
 1 

Zápis č. 1  
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Služátky  

konaného dne 19. října 2022, v kanceláři  obecního úřadu Služátky čp. 8  
 
Zasedání Zastupitelstva obce Služátky bylo zahájeno v 19,00 hodin dosavadním starostou 
obce, který předal slovo nejstaršímu členovi nově zvoleného ZO Služátky p. Františkovi 
Chadovi (předsedajícímu).  
Před zahájením zasedaní bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení 
členem zastupitelstva obce Služátky podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne 
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula 
dne 7. 10. 2022, žádný návrh nebyl podán).  
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Služátky 
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 5. října 2022 do 19. října 
2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha1) konstatoval, že 
přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže 
zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 
Dále byli přítomni 4 hosté z veřejnosti. 
 
Složení slibu členy zastupitelstva 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obci a o změně některých zákonů, v platném 
znění). 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona 
o obcích  
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky.“  
Dále jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ 
a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib 
ani nesložil slib s výhradou. 

Určení ověřovatelů zápisu (§95, odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele: 
Předsedající navrhl určit za ověřovatele zápisu p. Evu Bezouškovou a p. Michala Kritznera, 
zapisovatelem p. Zdeňku Fritschovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu p. Evu Bezouškovou a p. Michala 
Kritznera. 

 Pro 7, proti 0, zdrželi se 0 - Usnesení bylo schváleno. 
 
Schválení programu: 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na 
úřední desce s doplněním bodů: 
-  Rozpočtové opatření č. 12 a č. 13. 
- Schválení oprávnění starosty k rozpočtovým opatřením. 
- Schválení vytvoření fondu obnovy vodovodu a kanalizací.  
- Záměr pronájmu Služátecké bašty. 
K návrhu doplněného programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 
Schválení programu: 
1. Volba starosty a místostarosty 
a. určení počtu místostarostů 
b. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 

1 písm. a/ zákona o obcích) 
c. určení způsobu volby starosty a místostarosty 
d. volba starosty 
e. volba místostarosty 

2. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
a. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b. volba předsedy finančního výboru 
c. volba předsedy kontrolního výboru 
d. volba členů finančního výboru 
e. volba členů kontrolního výboru 

3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 
72 odst. 2 zákona o obcích). 
4. Priority volebního období.  
5. Obecní kanalizace – žádost o dotaci na MŽP ČR. 
6. Rozpočtové opatření č. 12/2022 a č. 13/2022. 
6. Schválení oprávnění starosty k rozpočtovým opatřením. 
8. Schválení vytvoření fondu obnovy vodovodu a kanalizací. 
9. Záměr pronájmu Služátecké bašty. 
8. Diskuse – pitná voda. 

Pro 7,  proti 0 , zdrželi se 0 –Usnesení - Program byl schválen. 
 
1) Volba starosty a místostarosty 

a) Určení počtu místostarostů: 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly 
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

Pro 7,  proti 0 , zdrželi se 0 - Usnesení bylo schváleno. 
 
b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění: 
Předsedající navrhl, aby funkce starosty i místostarosty obce byla vykonávána jako 
neuvolněné. 
Jiné návrhy nebyly vzneseny.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon 
funkce starosty a místostarosty obce nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

Pro 7,  proti 0 , zdrželi se 0 - Usnesení bylo schváleno. 
 

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty 
a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasovaní zastupitelstvo musí schválit. 
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po 
platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. 
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d) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty: 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány 
následující návrhy:  
Předsedající p. František Chlad navrhl zvolit do funkce starosty dosavadního starostu PhDr. 
Hynka Bouchala. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. Kandidát na starostu p. Bouchal oznámil, že se zdrží 
hlasování o své osobě. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo volí starostou obce Služátky p. PhDr. Hynka Bouchala. 

Pro 6, proti 0 , zdrželi se 1 - Usnesení bylo schváleno- starostou obce Služátky byl 
zvolen pan PhDr. Hynek Bouchal. 

 
Znovu zvolený starosta p. PhDr. Bouchal převzal nadále vedení ustavujícího 
zastupitelstva obce Služátky. 

e) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:  
Starosta přednesl návrh na funkci místostarosty p. Františka Chlada. Před hlasováním byla 
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Kandidát 
na místostarostu oznámil, že se zdrží hlasování o své osobě. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo volí místostarostou obce Služátky p. Františka Chlada. 

Pro 6,  proti 0 , zdrželi se 1 - Usnesení bylo schváleno -  místostarostou obce 
Služátky byl zvolen p. František Chlad 
 
2)  Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) Zřízení výborů a určení počtu jejich členů: 
Starosta úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor a určit 
počet členů výborů, zvolit předsedu a členy finančního výboru a předsedu a členy kontrolního 
výboru.  Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

Pro 7,  proti 0 , zdrželi se 0 - Usnesení bylo schváleno. 
 

b) Volba předsedy a členů finančního výboru:  
Starosta přednesl návrh na funkci předsedy finančního výboru p. Evu Bezouškovou a členy 
finančního výboru p. Michala Kritznera a p. Jana Pechu. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo volí předsedkyní finančního výboru p. Evu Bezouškovou členy 
finančního výboru: p. Michala Kritznera a Jana Pechu.  

Pro 7,  proti 0 , zdrželi se 0 - Usnesení bylo schváleno. 
 

c) Volba předsedy a členů kontrolního výboru: 
Starosta přednesl návrh na funkci předsedy kontrolního výboru p. Josefa Mejstříka a členy 
kontrolního výboru p. Josefa Havla a p. Luboše Ruta. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo volí předsedou kontrolního výboru p. Josefa Mejstříka a členy 
kontrolního výboru: p. Josefa Havla a p. Luboše Ruta. 

Pro 7,  proti 0 , zdrželi se 0 - Usnesení bylo schváleno. 
 

3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  
Starosta informoval členy ZO, že odměny neuvolněných členů ZO se stanovují podle nařízení 
vlády č. 338/2019 Sb. v rámci maximálních částek zde uvedených, dále seznámil členy ZO 
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s výší odměn, které byly dosud členům ZO poskytovány, a to v částce odpovídající cca 1/3 
maximálních částek v tomto nařízení uvedených navrhl, aby i nadále byla výše odměn 
vyplácena v dosavadní výši. Neuvolněnému starostovi náleží odměna automaticky od data 
zvolení  ostatním členům ZO od data schválení. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

Návrh usnesení: 
1)Zastupitelstvo rozhodlo (§ 84 odst. 2 písm. n) stanovit odměny odpovídající ve výši 
cca 1/3  maximálních částek uvedených v nařízení vlády č. 338/2019 Sb.: 
a) od 19. 10. 2022 odměnu starosty v dosavadní výši, 
b) od 1. 11. 2022 v dosavadní výši odměnu místostarosty, předsedy výboru, člena 
výboru a člena ZO. 
2)Konkrétní částky měsíčních odměn spojených s výkonem funkce a roční částka 
odměny pro člena výboru (nečlena ZO) jsou uvedeny v příloze, která tvoří nedílnou 
součást tohoto usnesení. 

   Pro 7,  proti 0 , zdrželi se 0 - Usnesení bylo schváleno. 
 

4) Priority volebního období  
Starosta seznámil členy ZO se záměry minulého ZO, zejména se jedná o vybudování obecní 
kanalizace. Pro tuto akci je vykoupen pozemek na čističku, schválená projektová 
dokumentace, vydáno územní a stavební povolení, vybrán zhotovitel, pracuje se na podání 
žádosti o dotaci. Dále je zpracována projektová dokumentace a vydáno územní a stavební 
rozhodnutí pro zasíťování stavebních parcel na obecních pozemcích (zaplacena záloha ČEZ 
distribuci). Měli bychom pokračovat v úpravách místních komunikací a jiných veřejných 
prostranství, zejména prostranství U křížku, pro údržbu veřejné zeleně jsme pořídili traktůrek, 
vykoupili jsme pozemky u obecního úřadu (rybník), zadali jsme zpracování projektu na 
odkanalizování velkého rybníka, který je již v majetku obce, vč. přilehlých pozemků, je 
navýšena kapacita vrtu, průběžně provádíme údržbu a provoz vodojemu, pitná voda je v dobré 
kvalitě, také je důležité, aby se občané setkávali, a proto organizujeme obecní akce 
(posvícenské koláče, kysané zelí, hurá prázdniny, tradiční obecní veselice na konci prázdnin). 

Návrh usnesení: 
Členové ZO berou podané informace o obecních prioritách na vědomí a souhlasí 
s pokračováním na jejich realizaci. 
   Pro 7,  proti 0 , zdrželi se 0 - Usnesení bylo schváleno. 

 
5) Obecní kanalizace – žádost o dotaci na MŽP ČR směny  

Starosta seznámil členy ZO se závěry výběrového řízení na dodavatele staveních prací pro 
výstavbu obecní kanalizace. Komise vybrala nejvýhodnější nabídku z hlediska ceny, tj. stavbu 
by měla realizovat firma VHTS s.r.o. z Pelhřimova. Výběr zhotovitele je podmínkou pro podání 
žádosti o dotaci z MŽP.  

Návrh usnesení: 
1)Zastupitelstvo souhlasí s výběrem dodavatele VHTS s.r.o. Pelhřimov na realizaci 
stavby Kanalizace a ČOV Služátky a vrácení kauce na účet zhotovitele. 
2)Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci pro realizaci stavby Kanalizace 
a ČOV Služátky na Ministerstvo životního prostředí ČR. 
   Pro 7,  proti 0 , zdrželi se 0 - Usnesení bylo schváleno. 

 
6) Rozpočtové opatření č. 12/2022 a č. 13/2022. 

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 část opatření č. 
13/2022 (příjem kauce 500 tis. Kč od VHTS s.r.o., dary k jubileum pro občany,  nákup 
kancelářských potřeb,  odměny DPP).   
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č. 12/2022   navýšení výdajů na nákup 
pozemku parcely – kupní smlouva ve výši 259 tis. Kč a část rozp. opatření č. 13/2022 
zvýšení výdajů na práce v lesích – služby v lese ve výši 106 498  Kč      
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 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje zvýšení výdajové části rozpočtu rozpočtovým 
opatřením č. 12/2022 (nákup pozemku) a č. 13/2022 (nákup služeb v lese) a bere 
na vědomí ostatní částky uvedené v tomto opatření- viz přílohy 

 Pro 7, proti 0 , zdrželi se 0 - Usnesení bylo schváleno. 
 

7) Schválení oprávnění starosty k rozpočtovým opatřením. 
Starosta seznámil členy, ZO, že minulá zastupitelstva s ohledem na četnost zasedání ZO 
schválila oprávnění starosty činit rozpočtová opatření. V rámci efektivity činnosti, financování 
a rozhodování starosty a obecního úřadu s ohledem na růst cen je optimální, aby starosta byl 
pověřen činit rozpočtová opatření u příjmů bez omezení a pro výdaje do 200 tis. Kč. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu činit rozpočtová opatření na straně příjmů 
bez omezení a na straně výdajů až do výše 200 tis. Kč v jednotlivých položkách. 

Pro 7,  proti 0 , zdrželi se 0 – Usnesení č. 1. bod 7) ze dne 19. 10. 2022 bylo schváleno. 
 

8) Schválení vytvoření fondu obnovy vodovodu a kanalizací  
Starosta seznámil členy ZO s povinností vyplývající z plánu financování vodovodů a kanalizací 
a § 84 odst 2 písm. c  zákona o obcích -  zřízení fondu obnovy vodovodů a kanalizací (PFO). 
Tvorba  finančních prostředků PFO z vodného a stočného z nájemného a pachtovného a ost. 
prostředků. Čerpání obnova a efektivní provozování vodohospodářského majetku – zvýšení 
prostředků do vodohospodářského majetku obce. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo zřizuje Fond obnovy vodovodů a kanalizací (PFO). Tvorba  finančních 
prostředků PFO z vodného a stočného z nájemného, pachtovného a ost. prostředků. 
Čerpání PFO na obnovu a efektivní provozování vodohospodářského majetku – zvýšení 
prostředků do vodohospodářského majetku obce. 

Pro 7, proti 0 , zdrželi se 0 - Usnesení bylo schváleno. 
 

9) Záměr pronájmu Služátecké bašty. 
Starosta informoval členy ZO, že 31. 12. 2022 končí pronájem Služátecké bašty, a proto je 
třeba zveřejnit záměr nového pronájmu od 1. 1. 2023. Pronájem by byl opět uzavřen na dobu 
určitou, což bude uvedeno v textu záměru pronájmu.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem Služátecké bašty od 1. 1. 
2023. 

Pro 7, proti 0 , zdrželi se 0 - Usnesení bylo schváleno. 
 
10) Diskuse: 

- obecní vodovod – objednat nový vodoměr do vrtu a původní repasovat pro další 
potřebu, dále bude provedena výměna náplně a filtru, ve vodojemu jsou vedle vnější 
izolace zatmeleny i spáry, takže by již nemělo docházet k prosakování.  

 
 

Na závěr starosta poděkoval všem přítomným na zasedání zastupitelstva a jednání 
zastupitelstva ukončil. 

 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona 
o obcích 
4)Tabulka stanovených odměn. 
5)Rozpočtová opatření č. 12/2022 a 13/2022. 
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Ověřovatelé: ………………………….                                     Starosta:……………….. 
 
                     …………………………. 
 
 
 
 
 
Ve Služátkách dne 25. 10. 2022 
 
Zapsala: Fritschová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


