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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

STŘEDOKLUKY DNE 07.03. 2016  V 18.00  VE 

STŘEDOKLUKÁCH  

PŘÍTOMNÍ:  Barbier, Červenka, Duchajová, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Paznocht. 

OMLUVEN : Melíšek. 

 

UVÍTÁNÍ –  PŘEDSEDAJÍCÍ PAN JAROSLAV PAZNOCHT OZNÁMIL ,  ŽE 

ZASTUPITELSTVO BYLO SVOLÁNO DLE ZÁKONA A  JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ .  

1) ZAHÁJENÍ ,  URČENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU ,  

SCHVÁLENÍ PROGRAMU . 

Předsedající navrhl zapisovatele Jana Červenku ověřovateli Martina Hlavu a Miloslava 

Kozla.  

USNESENÍ:  Zastupitelstvo obce Středokluky určuje zapisovatelem Jana Červenku a 

ověřovateli Martina Hlavu a Miloslava Kozla.  

Hlasování: Pro 8 Proti 0      Zdrželi se 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

USNESENÍ:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje následující program: 

1) Prodej pozemku 645/1. 

2) Žádost paní Koets o odprodej části pozemku 631/1. 

3) Přeložka komunikace II/240 a její vliv na územní plán. 

4) Stížnost pana Mareše na problémy se spalováním bioodpadu. 

5) Mateřská škola 

6) Financování spolků 2016. 

7) Nebytový prostor – občerstvení. 

8) Zadání veřejné zakázky – dopravní poradenství. 

9) Diskuze 

Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 
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2) PRODEJ POZEMKU 645/1. 

Firma Persa, a.s. požádala obecní zastupitelstvo o odkup pozemku p. č. 645/1 v k.ú. 

Středokluky o rozloze 86 m
2
, který je ve vlastnictví obce. Jedná se o bývalou cestu, dnes 

vjezd do areálu této firmy. Návrh byl řádně vyvěšen na úřední desce. 

USNESENÍ Č .  9/16:  Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s prodejem pozemku p. č. 

645/1 v k. ú. Středokluky firmě Persa, a.s. za 1500 Kč/m
2
. 

Hlasování:  Pro 8    Proti 0  Zdrželi se 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

3) ŽÁDOST PANÍ KOETS O  ODPRODEJ ČÁSTI POZEMKU 631/1. 

Paní Koets žádá o možnost odkupu části pozemku p. č. 631/1 v k. ú. Středokluky, který je ve 

vlastnictví obce, za účelem zvětšení zahrady. Pozemek je linií sousedící s jejím pozemkem. 

Starosta upozornil zastupitelstvo, že v sousedství ležící pozemek Urbanových p. č. 186 je 

v návrhu územního plánu zahrnut jako zastavitelná plocha, k níž je třeba zachovat možnost 

přístupu, přičemž pozemek p. č. 631/1 je v katastru určen pro pozemní komunikaci. 

Zastupitelstvo se po diskusi rozhodlo žádost projednat znovu a rozhodnout definitivně až po 

schválení ÚP. 

 

4) PŘELOŽKA KOMUNIKACE II/240  A JEJÍ VLIV NA ÚZEMNÍ  PLÁN. 

Středočeský kraj oznámil obci nově navrženou trasu přeložky komunikace II/240. Obec ji 

považuje za nejvhodnější kompromis.  

Se změnou této stavby dojde ke změnám v dané lokalitě a je nutné v souvislosti s tím 

přepracovat návrh územního plánu. Se zahájením prací na změnách v územním plánu je 

ovšem třeba ještě vyčkat, až navrženou trasu přeložky definitivně schválí zastupitelstvo kraje, 

k čemuž by podle předpokladů mělo dojít na jeho zasedání 15. dubna 2016. 

 

5) STÍŽNOST PANA MAREŠE NA PROBLÉMY SE  SPALOVÁNÍM 

BIOODPADU. 

Pan Mareš si stěžuje na znepříjemňování života zplodinami a létajícími popelem, které vzešly 

z pálení dřevěného odpadu. Vyzývá zastupitelstvo k omezení možnosti pálení. Starosta místo 

prozkoumal a potvrzuje, že krátkodobě k panu Marešovi létal popel. Pan Červenka, který 

spaloval dřevo, splnil všechny podmínky dané zákonem a byl upozorněn, aby nepálil větve 

s listím. V diskusi dále pan Mareš upozornil na problém s opakovaným vypalováním odpadků 

včetně plastů na pozemku p. č. 335 v k. ú. Středokluky a vyzval zastupitelstvo obce 

k zakročení. Zastupitelstvo považuje takové jednání za jednoznačně protizákonné a starosta 

obce v součinnosti s právníky se obrátí dopisem na majitelku pozemku s výzvou k sjednání 
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nápravy. V případě opakování výše uvedené protizákonné činnosti by k bezprostřednímu 

zakročení měla být přizvána Policie ČR jako orgán oprávněný zasáhnout. 

 

6) MATEŘSKÁ ŠKOLA  

Obec podala žádost o dotaci na rozšíření mateřské školy na MŠMT, výsledky budou 

vyhlášeny do konce března. Dále připravuje žádost pro získání prostředků z IROP, 

evropských fondů. Obec se musí rozhodnout, zda započnou stavební práce i přes neúspěch 

v dotačních řízeních. Starosta informoval zastupitelstvo o stavu financí obce a konstatoval, že 

obec má v současné době prostředky na investice, které by umožňovaly zahájení stavebních 

prací v MŠ i v případě, že již podané nebo připravované dotační žádosti budou neúspěšné. 

V návaznosti na to požádal zastupitelstvo o schválení usnesení, které by to konstatovalo a 

umožnilo zahájení výběrového řízení na realizaci projektu „Rozšíření kapacity MŠ 

Středokluky“ v co nejkratším možném termínu nezávisle na výsledku dotačních řízení. 

USNESENÍ Č .  10/16:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje, že obec má zajištěny 

finanční prostředky na přípravu, realizaci a udržitelnost projektu k úhradě způsobilých a 

nezpůsobilých výdajů projektu „Rozšíření kapacity MŠ Středokluky“. Předpokládané 

maximální náklady realizace činí 11,1 ml. Kč (včetně DPH). 

Hlasování:  Pro 8    Proti 0  Zdrželi se 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

USNESENÍ Č .  11/16:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje započetí stavby MŠ již 

v létě tohoto roku. 

Hlasování:  Pro 8    Proti 0  Zdrželi se 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

7) FINANCOVÁNÍ SPOLKŮ 2016. 

Starosta připravil dotační výzvu a pravidla pro udělování dotací spolkům v letech 2016-2018. 

Pravidla vycházejí ze zákona č. 250/2000 Sb. Oficiálně budou zveřejněna do konce týdne. 

USNESENÍ Č .  12/16:  Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s Pravidly pro udělování a 

poskytování dotací obce Středokluky na podporu kulturního, sportovního a spolkového 

využití volného času v letech 2016-2018 a zároveň také schvaluje Mimořádný program 

č.1/2016. 

Hlasování:  Pro 8    Proti 0  Zdrželi se 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 
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8) NEBYTOVÝ PROSTOR –  OBČERSTVENÍ . 

Starosta zastupitelstvo seznámil s několika předloženými nabídkami na využití nebytového 

prostoru v objektu bývalého občerstvení (Lidická, č. p. 152). Zastupitelstvo se shodlo na tom, 

že k jejich posouzení potřebuje větší časový prostor. 

 

9) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY –  DOPRAVNÍ PORADENSTVÍ  

Starosta představil soubor komunikací, které by rád v nejbližších měsících až letech 

realizoval. Jedná se o několik realizaci či opravy několika chodníků, přechodů, vozovek a 

dopravních řešení. Zároveň zastupitelstvo požádal o najmenování členů výběrových komisí 

pro veřejnou zakázku „dopravní poradenství“ a pro zakázky připravované v nejbližším 

období. 

USNESENÍ Č .  13/16:  Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí zadání veřejné 

zakázky Dopravní poradenství dle přiloženého dokumentu. 

Hlasování:  Pro 8    Proti 0  Zdrželi se 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

USNESENÍ Č .  14/16:  Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje komisi pro zakázku 

„dopravní poradenství“ ve složení Martin Hlava, Miloslav Kozel a Petr Melíšek. 

Hlasování:  Pro 8    Proti 0  Zdrželi se 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

USNESENÍ Č .  15/16:  Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje komisi pro zakázku „Studie 

Čenovičky“ ve složení Martin Hlava, Jan Červenka a Vítězslav Chvoj. 

Hlasování:  Pro 8    Proti 0  Zdrželi se 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

USNESENÍ Č .  16/16:  Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje komisi pro zakázku „Projekt 

ZŠ“ ve složení Lenka Gutová, Lenka Duchajová a Ludmila Barbier. 

Hlasování:  Pro 8    Proti 0  Zdrželi se 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 
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USNESENÍ Č .  17/16:  Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje komisi pro zakázku „Vize 

obce“ ve složení Martin Hlava, Miloslav Kozel a Petr Melíšek. 

Hlasování:  Pro 8    Proti 0  Zdrželi se 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

USNESENÍ Č .  18/16:  Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje komisi pro zakázku „MŠ“ ve 

složení Lenka Gutová, Lenka Duchajová, Ludmila Barbier, Jan Červenka a Lubor Šída. 

Hlasování:  Pro 8    Proti 0  Zdrželi se 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

10) Diskuse. 

Starosta informoval o probíhající údržbě stromů v tereziánské aleji. 

Pan Jiří Polák informoval zastupitele o situaci okolo sokolovny. 

Pan Martin Hlava pozval přítomné na schůzku naplánovanou na 16. 3., na níž bude 

představen záměr oslav 700. výročí první doložené historické zmínky obce Středokluky. 

Pan Jiří Polák seznámil zastupitele s postupem revize stávajících vyhlášek obce. 

Starosta informoval o výběrovém řízení na pozici asistentky OÚ, která by měla zvýšit 

v současnosti značně přetíženou kapacitu OÚ, jehož chod kromě starosty v současnosti 

zajišťuje jen jedna pracovnice na zkrácený úvazek. 
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PŘÍLOHY: 

č. 1: Prezenční listina 

č. 2: Zveřejněná informace o konání zastupitelstva 

č. 3: Žádost firmy Persa 

č. 4: Oznámení o prodeji 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 7. 3. 2016 

Zapisovatel: Ing. Jan Červenka 

 

Ing. Martin Hlava 

ve Středoklukách dne: 

 

Miloslav Kozel  

ve Středoklukách dne: 

 

Starosta: Bc. Jaroslav Paznocht  

ve Středoklukách dne: 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

 

Sejmuto z úřední desky dne:  

 


