Zápis č. 4
ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 4. 6. 2019 ve Služátkách čp. 8
- místnost obecního úřadu.
Zahájení zasedání dne 4. 6. 2019 v 19,00 hod.
Počet přítomných členů dle prezenční listiny, tj. 6 členů ZO
Omluven:1
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. Mejstřík a p. Havel Josef
pro 6, proti 0, zdržel se 0
b) Schválení programu jednání ZO :
Starosta přečetl navržený program jednání a požádal o jeho případné další doplnění.
Starosta navrhl doplnění programu body:
- „Rozpočtové opatření č. 3, č. 4 “
- „Podání žádosti o dotaci z POV v r. 2019 (úpravy veřejných prostranství a opravy cest)“
- „Začátek prázdnin a obecní veselice“.
Návrh programu:

1. Projednání a schválení závěrečného účtu obce, zprávy o výsledku hospodaření
a účetní závěrky za rok 2018.
2. Smlouva o požární ochraně.
3. Smlouva o prodeji parcely č. 241/9.
4. Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4.
5. Odpis nepotřebného majetku.
6. Pitná voda.
7. Smlouvy ZTV – přípojky plynu, elektřiny.
8. Žádost o podporu linky bezpečí.
9. Podání žádosti o dotaci z POV v r. 2019 (úpravy veřejných prostranství a opravy cest).
10. Začátek prázdnin a obecní veselice.
11. Různé – diskuse. …..
pro 6, proti 0, zdržel se 0 – program schválen
Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.
1) Projednání a schválení závěrečného účtu obce, zprávy o výsledku hospodaření
a účetní závěrky za rok 2018.
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2018 spolu se zprávou o výsledku
hospodaření za rok 2018 s výrokem auditorské zprávy, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Návrh závěrečného účtu obce spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2018 byl
zveřejněn od 15. 5. do 4. 6. 2019, tj. po zákonnou dobu na úřední desce OÚ Služátky
i elektronické úřední desce a nebyly k těmto dokumentům vzneseny žádné připomínky.

Závěrečný účet za rok 2018 – příjmy 2 505 138,65 Kč (114,48%), výdaje byly čerpány ve výši
1 605 589, 34Kč, tj. ve výši 61%, výsledek hospodaření přebytek k 31. 12. 2018 ve výši
899549,31Kč. Dále členové ZO diskutovali o některých závažných položkách účetní závěrky
/příjmech a výdajích/ r. 2018, např. komunální odpady, pitná voda – platby od občanů 12 Kč/
m3 v porovnání s výdaji občané platili cca 1/3 výdajů na pitnou vodu, protože náklad na l m3
v roce 2018 činil 37,46 Kč. Podstatná část příjmů tvoří příjmy z daní – 21111tis. Kč, nedaňové
příjmy ve výši 166 tis. -plnění na 76%, dotace z KÚ 127 tis. Kč. Běžné výdaje ve výši 1558 tis.
Kč – naplnění ve výši 77%. Dále bylo konstatováno, že obec nemá žádné dluhy.
Návrh usnesení:
1) Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Služátky spolu se zprávou o výsledku
hospodaření za rok 2018 bez výhrad.
2) Zastupitelstvo projednání závěrečného účtu za rok 2018 uzavírá vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením bez výhrad.
4) Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2018.
5) Zastupitelstvo nemění a potvrzuje cenu za 1m3 pitné vody ve výši 12,- Kč pro rok 2019.
pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno
2) Smlouva o požární ochraně.
Starosta předložil členům ZO návrh veřejnoprávní smlouvy ve věci zapojení obce Služátky do
společné požární jednotky s městem Světlá nad Sázavou a obcí Pohleď k zabezpečení požární
ochrany dle zákonných povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně a Nařízení kraje
Vysočina č. 1/2006 k plošnému pokrytí území kraje. Po schválení této smlouvy ZO a HZS Kraje
Vysočina bude tato smlouva zveřejněna na úřední desce dotčených obcí a ve Věstníku KÚ.
Smlouva obsahuje též závazek finančního příspěvku ve výši 10 tis. ročně městu Světlá n. S. na
zabezpečení akceschopnosti společné jednotky.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s návrhem veřejnoprávní smlouvy o zřízení společné jednotky požární
ochrany a jejího fungování s městem Světlá nad Sázavou a obcí Pohleď, včetně finančního
příspěvku ve výši 10 tis. ročně na zabezpečení akceschopnosti společné jednotky a
pověřuje starostu zabezpečením dalších zákonných povinností spojených s uzavřením
této veřejnoprávní smlouvy.
pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno
3) Smlouva o prodeji parcely č. 241/9.
Starosta informoval členy ZO, že v návaznosti na usnesení č. 18/2017, bod 1, odst. 3) byla
vypracována kupní smlouva na prodej dle GP nově vzniklé parcely č. 241/9 (oddělené z parcel
č. 542/4 a 252/11) o výměře 280 m2. Dle citovaného usnesení ZO schválilo prodej této parcely
majitelům sousedních nemovitostí manželům Domkářovým, Chlístov 25 za cenu 50 Kč/m2 .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej parcely č. 241/9 o výměře 280/m2
manželům Domkářovým, Chlístov 25, za cenu 50 Kč/m2 .
pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno
4) Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4.
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 rozpočtové opatření č. 3 a č. 4/2019, (dotace
na volby do EP a její vyúčtování, nákup materiálu a výměna filtrů ve vodárně, zvýšení výdajů
na povinné pojištění soc. zabezpečení zaměstnanců, platba daně z převodu nemovitostí apod.)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 a č. 4/2019 – viz přílohy.

pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno
5) Odpis nepotřebného majetku.
Starosta přednesl návrh na vyřazení projektové studie z minulých let na záměr vybudování
obecní kanalizace, která je v současnosti nerealizovatelná, protože se vypracovává nový
aktuální projekt na vybudování kanalizační sítě v obci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení studie nerealizovatelné projektové dokumentace
kanalizace z evidovaného majetku obce ve výši 69.385,- Kč
pro 6 , proti 0, zdržel se 0 – schváleno
6) Pitná voda.
Starosta seznámil členy ZO se zjištěnou disproporcí mezi naměřeným množstvím vody ve
vodárně a množstvím vody zaznamenané na jednotlivých vodoměrech a následně odběrateli
placené. Z měření vyplývá, že se zřejmě jedná o únik pitné vody někde na trase vodovodu. Po
konzultaci s odbornou firmou by se mohlo jednat buď o netěsnost potrubí nebo o neoprávněný
odběr pitné vody. P. Havel upozornil na zamokření kousku louky v dolní části obce. Starosta
bude jednat o prověření netěsnosti v této části. Místostarostka informovala, že máme
objednaného hydrogeologa ze Žďáru nad Sázavou, který by měl provést čerpací zkoušku vrtu
pro navýšení limitu čerpané vody. P. Havel žádá o objednání 4 ks tabulek na vyznačení
ochranného pásma zdroje vody.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere podané informace ohledně úniku pitné vody na vědomí a po zjištění
případných příčin odbornými firmami bude opětovně informováno o dalším
postupu v dané problematice.
pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno
7) Smlouvy ZTV – přípojky plynu, elektřiny.
Starosta informoval členy ZO, že VČP a ČEZ distribuce nám zaslali ke schválení smlouvy
spojené s vybudování rozšířeného vedení plynu a elektřiny v rámci vybudování ZTV
k zamýšleným novým stavebním parcelám v horní části obce. Protože tyto smlouvy
obsahují závazek každoroční platby částky cca 6 tis. Kč, tak ZO považuje za vhodné zjistit, v
jakém časovém horizontu by došlo k vybudování přípojek v návaznosti na prodej jednotlivých
parcel, protože prioritně je třeba vyřešit v obci odvádění splaškových vod.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo prozatím neschvaluje předložené návrhy smluv na vybudování ZTV a
pověřuje starostu zjištěním dalších podrobností spojených s uzavřením smluv na
vybudování rozšířeného vedení plynu a elektřiny k nově zamýšleným stavebním
parcelám.
pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno
8) Žádost o podporu linky bezpečí.
Starosta předložil členům ZO žádost o.p.s. Linka bezpečí se sídlem v Praze o finanční příspěvek
2 tis. Kč. Místostarostka informuje, že na MÚ Světlá nad Sázavou jsou pracovníci zabývající
se ochranou dětí, kteří jsou nápomocni bezprostředně při výskytu jakéhokoliv náznaku
vznikajícího nebezpečí v rodinách.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje žádost o poskytnutí finančního příspěvku o,p,s. Linka bezpečí
Praha.

pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno
9) Podání žádosti o dotaci z POV v r. 2019 (úpravy veřejných prostranství a opravy cest).
Starosta informoval, že bychom měli dále pokračovat v úpravách cest a veřejných prostranství.
Pro letošní rok je prioritní upravit cestu mezi domky k budově OÚ, protože zejména v zimě se
stává pro chůzi nebezpečnou, dále bychom měli pokračovat v úpravě veřejného prostranství u
křížku, protože předmětné pozemky má obec již vykoupeny.
Návrh usnesení:
1) Zastupitelstvo souhlasí s realizací úpravy místní komunikace mezi domky směrem
k budově OÚ k zabezpečení schůdnosti a sjízdnosti i v zimních měsících. Dále pokračovat
na úpravě veřejného prostranství U křížku.
2) Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z POV KÚ kraje Vysočina na rok 2019
na tyto akce v hodnotě cca 300 tis. Kč.
pro 6 , proti 0 , zdržel se 0 – schváleno
10) Začátek prázdnin a obecní veselice.
Starosta předložil členům ZO návrh na konání kulturních akcí. Ke konci školního roku by se
mohla, pokud bude ze strany dětí a jejich rodičů zájem, uskutečnit sportovní soutěž pro děti.
Tradiční „Obecní veselice“ by se konala až 6. 9.2019 - starosta zamluví 2 kapely.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje konání tradiční akci „Obecní veselice“ 6. 9. 2019. V případě zájmu i akci
pro děti.
pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno
11) Různé - diskuse
- obecní lesy:
- jsou vytěženy napadené stromy kůrovcem v lokalitě Leštinka,
- neprodané dřevo na staré cestě, je již prodáno a odvezeno jako palivo,
- byly nabídnuty k samovýrobě paliva napadené, vyvrácené a popadané smrky nad starou
cestou směrem ke Služátkám (alejka) – je toho na samovýrobu hodně - p.Gabko dojedná
odstranění a vyčištění.
- při vjezdu ze staré cesty do Josefodolu je osazen zpomalovací pruh, požadovaná 30 km
rychlost však není dle informace tamních obyvatel dodržována ani před stoupáním v lesním
úseku, ke zvážení se dává návrh řešení zpomalení provozu.

Ověřovatelé: …..…………………
……………………..

zapsala: Fritschová

starosta:…………………..

Ve Služátkách dne 12. června 2019

