
Zápis č. 21 

ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 7. 6. 2018 ve Služátkách čp. 8 

-   místnost obecního úřadu.   

 

Zahájení zasedání dne 7. 6. 2018 v 19,00 hod. 

 

Počet přítomných členů dle prezenční listiny , tj. 7 členů ZO 

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. Chlada a p. Mejstříka 

     pro 7 ,  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. 3, č. 4 a č. 5“  

- „Podání žádosti o dotaci z POV v r. 2018 (studie vize krajiny - úpravy veřejných 

prostranství a opravy cest). 

 
Návrh programu: 

1. Schválení zprávy o uplatňování ÚP Služátky 

2. Projednání a schválení závěrečného účtu obce, zprávy o výsledku hospodaření 

        a účetní závěrky za rok 2017. 

3. Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4 a 5. 

4. Návrhy směn, prodeje a výkupu obecních pozemků. 

5. Zpomalovací pruh na staré cestě. 

6. Podání žádosti o dotaci z POV v r. 2018 (studie vize krajiny - úpravy veřejných 

prostranství a opravy cest). 

7. Začátek prázdnin a obecní veselice. 

8. Různé – diskuse. ….. 

pro 7 ,  proti  0 , zdržel se 0 – program schválen 

 

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu. 

1) Schválení zprávy o uplatňování ÚP Služátky 

Návrh usnesení: ZO Služátky, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním rádu (dále jen „stavební zákon“), schvaluje Zprávu o 

uplatňování ÚP Služátky v uplynulém období 12/2013 – 13/2017, kterou předložil Úřad 

územního plánování MěÚ Světlá nad Sázavou – OSÚ a ÚP.  

pro 7 , proti  0 , zdržel se 0 – schváleno 

2) Projednání a schválení závěrečného účtu obce, zprávy o výsledku hospodaření 

        a účetní závěrky za rok 2017. 

Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2017 spolu se  zprávou o výsledku 

hospodaření za rok 2017 s výrokem auditorské zprávy, že byly zjištěny chyby a nedostatky 

uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření. Konkrétně se 



jednalo nedodržení lhůty 30 dnů pro zveřejnění některých schválených rozpočtových opatření 

na internetových stránkách obce.  

Ve zprávě o výsledku hospodaření je konstatováno, že zjištěné nedostatky nejsou rizikem na 

dopad hospodaření v roce 2017 ani v budoucnosti. Obci nevznikla žádná škoda, jednalo se 

o administrativní, formální pochybení schválených skutečností. Dále členové ZO navrhli 

opatření k nápravě dle auditorské zprávy.  

Závěrečný účet obce spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2017 byl zveřejněn po 

zákonnou dobu na úřední desce OÚ Služátky i elektronické úřední desce a nebyly k těmto 

dokumentům vzneseny žádné připomínky.  

Závěrečný účet za rok 2017 – příjmy 2 304832,35 Kč (109%), výdaje byly čerpány ve výši    1 

421477,43Kč, tj. ve výši 56%, výsledek hospodaření přebytek k 31. 12. 2017 ve výši 883354 

Kč celková výše peněžních prostředků na peněžních účtech je 2,5 mil. Kč. Dále členové ZO 

diskutovali o některých závažných položkách účetní závěrky /příjmech a výdajích/ r. 2017, 

např. komunální odpady, pitná voda – platby od občanů 12 Kč/ m3 v porovnání s výdaji občané 

platili cca 1/2 výdajů na pitnou vodu, protože náklad na l m3 v roce 2017 činil 25 Kč. Podstatná 

část příjmů tvoří příjmy z daní – 1974 tis. Kč, dotace z KÚ 120 tis. Kč, dále bylo konstatováno, 

že v současnosti nemá obec žádné dluhy. 

Starosta informoval členy ZO, že KÚ kraje Vysočina nám za pochybení, které 

spočívalo  v pozdějším zveřejnění některých schválených rozpočtových opatření na 

elektronické úřední desce, udělil pokutu 2500 Kč, čemuž se členové ZO velmi podivili 

s ohledem na skutečnost, že se jedná o definici přestupku nově zavedeného v r. 2017 a 

vhodnější pro toto zaváděcí období by bylo upozornění na možné peněžní sankce a ne bez 

varování udělit finanční pokutu, která je přínosem do rozpočtu KÚ.  

Návrh usnesení: 

1) Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Služátky spolu se zprávou o výsledku 

hospodaření za rok 2017 s výhradou.  

2) Zastupitelstvo projednání závěrečného účtu za rok 2017 uzavírá vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením s výhradou, a přijímá opatření, kterým ukládá starostovi 

důsledně všechna schválená rozpočtová opatření zveřejňovat na internetu do 30 dnů od 

schválení, tj. v souladu s   § 16 odst. 5, ve lhůtě podle § 11 odst. 4 zákona o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. 

3) Protože obci nevznikla žádná škoda, zastupitelstvo nevyvozuje žádné další závěry, které 

by vyplývaly ze zprávy o výsledku hospodaření za rok 2017. 

4) Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2017. 

5) Zastupitelstvo se pozastavuje nad udělením pokuty KÚ kraje Vysočina, nicméně 

potvrzuje její úhradu.  

6) Zastupitelstvo nemění a potvrzuje cenu za 1m3 pitné vody ve výši 12,- Kč pro rok 2018.  

pro 7 , proti  0 , zdržel se 0 – schváleno 

3) Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4 a 5. 

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. 3 a č. 4/2018, 

(snížení daně z příjmu PO, zvýšení výdajů na úrazové  pojištění za zaměstnanců,  nákup 

nového čerpadla do vodárny, přísp. na dopr. oblužnost, programové vybavení apod.). Dále 

starosta přednesl rozpočtové opatření č. 5/2018 – zvýšení výdajů souvisejících s pracovním 

poměrem obecního pracovníka (mzda, pojištění). 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 – viz příloha 

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 a č. 4/2018  – viz přílohy. 

pro 7 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno 

4) Návrhy směn, prodeje a výkupu obecních pozemků. 



Starosta informoval členy ZO o realizaci schválených výkupů a prodejů pozemků: 

a) pozemky ve středu obce pro místní komunikaci – smlouvy jsou připraveny k podání na 

KN,   

b) výkupy pozemků kolem rybníka – je v jednání advokátní kanceláře – zatím není schválena 

pasportizace rybníka, aby byly kupní smlouvy realizovány dle skutečného využití,  

c) pozemky na směnu veřejného prostranství u křížku – jsou zaměřeny, čekáme na GP.    

Návrh usnesení: 

ZO bere podané informace na vědomí. 

pro 7 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno 

5) Zpomalovací pruh na staré cestě. 

Místostarostka přednesla žádost p. Vašáka o možnosti umístění zpomalovacího pruhu při 

výjezdu z lesa ze staré cesty do Josefodolu. Přestože je provoz upraven dopravními značkami, 

které přikazují cestu využívat pouze při dopravní obsluze s 30 km rychlostí, nejsou tato pravidla 

řidiči dodržována, provoz před jeho domem se stává nebezpečným pro chodce, ale  i 

pro řidiče při výjezdu z boční cesty. S ostatními sousedy je případné umístění zpomalovacího 

pruhu projednáno a nemají námitek. Podle informace ze silničního úřadu, by bylo potřeba 

nechat zpracovat návrh úpravy dopravním inženýrem, dále povolení umístění zpomalovacího 

pásu spolu s upozorňující dopravním značením Policií ČR a teprve poté realizovat.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje případné umístění zpomalovacího pruhu při výjezdu ze staré 

cesty z lesa do Josefodolu, popř. jiné řešení ke zlepšení bezpečnosti v tomto místě dle 

návrhu dopravního inženýra.  

pro 7 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno 

6) Podání žádosti o dotaci z POV v r. 2018 (studie vize krajiny - úpravy veřejných 

prostranství a opravy cest). 

Starosta informoval, že v souladu se studií pro vizi krajiny by měly pokračovat práce  na úpravě 

cesty ke křížku – pokračovat ve zpevnění stávající cesty, úprava veřejného prostranství u 

křížku, usazení žlabovek na odvod dešťové vody u  navazující komunikace III. třídy, která je 

ve vlastnictví kraje Vysočina - starosta toto projedná s pracovníkem SÚS. P. Chlad zdůraznil, 

že prioritou je zajištění financí na kanalizaci. 

 Návrh usnesení: 

1) Zastupitelstvo souhlasí s realizací úpravy cest a dalších veřejně přístupných míst, např. 

pod kapličkou nebo u křížku vyplývajících ze studie vize krajiny, a podání žádosti o dotaci 

z POV KÚ kraje Vysočina na rok 2018 pro tyto akce hodnotě cca 300 tis. Kč. 

2) Prioritou je zajištění financí na realizaci kanalizace – starosta zjistí, jak jsou potřebné 

dokumenty podané KÚ kraje Vysočina posouzeny MZ. 

pro 7 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno 

 

7) Začátek prázdnin a obecní veselice. 

Starosta předložil členům ZO návrh na konání kulturních akcí. Dne 23. 6. 2018 by se konala 

akce pro děti „Indiánské léto“ a 24. 8. 2018 tradiční akce „Obecní veselice“ -  starosta již 

zamluvil kapelu.  

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje konání akce pro děti „Indiánské léto“ dne 23. 6. 2018 a tradiční akce 

„Obecní veselice“ 24. 8. 2018.  

pro 7 ,  proti  0 , zdržel se 0 – schváleno 

 

8) Různé – diskuse: 

- starosta i občané kvitují práce na obecní zeleni, v lese i při obnově obecních 

objektů, které provádí obecní pracovník 



- posekání břehů u staré cesty je vzhledem k možnostem obecní techniky příliš 

obtížné – starosta objedná posekání u TBS Světlá n. S., 

- velká voda vyplavila dva domy v Josefodole – škodu lze uplatnit na pojišťovně, 

obec s tím nemá nic společného.  

 

 

 

 

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

                       ……………………..                               

 

 

zapsala: Fritschová                                                 Ve Služátkách dne 12. června  2018 

 

 


