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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

STŘEDOKLUKY DNE 28.  06.  2016  V 18.00  VE 

STŘEDOKLUKÁCH  

 

PŘÍTOMNÍ:  Barbier, Duchajová,Červenka, Gutová, Hlava, Kozel, Melíšek, Paznocht 

OMLUVENI:Chvoj 

 

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 Mgr. Terezu Bublíkovou ověřovateli Ing. Jana Červenku 

a Ing. Martina Hlavu 

USNESENÍ:  Zastupitelstvo obce Středokluky určuje zapisovatelem Mgr. Terezu 

Bublíkovou a ověřovateli Ing. Jana Červenku a Ing. Martina Hlavu  

Hlasování: Pro 8 Proti 0   Zdrželi se 0  

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

USNESENÍ:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje následující program: 

1. Závěrečný účet obce + účetní závěrka. 

2. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Středokluky. 

3. Věcné břemeno p. č. 910 k. ú. Středokluky. 

4. Fotbalové hřiště. 

5. Dotace Středočeského kraje. 

6. Územní plán. 

7. Diskuze. 

Hlasování: Pro: 8  Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 
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2) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE +  ÚČETNÍ ZÁVĚRKA . 

Závěrečný účet a potřebné dokumenty pro zhodnocení hospodaření obce Středokluky byly 

zveřejněny v zákonné lhůtě. Obec v roce 2015 hospodařila s výdaji ve výši 14 121 204,34 Kč, 

příjmy 18 671 214,39 Kč. Rozpočet byl tedy v přebytku 4 550 010,05 Kč. 

Zpráva z kontroly hospodaření, kterou provedli pracovníci Středočeského kraje, poukázala na 

mnohé nedostatky. Starosta představil soubor opatření, kterými splní požadavky kontrolorů.  

USNESEN Í  Č .  36/16:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Závěrečný účet obce za rok 

2015 s výhradou. Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k nápravě v souladu 

s doporučeními Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015. 

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

USNESENÍ Č .  37/16:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Účetní závěrku obce za rok 

2015. Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k nápravě nedostatků v souladu 

s doporučeními Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015. 

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

3) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZŠ  A MŠ  STŘEDOKLUKY  

ZŠ a MŠ Středokluky hospodařila v roce se ztrátou ve výši 62 489,21 Kč, která byla 

způsobena nižším příspěvkem obce než v předchozím roce. ZŠ má dostatečné prostředky 

v rezervním fondu ke krytí schodku. 

USNESENÍ Č .  38/16:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje účetní závěrku Základní 

školy a Mateřské školy Středokluky se ztrátou ve výši 62 489,21 Kč schodek bude dorovnán 

z rezervního fondu. 

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

4) VĚCNÉ BŘEMENO P .Č.910  K.Ú.  STŘEDOKLUKY  

Společnost CETIN požádala o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 910, jedná se o 

přeložku kabelu kolem nové trafostanice v Nových Středoklukách. 

USNESENÍ Č .  39/16:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zřízení služebnosti 

inženýrské sítě na pozemku p. č. 910 – ostatní komunikace v k.ú. Středokluky ve prospěch 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. v délce 12,7 m dle geometrického plánu 

č. 871-75/2016. 



Strana 3 z 6 
 

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

5) FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ  

FK Středokluky požádalo obec o prodloužení smlouvy o pronájmu na areál fotbalového 

hřiště. Obec nabídla FK výpůjčku, kterou oznámila na úřední desce dle zákona.  

USNESENÍ Č .  40/16:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výpůjčku budovy, 

sportoviště a rekreační plochu – „fotbalové hřiště“ ležící na pozemcích či jejich částech p.č. 

53/14, 53/15, 53/16,211 a 541 v k.ú. Středokluky FK Středokluky na dobu 10 let. 

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

6) DOTACE STŘEDOČESKÉHO KRAJE  

Starosta zopakoval úspěch v žádostech o dotace z fondů Středočeského kraje, kde bylo 

žádáno na tři různé projekty. Vybavení SDH Středokluky bohužel podpořeno nebylo, ale další 

dva projekty již ano. Bylo žádáno o příspěvek na oslavy 700 let obce a také na úpravy 

územního plánu dle požadavků Středočeského kraje. Obě žádosti byly úspěšné.  

USNESENÍ Č .  41/16  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje přijetí dotace na akci Oslavy 

výročí 700 let obce Středokluky ve výši 120 000 Kč ze Středočeského fondu kultury a obnovy 

památek na rok 2016. 

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

USNESENÍ Č .  42/16  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje přijetí dotace na projekt 

Změna územního plánu obce Středokluky ve výši 162 250 Kč ze Středočeského fondu rozvoje 

obcí a měst na rok 2016. 

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

7) ÚZEMNÍ PLÁN  

Zastupitel p. Melíšek informoval o stávající situaci týkající se Územního plánu obce – do jaké 

míry je zpracován, z jakého důvodu ještě není schválen, co zdržuje další postup atd. 

Po rozebrání situace se zastupitelé dohodli na pravidelných čtrnáctidenních schůzkách, při 

kterých bude po částech detailně probrán návrh územního plánu, který bude zveřejněn.  
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8) DISKUSE  

Starosta J. Paznocht informoval: 

 o úspěšném průběhu akce - Vítání občánků; 

 v předposledním červnovém týdnu započala rekonstrukce MŠ – zatím přípravné práce; 

 o průběhu stavby na cyklostezce Středokluky – Nové Středokluky – po finální úpravě 

povrchu cyklostezky poběží pětiletá záruční lhůta s tím, že po prvním roce proběhne 

kontrola povrchu, což zároveň zodpovědělo dotaz pan Záleského, týkající se kvality 

práce na cyklostezce a s ní související technický dozor stavby; 

 proběhne pokládka vedení pro firmu Amazon v k.ú. Středokluky (směrem 

k Dobrovízi) 

 přestavba sociálních zařízení v ZŠ je pozdržena z důvodu nesplnění hygienické 

normy, je nutné doplnění projektu; 

 v Hostouni by měla být vystavěna nová/zrekonstruována ČOV, čímž by se měla 

zlepšit kvalita vody v Zákolanském potoce; 

 průmyslový developer Panattoni Europe slibuje spolupráci na snížení četnosti 

průjezdu kamionů obcí, starosta stále řeší dohodu s obcí Dobrovíz o možnosti sdílení 

obecní policie. 

Pan Záleský se otázal - pokud ZŠ Středokluky má tak nízké náklady na žáka oproti jiným 

srovnatelně velkým školám, jaké dopady to má na žáky? (o této skutečnosti informoval 

starosta při probírání účetní závěrky ZŠ Středokluky) Dle starosty je to způsobené 

vhodným počtem vyučujících na počet žáků a levný provoz. 

Zastupitelka p. Gutová informovala o brzkém jednání u Krajského soudu ve věci 

opatrovnictví obce.  

Zastupitel p. Hlava informoval o situaci kolem projekce přechodu železniční tratě 

v Nových Středoklukách – probíhá žádost o stavební povolení. Obec musí vyřešit 

problémy s pozemky. 

Dále informoval o průběhu příprav oslav k 700. výročí obce – vše běží dle plánu a občané 

mají možnost přijít se svými návrhy a připomínkami přímo za p. Hlavou nebo ho 

kontaktovat prostřednictvím e-mailu obec@stredokluky.cz 

P. Svobodová vznesl stížnost na nehygienické chování zákazníků samoobsluhy, kteří 

konzumují alkohol přímo před samoobsluhou a následně se vyprazdňují v jejím 

bezprostředním okolí. Starosta informoval, že se již připravuje vyhláška, která bude tuto 

skutečnost řešit, ale je nutné ještě zajistit také její dodržování. 

Dále kritizovala úklid obce – odpadky, kamínky, plevel, nedostatek odpadkových košů, 

autovraky aj. a ptala se, zda by tato situace šla řešit buď brigádníky na úklid obce, nebo 

zapojením občanů do úklidu obce. Starosta objasnil, že obecní pracovní četa má pouze 

dva plné pracovní úvazky, ale připravuje ve spolupráci s pracovním úřadem dalšího 

pracovníka a případné navýšení počtu brigádnických hodin. 

mailto:obec@stredokluky.cz
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P. Látal informoval o investičním záměru P. Voráčka – stavby Sportovního areálu a ptal 

se, zda obec s tímto návrhem vůbec souhlasí (již bylo odsouhlaseno na dřívějším OZ), a 

zda má smysl čekat na dotvoření Územního plánu obce nebo svůj záměr realizovat na 

jiném místě. Stavba tohoto areálu je nyní z důvodu neexistence platného Územního plánu 

obce zatím nemožná.  
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PŘÍLOHY: 

č. 1: Prezenční listina 

č. 2: Zveřejněná informace o konání zastupitelstva 

č. 3: Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015.  

č. 4: Protokol o účetní závěrce obce za rok 2015. 

č. 5: Oznámení o výpůjčce fotbalového hřiště. 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  

Zapisovatel: Mgr. Tereza Bublíková 

 

 

 

 

Ověřovatel: Ing. Jan Červenka 

 

ve Středoklukách dne: 

 

 

 

 

Ověřovatel: Ing. Martin Hlava 

 

ve Středoklukách dne: 

 

 

 

Starosta: Ing. Jaroslav Paznocht  

ve Středoklukách dne: 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

 

Sejmuto z úřední desky dne:  


