a 

nebezpečný odpad zdarma na světelské městské skládce. Technické služby pak nad rámec 

smluvního vztahu nabízejí obci Služátky výkon celé řady činností buď zcela zdarma, nebo za 

výrazně sníženou cenu. 

b) Co nejnižší poplatek za komunální odpad pro občany: Obec Služátky na rozdíl od jiných 

obcí v okolí a navzdory doporučením vyšších orgánů státní správy od roku 2009 nijak 

nezvyšovala poplatek za komunální odpad pro občany. Zvyšující se náklady za svoz odpadu 

platí obec ze svého rozpočtu a je v jejích silách v tom pokračovat i v budoucnu. 

• celkové náklady na odpad v uplynulém období:    453.460,- 

• celkové příjmy z poplatků za komunální odpad:    259.273,- 

• rozdíl mezi náklady a příjmy v uplynulém období:   194.187,- 

• obec doplatila každému občanu v uplynulém období cca:  1260,- 
 
 
Porovnání: Stará smlouva AVE Čáslav  Nová smlouva Tech. služ. Světlá n.S. 
Náklady průměrně: 160.760,-   Náklady průměrně: 146.350,- 
Příjmy průměrně: 81.793,-    Příjmy průměrně: 88.740, 
Doplatek na občana průměrně: 530,-  Doplatek na občana průměrně: 365,- 
 

4. PÉČE O OBECNÍ CESTY, ZELEŇ, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ 

V oblasti péče o obecní majetek jsou klíčové potřeby a přání občanů, na něž se obec snaží 

reagovat a dle svých možností je uspokojovat a plnit.  

a) obecní cesty: V současné chvíli jsou z 90% splněna přání občanů na asfaltování a zpevnění 

cest, jeden z posledních požadavků bude řešen během letošního podzimu. Nastává tak chvíle, 

kdy se obec bude orientovat na opravy a rekonstrukce stávajících komunikací tak, aby jejich 

používání bylo stále stejně komfortní. 

b) obecní zeleň, budovy a zařízení: Obecní zastupitelstvo se na začátku tohoto kalendářního 

roku usneslo, že na údržbu obecní zeleně a nemovitostí přijme sezonního pracovníka do 

hlavního pracovního poměru. Tato forma péče o obecní majetek se osvědčila a ukázala se být 

užitečnou. Od března, kdy se s touto formou péče začalo, byl např. zlikvidován starý, suchý a 

často nebezpečný porost v obecních lesích, uklizeny a zameteny obecní cesty po zimní údržbě, 

přetřeny všechny dřevěné plochy na obecních nemovitostech, prořezány a dále ošetřeny 

porosty na obecních nelesních pozemcích, bylo zabezpečeno oddělení dětského hřiště od 

rybníku u obecního úřadu novým plůtkem, apod. Péče o obecní majetek však není výsledkem 

činnosti jednoho člověka, obec a obecní prostranství zvelebuje celá řada občanů, kterým za to 

patří velké poděkování. 

 

 

 



5. PLÁN CELKOVÉ ÚPRAVY OBECNÍHO PROSTRANSTVÍ NA NÁVSI, CESTY KE KŘÍŽKU, 

PROSTRANSTVÍ U KŘÍŽKU A PLÁN OBECNÍCH PARCEL 

Od začátku tohoto kalendářního roku se připravuje celková úprava všech uvedených obecních 

prostranství. Celá věc začala úsilím o kultivaci prostranství U Křížku. Obec má v záměru 

vykoupit zdejší pozemky od stávajícího majitele, postupně by měla být zlikvidována hromada 

siláže a vytvořeno místo relaxace pro občany obce. V této souvislosti proběhlo v jarních 

měsících ve Služátkách setkání studentů a učitelů architektury Českého vysokého učení 

technického, kteří řešili konkrétní provedení úpravy prostranství U Křížku a zároveň navrhli, že 

by se úpravy mohly týkat celé cesty od kapličky ke Křížku. V současné chvíli se rodí projektový 

návrh řešení celého území. Veškeré úpravy, jež by mohly být v budoucnu prováděny, by měly 

být financovány z evropských projektů. Obec též připravuje projekt, který by případným 

zájemcům nabídl jedenáct nových parcel na obecních pozemcích. Tento projekt bude však 

řešen až po vybudování kanalizace v obci.  

 

6. OBECNÍ AKCE  

Obec Služátky každoročně pořádá akce pro občany obce (obecní veselice, soutěž o nejlepší 

kysané zelí, soutěž o nejlepší posvícenské koláče, soutěž o nejlepší guláš, hurá prázdniny…). 

V posledním volebním období bylo vrcholem všech těchto obecních setkání udělení obecního 

znaku a obecní vlajky obci Služátky Poslaneckou sněmovnou České republiky a následně 

svěcení obecních symbolů. Cílem všech těchto aktivit je, aby se občané setkali, sdíleli své 

radosti i strasti, protože sdílená radost je vždy větší a sdílená strast vždy menší. Je dobře, že 

se všechny uvedené akce těší trvalému zájmu, a věříme, že se na nich budeme i nadále potká 

vat. Organizace těchto setkání by se neobešla bez nezištné a obětavé pomoci celé řady 

občanů. I jim všem patří upřímné poděkování za jejich práci.  

 

7. DALŠÍ INVESTICE 

Dále přinášíme seznam všech dalších větších investic minulého volebního období: 

• Stará cesta: 1.112.899,- (z toho dotace poskytnutá krajským úřadem 215.000,-) 

• Cesta úvozem: 300.000,- (z toho dotace poskytnutá krajským úřadem 120.00,-) 

• Fasáda obecního úřadu: 114.811,- 

• Další investice do obecních cest: 105.518,- 

• Územní plán: 70.180,- 

• Dotace na autobusovou linku: 59.602,- 

• Projekt kanalizace: 59.290,- 

• Projekt na parcely Na Obci: 52.000,- 

• Veřejné osvětlení (údržba, spotřeba energie): 46.914,- 

• Sekačka: 30.990,-     

• Znak a vlajka: 26.000,- 

• Dopravní značení: 17.409,-    

• Zábradlí u hasičárny: 14.432,- 



• Požární bezpečnost: 14.351,- 
 

Jak hlasovat ve volbách do služáteckého zastupitelstva? 

Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou v celé ČR volby do obecních a městských zastupitelstev. 

Zájemci o místo ve služáteckém zastupitelstvu se tentokrát rozhodli vyjít co nejvíce vstříc přání 

řady z vás, voličů a kandidovat prvně v novodobých dějinách samostatné obce každý sám za 

sebe, nikoliv na společné kandidátce. Volič tak dostane do ruky hlasovací lístek, na kterém je 

uvedeno jedenáct kandidátů, kteří se o místo v zastupitelstvu ucházejí, a z nich zaškrtne sedm 

těch, které považuje za nejvhodnější. Komise pak jednoduše sečte hlasy přidělené jednotlivým 

kandidátům a sedm z nich, kteří obdrží nejvíce hlasů, vytvoří zastupitelstvo na následující 

volební období. V tabulce uvádíme seznam všech kandidátů v pořadí, které jim vylosoval Český 

statistický úřad: 

 Jméno, příjmení Věk Povolání 

1.  Ludvík Gabko, st. 61 důchodce 

2.  František Chlad 51 elektrikář 

3.  Zdeňka Fritschová 66 důchodce 

4.  Josef Mejstřík 42 zámečník 

5.  Josef Havel, ml. 44 manažer v zemědělství 

6.  Luboš Rut 55 zaměstnanec v zemědělství 

7.  Miroslav Havel 70 správce obecního vodovodu 

8.  Hynek Bouchal 44 ředitel školy 

9.  Jakub Pecha 24 zámečník 

10.  Jan Pecha 25 OSVČ 

11.  Jiří Hudera, ml. 32 účetní 

 

úřední hodiny na OÚ:  st 18.00-20.00   Služátky 8; 582 91 Světlá n.S. 
knihovna s internetem: st 18.00-20.00   e-mail: obec.sluzatky@tiscali.cz 
web: www.sluzatky.cz      tel. +420 569 456 331 
 
 
     Vydává, svým občanům a všem dalším čtenářům zdarma distribuuje obec Služátky. 
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