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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

STŘEDOKLUKY DNE 22.  11.  2016  V 18.00  VE 

STŘEDOKLUKÁCH  

 

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

OMLUVENI:   
 

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 RNDr. Lenku 

Duchajovou, DiS. a Ing. Martina Hlavu 

 

USNESENÍ:  Zastupitelstvo obce Středokluky určuje zapisovatelem Mgr. Terezu 

Bublíkovou a ověřovateli RNDr. Lenku Duchajovou, DiS. a Ing. Martina Hlavu. 

 

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

USNESENÍ:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje následující program: 

 

1. VŘ: Vize 

2. VŘ: Projekce komunikace Ovčín 

3. Průběh rekonstrukce MŠ 

4. VŘ: Zahrada MŠ 

5. Přejezd v Nových Středoklukách 

6. Nové obecní vozidlo 

7. Čerpání z programu „Žijeme zde společně“ Letiště Praha. 

8. Rozpočtové opatření č. 6/2016 

9. Zimní výzva dotace spolkům 

10. Návrh rozpočtu na rok 2017 

11. Diskuze 

 

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 
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2) VŘ:  VIZE  

Veřejné zakázky na „Architektonickou vizi obce“ (2016-6) se zúčastnilo 6 zájemců. 

Nejlevnější nabídku podala firma Ars Fabrica, s.r.o. s nabídkou ve výši 114 466,- s DPH. 

Nejvyšší nabídka byla 175 450,- Kč s DPH.  

 

USNESENÍ Č .  68/16 : Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje společnost Ars Fabrica, 

s.r.o. jako vítěze veřejné zakázky „Architektonická vize obce“ a pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy.  

Hlasování: Pro: 7 Proti: 1 - Hlava Zdrželi se: 1 - Barbier 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

3) VŘ:  PROJEKCE KOMUNIKACE –  OVČÍN  

Veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace Na Ovčíně Projektová dokumentace“ (2016-7) 

se zúčastnili 2 zájemci. Nejlevnější nabídku podala firma Atelier M.A.A.T., s.r.o. s nabídkou 

ve výši 251 680,- Kč s DPH. Druhá firma požadovala 325 127,- Kč s DPH. Protokol výběrové 

komise je dostupný na webu obce. 

 

USNESENÍ Č .  69/16 : Zastupitelstvo obce Středokluky potvrzuje společnost Atelier 

M.A.A.T., s.r.o. jako vítěze veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace Na Ovčíně 

Projektová dokumentace“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

4) PRŮBĚH REKONSTRUKCE MŠ  

- Spodní část je připravená, pouze chybí smontovat nábytek.  

- Návrat dětí proběhne buď do konce listopadu, pokud bude možné prodloužit 

pronájem, pro větší pohodlí se vrátí děti zpátky na Starý vrch se začátkem nového 

roku.  

- V prvním patře probíhají dokončovací práce.  

- Vrchní část bude kolaudována dne 24. listopadu 2016.  

- Nová třída bude otevřena na začátku ledna 2017.  

- Zápis by měl započít na začátku prosince. 

V pondělí 21. 11. 2016 se sešla komise pro výběr nové ředitelky MŠ. Komisi tvořili zástupci 

obce, zástupci České školské inspekce, Krajského úřadu, odbornice a také zástupce školské 

rady a zástupce ZŠ (oba s hlasem poradním). Celkově se přihlásili 4 zájemci. Dle komise byli 

2 z nich vhodní pro pozici ředitele. Starosta ze své pozice oznámil, že se bude řídit 

rozhodnutím Komise a na pozici nového ředitele jmenuje slečnu Mgr. Bc. Veroniku 

Drimlovou.  
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5) VŘ:  ZAHRADA MŠ 

Zahrada MŠ nesplňuje bezpečnostní standardy a je velice zanedbaná. Obec nechala společně 

s projektem rekonstrukce Mateřské školy vypracovat projekt na rekonstrukci zahrady 

mateřské školy. Projekt počítá s kompletní výměnou povrchů (pokřivený asfalt), opravou 

předzahrádky, opravou venkovních budov, novým oplocením kolem celého areálu, novými 

hracími prvky, údržbou a dosázením zeleně a dalšími činnostmi. Celý projekt bude 

konzultován s pracovníky MŠ (především prvky).  

Paní Barbier požadovala přehodnocení projektu na rekonstrukci zahrady mateřské školy 

z důvodů vysoké finanční částky za realizaci zahrady mateřské zahrady a venkovních prostor. 

Navržený projekt předpokládá cenu dle běžných tabulek 3,4 mil. Kč s DPH. Starosta ovšem 

předpokládá, že cena bude veřejnou soutěží snížena. Z tohoto důvodu paní Barbier 

požadovala, aby zastupitelstvo obce rozhodlo o ekonomičtější variantě. Bylo například 

navrhováno, aby se realizace rozdělila na jednotlivé podprojekty, dle finančních možností 

obce Středokluky. 

USNESENÍ Č .  70/16 : Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje veřejnou zakázku na 

realizaci rekonstrukce zahrady a venkovních prostor v okolí mateřské školy na Starém vrchu. 

Zároveň jmenuje komisi ve složení: Ing. Jan Červenka, Ing. Petr Melíšek, RNDr. Lenka 

Duchajová, DiS., náhradnice Mgr. Lenka Gutová MBA 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 1 – Barbier Zdrželi se: 1- Hlava 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

6) PŘEJEZD V  NOVÝCH STŘEDOKLUKÁCH  

Déle než rok se obec snaží o zajištění bezpečného přechodu občanů přes železniční přejezd 

v Nových Středoklukách. Projekt je hotový. Vzhledem k tomu, že pozemky potřebné 

k vybudování přechodu přes přejezd a chodníku podél silnice patří do katastru obce 

Kněževes, je nutná spolupráce obou obcí při jednání s příslušnými úřady.  

 

7) NOVÉ OBECNÍ VOZIDLO  

Starosta oznámil, že bylo zakoupeno ojeté vozidlo značky Fiat Ducato „Doublecab“ (4 dveře 

s korbou). Vozidlo bylo pořízeno za 239 tis. Kč s DPH.  

 

USNESENÍ Č .  71/16:  Zastupitelstvo obce Středokluky potvrzuje rozhodnutí komise pro 

nákup nového vozidla pro pracovníky obce.  

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.  
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8) ČERPÁNÍ Z PROGRAMU „ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ“  LETIŠTĚ 

PRAHA  

Starosta oznámil, že vzhledem k dodatečným požadavkům nadřízených úřadů při povolování 

rekonstrukce čistírny odpadních vod, není možné čerpat prostředky z daru. Proto oznámil, že 

zažádá Letiště Praha o prodloužení termínu. Další akce, které z tohoto daru byly či budou 

zaplaceny, jsou studie vodovodu a kanalizace Černovičky, oprava studny na Ovčíně, 

protiprachové poklopy na kanalizaci, studie cyklostezky k rybníku, odpočinková místa, 

údržba vzrostlé zeleně.  

9) ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č .6/2016 

Starosta představil dílčí úpravy rozpočtu. Výdaje byly navýšeny o 286 195,- Kč, příjmy 

zvýšeny o 1 529 828, 92 Kč. Plánovaný přebytek rozpočtu je nyní 435 593,64 Kč.  

Nejvyšší navýšení výdajů bylo způsobeno nákupem bezpečnostního zařízení do areálu 

obecního úřadu, opravy veřejného osvětlení a zlepšený odhad mzdových výdajů.  

 

USNESENÍ Č .  72/16:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření č. 

6/2016 s příjmy ve výši 25 173 661,92 Kč a výdaji ve výši 24 738 068,-  Kč. 

Hlasování: Pro: 9 Proti:0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

10) ZIMNÍ VÝZVA DOTACE SPOLKŮM  

Starosta představil další kolo dotačních výzev. Spolky mohou podávat žádosti dle Pravidel do 

31. 1. 2017, čerpat prostředky budou moci mezi 1. 1. 2017 a 30. 8. 2017. Starosta navrhuje 

celkovou alokaci prostředků 150 tis., z čeho 100 tis. Kč přispěje Letiště Praha z programu 

Dobré sousedství. Starosta dále oznámil, že přijal funkci starosty Sokola Středokluky a 

nebude, vzhledem ke střetu zájmů, schvalovat dotace ani dary této organizaci.  

 

USNESENÍ Č .  73/16:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Zimní dotační program na 

rok 2017 s celkovou alokací prostředků 150 tis. Kč.  

Hlasování: Pro: 9 Proti:0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

11) NÁVRH ROZPOČTU NA ROK  2017 

Starosta představil rozpočet na rok 2017. Rozpočet bude vyvěšen na úřední desce a také na 

webových stránkách obce. Občané obce jej mohou připomínkovat do příštího jednání 

Zastupitelstva obce Středokluky. Starosta upozornil, že rozpočet má přemrštěné výdaje a 

podceněné příjmy. Hospodaření v roce 2016 naznačuje kumulovaný přebytek rozpočtu kolem 

10 mil. Kč.  
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12) DISKUZE 

U bodu jednání č. 9 padl dotaz, zda dotace poskytnuté paní Neumannové – tedy spolku 

Družena jsou oprávněné, neboť kroužky pro děti provozované touto organizací jsou placenou 

službou.  

Odpověď starosty: Dotace poskytnuté Druženě jsou určené na hmotný majetek, který po 

ukončení kroužků Družena musí předat do majetku obce k dalšímu užití. Družena slouží 

k rozšíření možností volnočasových aktivit dětí v obci. 

Místostarostka Gutová informovala o jednání sociální a školské komise, tato komise 

v současné době organizuje dvakrát ročně setkání s občany Středokluk a to ve formě vítání 

občánků a adventního setkání se seniory.  

Dále poukázala na nutnost zlepšení formy komunikace s paní ředitelkou ZŠ a to jak přímé 

komunikace se zastupitelstvem, tak prostřednictvím školské rady, jejímž zástupcem za obec je 

paní Ludmila Barbier a za rodiče pan RNDr. Ladislav Kuchař PhD. Tyto zástupce školské 

rady požádala o vypracování návrhu na zlepšení situace.  

Podobným způsobem je nutné nastavit fungující komunikaci s nově zvolenou ředitelkou MŠ.  

Místostarosta Hlava požádal o schůzku s občany Černoviček, jimž zastupitelstvo 

přislíbilo do konce roku 2016 informace o vybudování ČOV a vodovodu. O formě předání 

informací občanům se bude dále jednat.  

Dále informoval o tom, že eviduje 4 požadavky na osazení zrcadel k bezpečnému výjezdu 

z ulic. Problémem je, že většina těchto zrcadel by měla být osazena na soukromý pozemek – 

v tomto případě je nutné sjednat věcná břemena s majiteli pozemků.  

Dalším požadavkem je vysekání „Dundláku“, aby děti měli v zimě místo pro sáňkování. Zde 

je opět problém soukromého pozemku. Obec tedy potřebuje nejméně svolení majitele. 

Poslední informací od pana Hlavy byla oprava komunikace v Nových Středoklukách. Tuto 

komunikaci kromě obce vlastní několik dalších majitelů proto nelze provést bez dalších 

komplikací úplnou rekonstrukci, ale pouze opravu stávající komunikace. 

Zastupitelka Lenka Duchajová – dotaz na dříve avizovaný převod sokolovny ve 

Středoklukách na obec. Na valné hromadě konané 13. 11. 2016 byla odsouhlasena možnost 

předání budovy Sokola obci, budou podniknuty kroky potřebné k započetí procesu. 

Paní Svobodová podotkla, že by bylo dobré, kdyby budoucí akce pořádané v sále sokola měly 

nekuřácký charakter vzhledem k pronájmu těchto prostor pro hodiny tělocviku ZŠ.  

Paní Nagy upozornila na bezohlednost stavebníků v Nových Středoklukách, kteří roznášejí 

bláto po komunikacích a rozjíždějí terén mimo určené cesty.  

Dále vznesla dotaz, zda bude v okolí obce vybudovaná asfaltová cyklostezka, která by byla 

vhodná i pro in-line bruslení.  
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Pan Biel žádal o umožnění pravidelného přístupu k BIO kontejneru ve dvoře OÚ i o víkendu 

popřípadě umístění kontejneru na volně přístupné prostranství. Obec navrhne řešení na jaře 

2017.  

Paní Mlejnková upozornila na zpožděný odvoz tříděného odpadu a na vhodnost včasného 

umístění nádob s posypem proti náledí. Obec upozornila svozovou firmu Regios a p. Kozel 

přislíbil osazení nádob další den. 

Zastupitel Petr Melíšek se zajímal o postup prací na zanesení změn do územního plánu obce, 

které má na starost Ing. Arch. Meiner. Starosta oznámil, že jednání budou pokračovat co 

nejdříve. 

Paní Svobodová žádala o informace k obecnímu zpravodaji (Středoklucká Střela) – kdo 

rozhodl o názvu, jestli existuje redakční rada, kdo je šéfredaktorem.  

Dle starosty název navrhly děti ze ZŠ Středokluky a nikdo ze zastupitelů proti němu nevznesl 

výraznější námitky, redakční rada zatím neexistuje a bude volena v dalším kalendářním roce, 

šéfredaktorkou je slečna Zuzana Novotná. Pokud má kdokoli připomínky k obecním novinám, 

nechť je oznámí na strela@stredokluky.cz.  

  

mailto:strela@stredokluky.cz
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PŘÍLOHY: 

č. 1: Prezenční listina 

č. 2: Zveřejněná informace o konání zastupitelstva 

č. 3: Rozpočtové opatření č. 6/2016 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 24. 11. 2016 

Zapisovatel: Mgr. Tereza Bublíková 

 

 

Ověřovatel: Ing. Martin Hlava 

 

 

 

 

ve Středoklukách dne: 

 

 

Ověřovatel: RNDr. Lenka Duchajová DiS. 

 

 

 

ve Středoklukách dne: 

 

 

 

Starosta: Ing. Jaroslav Paznocht  

 

 

 

ve Středoklukách dne: 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

 

Sejmuto z úřední desky dne:  

 


