Zápis č. 20
ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 15. 3. 2018 ve Služátkách čp. 8 místnost obecního úřadu.
Zahájení zasedání dne 15. 3. 2018 v 19,00 hod.
Počet přítomných členů dle prezenční listiny , tj. 6 členů ZO
Omluven: p. Mejstřík
Hosté: 1
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. Havel a p. Rut
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:

Obecní pozemky – (schválení smluv na směn, prodeje a výkupy obecních pozemků).
Rozpočtová opatření č. 1 a 2.
Úprava prostranství U Křížku a návrhy na směnu zdejších pozemků.
Smlouva se společností Arriva o dotování ztráty autobusové dopravy.
Péče o obecní zeleň v r. 2018.
Projedná zápisu kontrolního a finančního výboru.
Žádost o.p.s. Pavlov o příspěvek.
Různé – diskuse (problémy el. vedení v Josefodole, prioritní investice –
kanalizace…..)
pro 6 , proti 0 , zdržel se 0 – program schválen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.
1) Obecní pozemky – (schválení smluv na směnu, prodeje a výkupy obecních
pozemků).
Starosta informoval členy ZO o nově vzniklých parcelách pod místní komunikací mezi
domky nad OÚ. Z GP vyplynula, potřeba výkupu p. č. 601 o výměře 12 m2 od p. Ivona,
výkupu p. č. 602 o výměře 36 m2 a p. č. 17/2 o výměře 61 m2 od p. Franty a p. č. 222/2
o výměře 9 m2 od manželů Bouchalových – celkem se jedná o výkup 118 m2. Dále jsme
obdrželi žádosti vlastníků na prodej sousedících pozemků, a to p. č. 536/15 o výměře 6 m2 ,
p. č. 536/14 o výměře 158 m2 od p. Ivona, p. č. 536/16 o výměře 101 m2 od p. Franty –
celkem se jedná o prodej 265 m2 (prodej parc. číslo 536/14, 536/15 a 536/16, vše v k. ú.
Služátky zveřejněn na ÚD od 15. 2. do 15. 3. 2018). Dohodnutá, v místě obvyklá cena při
prodeji i výkupu pozemků, činí 50 Kč/ m2.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje:
1) Výkupy pozemků:
a) p. č. 601 o výměře 12 m2 od pana Mgr. Pavla Ivona, bytem Pavlišovská 2296/6,
Praha 9 Horní Počernice, za cenu 50 Kč/ m2

b) p. č. 17/2 o výměře 61 m2 a p. č. 602 o výměře 36 m2 pana Martina Franty,
bytem Služátky 11, , za cenu 50 Kč/ m2 ,
c) p. č. 222/2 o výměře 9 m2 od manželů Bouchalových, bytem Služátky 26, za cenu
50 Kč/ m2 .
2) Prodeje pozemků:
a) p. č. 536/14 o výměře 158 m2 a p. č. 536/15 o výměře 6 m2 panu Mgr. Pavlu
Ivonovi, bytem Pavlišovská 2296/6, Praha 9 Horní Počernice, za cenu 50 Kč/ m2,
b) p. č. 536/16 o výměře 101 m2 panu Martinu Frantovi, bytem Služátky 11, za
cenu 50 Kč/ m2.,
3) ZO dle využití a stavebně technického stavu zařazuje tuto pozemní komunikaci do
kategorie veřejně přístupné účelové komunikace.
pro 6 , proti 0 , zdržel se 0 – schválen
2) Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2
Starosta informoval ZO, že dle svého oprávnění schváleném usnesením ZO ze dne 28. 12.
2017 (zápis č. 19, bod. č. 1, usnesení v odst. 3) schválil rozpočtové opatření č. 1 a č. 2, které
se týká v příloze uvedeného zvýšení transakcí spojených s konáním prezidentských voleb
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 – viz přílohy.
pro 6 , proti 0 , zdržel se 0 – schváleno
3) Úprava prostranství U Křížku a návrhy na směnu zdejších pozemků.
Starosta seznámil členy ZO s vizí úpravy prostranství U Křížku. Jedná se o dominantu obce,
s krásným výhledem na všechny strany, hojně navštěvovaném místními i turisty, pěšky nebo
na kole. Dostali jsme nabídku arch. Miholy a studentů ČVUT FA krajinářské architektury na
zpracování studie úpravy nejen bezprostředního okolí křížku, ale i obnovu dnes již v terénu
neurčených navazujících spojnic na silnice, další turistické stezky. Jednalo by se o skupinu asi
12 studentů s doprovodem dvou osob, kteří by k nám přijeli na studijní pobyt od pátku 20. 4
do neděle 22. 4 2018 bez přímých finančních nákladů, my bychom jim poskytly pouze
ubytování (zřejmě v budově OÚ) a stravu. Abychom mohli realizovat úpravu tohoto
prostranství i s přispěním event. dotace, je nutno zájmový prostor o rozměrech cca 500 m2
získat do obecního vlastnictví. Současný vlastník ing. Černohub by souhlasil se směnou za
jiný pozemek, který by navazoval na jiné jím vlastněné pozemky- jako nejvhodnější se jeví
část pozemku remízku u křižovatky.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním s vlastníkem pozemku U Křížku na
směnu za část pozemku remízku u křižovatky v rozsahu cca 500 m2, skutečný
rozsah bude vyplývat po zaměření parcel z GP.
b) Zastupitelstvo souhlasí s pozváním studentů ČVUT FA krajinářské architektury
s doprovodem na studijní pobyt do obce Služátky i věcnými náklady s tímto
souvisejícími, jako možnost získat fundovanou pomoc při úpravě a obnovování
historického dědictví obce.
pro 6 , proti 0 , zdržel se 0 – schváleno
4) Smlouva se společností Arriva o dotování ztráty autobusové dopravy.
Starosta informoval, že na základě usnesení ZO ze dne 28. 12. 2017 č. 19 bod 5, uzavřel s fy
Arriva smlouvu na autobusovou dopravu do obce Služátky. Ve smlouvě je závazek na
kompenzaci prokazatelné ztráty vzniklé s provozováním spojů na lince Havlíčkův Brod

Služátky ve výši 31,20 Kč/km. Dle faktury za měsíc leden 2018 v souladu s avizovanou
částkou příspěvku ve výši 31,20 na km, prokazatelná ztráta činila 1638 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí smlouvu na dopravní obslužnost s fy Arriva Východní
Čechy a.s. Chrudim.
pro 6 , proti 0 , zdržel se 0 .
5) Péče o obecní zeleň v r. 2018.
Starosta předložil k diskusi návrh na přijetí zaměstnance obce, který by se staral nejen obecní
zeleň, ale též by vykonával různé řemeslné a údržbářské práce na obecním majetku, údržbu
cest a jejich okolí pro vývoz popelnic, práce v obecních lesích apod. O tuto práci by měl
zájem občan obce p. Škramovský. Místostarostka dává na zvážení uzavření smlouvy na dobu
určitou do podzimních měsíců, s platem cca 100 Kč/hod. p. Chlad dodává, že potřeba prácí
pro obec, zejména v letních měsících je - (např. v lese po těžbě, je třeba provést úklid
i vysazování nových stromků). P. Prášek má obavy, aby na toto obec měla.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí zaměstnance obce na dobu určitou od dubna do
listopadu na práce spojené s údržbou obecní zeleně, různé řemeslné a údržbářské práce,
práce v obecních lesích a dalších práce dle potřeby a pokynu starosty pro zlepšení
vzhledu obce.
pro 6 , proti 0 , zdržel se 0 – schválen
6) Projednání zprávy finančního a kontrolního výboru.
Starosta předložil ZO zprávu finančního a kontrolního výboru:
- Finanční výbor kontroloval čerpání finančních prostředků na opravu cesty ke křížku a
čerpání dotace – v pořádku.
- Kontrolní výbor kontroloval splnění usnesení přijatých usnesení ZO ve věci obecních
pozemků a četnosti zasedání ZO v r. 2017 – v pořádku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu finančního a kontrolního výboru bez připomínek.
pro 6 , proti 0 , zdržel se 0 – schváleno
7) Žádost o.p.s. Pavlov o příspěvek.
Starosta předložil ZO žádost o poskytnutí příspěvku na činnost Záchranné stanice Pavlov
a navrhl tak jako v loňském roce poskytnou příspěvek ve výši 2000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku Záchranné stanici Pavlov ve výši 2000,Kč.
pro 6 , proti 0 , zdržel se 0 – schváleno

-

8) Různé – diskuse:
p. Rut – cesta ke křížku – nezpevněné krajnice, až se bude zametat, tak je potřeba
drobný štěrk použít k dosypání krajnice,
p. Fritschová – v Josefodole u lesa velmi často, vlivem padajících větví nebo stromů
na dráty el. vedení, nejde elektřina (v listopadu po vichřici celý týden), dále i bydlící
u staré cesty mají podobný problém, a proto by bylo dobré pro tuto část obce uložit el.
vedení do země – ZO souhlasí s vypracováním projektové dokumentace na
přeložení el. vedení v Josefodole směrem k lesu a k obydlím na staré cestě do
země - pro 6 , proti 0 , zdržel se 0 – schváleno,

-

-

p. Havel – dotaz na přípravu stavebních parcel – starosta informoval, že prioritní je
vybudování kanalizace a až potom by se mohly investovat stavební parce, je si vědom,
že zájem o stavební parcely by byl, nejdříve však musí být finance na kanalizaci
(budeme žádat i o dotaci),
p. Havel objednal čerpadlo do vodárny za 16 tis. Kč,
požadavek na skácení smrku v Josefodole je vyřízen – fa TBS 18 tis. Kč.

Ověřovatelé: …..…………………
……………………..
zapsala: Fritschová

starosta:…………………..

Ve Služátkách dne 20. března 2018

