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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

STŘEDOKLUKY DNE 19. 12. 2016  V 18.00  VE 

STŘEDOKLUKÁCH  

 

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

OMLUVENI:  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 Mgr. Terezu Bublíkovou a ověřovateli Ing. Jana 

Červenku a RNDr. Lenku Duchajovou DiS. 

 

USNESENÍ:  Zastupitelstvo obce Středokluky určuje zapisovatelem Mgr. Terezu 

Bublíkovou a ověřovateli Ing. Jana Červenku a RNDr. Lenku Duchajovou DiS. 

 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

USNESENÍ:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje následující program: 

1. VŘ rekonstrukce: Pomník obětem 1. a 2. světové války a VŘ: Pomník obětem 

2. sv. války. 

2. VŘ: Žlab v Chaloupkách. 

3. VŘ: Energie pro obec. 

4. VŘ: Hasičská cisterna. 

5. Vodné a stočné na rok 2017. 

6. Poplatky za odpady na rok 2017. 

7. Zřizovací listina MŠ Středokluky a dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Středokluky. 

8. Rozpočtové opatření č. 7/2016. 

9. Rozpočet na rok 2017. 

10. Diskuze. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 
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2) VŘ  REKONSTRUKCE:  POMNÍK OBĚTEM 1. A 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 

A VŘ:  POMNÍK OBĚTEM 2. SV. VÁLKY . 

Starosta požádal zastupitele o právo podepsat vítěze výběrových řízení na základě rozhodnutí komise. 

Vzhledem k celkem 13 nabídkám v součtu obou zakázek, nebylo možné včas a dostatečně odpovědně 

otevřít nabídky a zhodnotit nabídky zájemců. Komise byly zvoleny na předchozím jednání 

Zastupitelstva obce.  

USNESENÍ Č .  74/16: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k uzavření smlouvy 

s dodavatelem vybraným výběrovou komisí v případě zakázek rekonstrukce: Pomník obětem 

1. a 2. světové války a  Pomník obětem 2. sv. války. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

3) VŘ:  ŽLAB V  CHALOUPKÁCH . 

Na hranici ulice V Chaloupkách a U Koupaliště byl odstraněn vlastníkem plech přes 

odvodňovací korýtko (dle žádosti sousedů). Na základě oslovení místních občanů byl 

připraven projekt k osazení dvou mělčích korýtek ze žulových kostek a úprava výtoku, 

součástí projektu je také návrh opravy kanalizačních vpustí nad restaurací Starý vrch. Celkový 

navrhovaný rozpočet je 156 tis. Kč.  

USNESENÍ Č .  75/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení veřejné zakázky 

Rekonstrukce žlabu v Chaloupkách a zároveň jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. 

Martin Hlava, Ing. Jan Červenka, Miloslav Kozel, náhradník Ing. Vítězslav Chvoj. Dále 

pověřuje starostu k uzavření smlouvy s dodavatelem vybraným výběrovou komisí. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

4) VŘ:  ENERGIE PRO OBEC . 

Na základě veřejné zakázky č. 13-2015 byl v loňském roce vybrán dodavatel energií. 

Smlouva s tímto dodavatelem je platná do 31. března 2017. Obec připravuje nové výběrové 

řízení, při kterém vybere dodavatele na další období, na leden 2017.  

USNESENÍ Č .  76/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení veřejné zakázky 

na dodavatele energií pro obec Středokluky a zároveň jmenuje výběrovou komisi ve složení: 

Ludmila Barbier, Ing. Jan Červenka, Miloslav Kozel, náhradník Ing. Vítězslav Chvoj. Dále 

pověřuje starostu k uzavření smlouvy s dodavatelem vybraným výběrovou komisí. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 
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5) VŘ:  HASIČSKÁ CISTERNA . 

Cisternové vozidlo vlastněné obcí, které slouží Jednotce sboru dobrovolných hasičů 

Středokluky, jejímž zřizovatelem je obec, dosluhuje. Auto bylo vyrobeno v roce 1983, má 

malou nádrž a vysoké provozní a udržovací náklady. Nová velkokapacitní cisterna stojí 

několik milionů. Pro naše podmínky je dostačující ojeté vozidlo. Jejich cena se pohybuje od 

500 tis. Kč výše. Zastupitelstvo rozhodlo pro zabezpečení akceschopnosti JSDH Středokluky 

nákup nového vozidla. 

USNESENÍ Č .  77/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výběrové řízení na nákup 

hasičské velkokapacitní cisterny v maximální nákupní ceně 600 tis. Kč s DPH. Zároveň 

jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Martin Hlava, Miloslav Kozel, Jakub Černý, 

Vratislav Svoboda ml., Ing. Vítězslav Chvoj, náhradník Ing. Jan Červenka. Dále pověřuje 

starostu k uzavření smlouvy s dodavatelem vybraným výběrovou komisí. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

6) VODNÉ A STOČNÉ NA ROK 2017. 

Obec má smlouvu s firmou Petr Kožený, dle které má firma dodat ekonomickou kalkulaci a 

výši vodného a stočného do konce října, a tu  následně schválit na veřejném zasedání. Vodné 

a stočné musí být nižší než cena VaK. Díky pozdnímu dodání dokumentů, je schválení možné 

až nyní. Výše vodného a stočného zůstává stejná jako v roce 2016. 

2017 Vodné Stočné Celkem 

Kožený 49 37 86 

VaK (Kladno) 53,24 39,68 92,92 

USNESENÍ Č .  78/16: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí zachování výše 

poplatků za vodné a stočné v roce 2017 ve stejné výši jako v roce 2016. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

7) POPLATKY ZA ODPADY NA ROK 2016. 

Náklady likvidace veškerých odpadů na jednu osobu v roce 2016 byly 813 Kč, obec doplácela 

na jednoho občana 313 Kč. Podrobné vyúčtování bude zveřejněno na úřední desce. 

USNESENÍ Č .  79/16:  Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí se zachováním výše 

poplatků za odpady v roce 2017 ve stejné výši jako v roce 2016. 

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

USNESENÍ BYO SCHVÁLENO. 
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8) ZŘIZOVACÍ LISTINA MŠ  STŘEDOKLUKY A DODATEK KE 

ZŘIZOVACÍ LISTINĚ ZŠ  A MŠ  STŘEDOKLUKY . 

Na dřívějších jednáních bylo rozhodnuto o rozdělení ZŠ a MŠ Středokluky na dva samostatné 

subjekty. Posledním krokem je zřizovací listina MŠ Středokluky a dodatek ke zřizovací listině 

ZŠ Středokluky.  

Od 1.1. 2017 budou ve Středoklukách dvě příspěvkové organizace zřízené obcí – Základní 

škola Středokluky, p.o. a Mateřská škola Středokluky, p.o. 

USNESENÍ Č .  80/16:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zřizovací listinu Mateřské 

školy Středokluky, příspěvkové organizace, která vznikne oddělením od Základní školy a 

mateřské školy Středokluky, okres Praha západ, IČO: 699 83 658.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

USNESENÍ Č .  81/16:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje dodatek ke zřizovací listině 

Základní a mateřské školy Středokluky, okres Praha západ, kterým se oddělují veškeré 

činnosti mateřské školy a mění se název na Základní škola Středokluky, příspěvková 

organizace. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

9) ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č .7/2016 

Starosta představil hospodaření obce za rok 2016 a navrhl rozpočtové opatření. Zároveň 

požádal zastupitelstvo o právo provést poslední rozpočtové opatření. 

USNESENÍ Č .  82/16:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č. 

7/2016 s příjmy ve výši 24 807 172,42 Kč a výdaji ve výši 24 573 414,24 Kč. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

USNESENÍ Č .  83/16:  Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k provedení 

rozpočtových opatření snižujících i zvyšujících příjmy a rozpočtových opatření snižujících 

výdaje, dále zvyšujících výdaje maximálně do 150 tis. Kč během kalendářního roku 2016.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

10) ROZPOČET NA ROK 2017. 

Starosta znovu představil návrh rozpočtu na rok 2017. Ačkoli je výrazně schodkový, starosta 

předpokládá příjmy vyšší a také na některé akce zkusí získat dotace. Stav účtů na konci roku 

2016 přesáhne 10 mil. Kč. Oproti návrhu došlo ke čtyřem změnám – nákup hasičského 
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vozidla, přesun výdajů na galerii, projekt Život 90 a navýšení výdajů na služby u předškolních 

zařízení.  

USNESENÍ Č .  84/16:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočet obce na rok 2017 

s příjmy ve výši 16 959 334 Kč a výdaji ve výši 25 506 153,73 Kč. Rozpočtový schodek bude 

kryt přebytky z minulých let. 

Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdrželi se: 2 – Hlava, Barbier 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

Ludmila Barbier a Ing. Martin Hlava se zdrželi hlasování při schvalování rozpočtu obce 

Středokluky na rok 2017 a to konkrétně pro nesouhlas s „Položkou akce - 3111 Předškolní 

zařízení“ (alokace prostředků 3 mil Kč,- ), dle navrženého rozpočtu. 

Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 22. 11.2016 Ludmila Barbier nesouhlasila s bodem 

jednání zastupitelstva č. 5 – zahrada MŠ. Požadovala přehodnocení projektu pro vysokou 

finanční částku za realizaci zahrady mateřské školy a Ing. Martin Hlava se zdržel hlasování. 

Z tohoto důvodu se oba zastupitelé rozhodli, zdržet při hlasování o schválení navrženého 

rozpočtu obce Středokluky na rok 2017. 

 

USNESENÍ Č .  85/16:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje závazný ukazatel pro ZŠ 

Středokluky, p.o. ve výši 750 tis. Kč a pro MŠ Středokluky, p.o. ve výši 250 tis. Kč.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

11) DISKUZE 

Starosta informoval o dokončení instalace protipachových kanálových vpustí v Lidické ulici  

(u Zahrady růží). 

Je dokončena studie na řešení kanalizace a vodovodu v Černovičkách. Varianty možného 

řešení jsou dostupné na webu obce, jsou přístupné k nahlédnutí v kanceláři OÚ a zároveň 

budou dokumenty poskytnuty občanům Černoviček k prozkoumání. V lednu bude dohodnuta 

veřejná schůzka zastupitelů s občany k prodiskutování navrhovaných možností.  

Místostarosta Hlava se tázal, zda by bylo možné vzít v úvahu navýšení limitní částky, která 

určuje hranici pro zadávání veřejných zakázek. Za uplynulou část funkčního období 

zastupitelstva se již několikrát ukázalo, že schválená částka je nedostačující a je nutné čekat 

na schválení zastupitelstva i když se jedná o malé překročení určené částky. 

Dále informoval o zadání průzkumu dopravy související s firmou Amazon, která je 

v současné době pro obec neúnosná.  

P. Svobodová požádala, zda by obec mohla oslovit firmu Amazon, ohledně ostrůvku u 

vlakového přejezdu, který je neoznačen a zasahuje do vozovky.  
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Zimní údržba – obci byla přislíbena zimní údržba obecních vozovek, nakonec se rozhodla 

s obcí nespolupracovat a další oslovené firmy neměly zájem o spolupráci. Pan Šebek bude 

udržovat vozovky na Černovičkách. Obec bude nadále oslovovat možné zájemce na zimní 

údržbu vozovek. 

Pan Hlava informoval o požadavku p. ředitelky ZŠ, která požadovala změnu stávajícího 

projektu na rekonstrukci půdy budovy ZŠ ve Školské ulici. Změna je nemožná, neboť 

požadovaná PC učebna má nesplnitelné požadavky na osvětlení (památkový ústav se brání 

vybudování dalších střešních oken) a na výšku stropu (hygiena). 

Dále informoval, že se bude zabývat průzkumem cen pronájmu bytů ve Středoklukách a 

nejbližším okolí z důvodu nastavení výše nájemného v obecních bytech.  

Obecní byty, které měl v pronájmu pan Rezek, nejsou přes písemné upozornění právníků a 

doručení předávacího protokolu nájemci, stále předány obci. S právníky bude projednán další 

postup.  

Zastupitelé požadují určitou kontrolu vydávání časopisu ať už ve formě redakční rady nebo 

jednoho editora. Padl návrh oslovit do funkce editorky sl. Andreu Gutovou, která se tímto 

oborem zabývá. 

Pan Jiří Červenka požádal o kontaktování pracovníků, kteří opravovali vozovky ve 

Středoklukách, protože zalili asfaltem i vodovodní přípojku k jeho nemovitosti, stejně tak byl 

zavezen kanál asfaltovou drtí na cestě u velkého háje.  

Dále znovu požádal o vysekání křoví na Dunláku. Starosta přislíbil, že bude kontaktovat 

majitele.  

P. Gutová – práce na studni Na Ovčíně stále nejsou dokončeny (nepřikrytá) a v jejím okolí je 

nepořádek (cihly). Starosta vysvětlil, že v tuto chvíli není možné stavbu dokončit. Ale přislíbil 

oslovení realizační firmy, aby byl nepořádek uklizen co nejdříve. 

P. Duchajová – cesta od ZŠ ve Školské ulici směrem do Chaloupek je špatně osvětlená, je tam 

hodně temných zákoutí. Požádala obec o řešení.  
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PŘÍLOHY: 

č. 1: Prezenční listina 

č. 2: Zveřejněná informace o konání zastupitelstva 

č. 3: Rozpočtové opatření č. 7/2016 

č. 4: Rozpočet na rok 2017 

č. 5: Kopie zřizovací listiny MŠ Středokluky 

č. 6: Kopie dodatku ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Středokluky 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 19. 12. 2016 

Zapisovatel: Mgr. Tereza Bublíková 

 

 

Ověřovatel: Ing. Jan Červenka 

 

 

 

 

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:  

 


