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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

STŘEDOKLUKY DNE 23.  5.  2017  V 18.00  VE 

STŘEDOKLUKÁCH  

 

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

OMLUVENI:  Červenka, Duchajová 

HOSTÉ:  16  

 

UVÍTÁNÍ –  PŘEDSEDAJÍCÍ PAN JAROSLAV PAZNOCHT OZNÁMIL ,  ŽE  

ZASTUPITELSTVO BYLO SVOLÁNO DLE ZÁKONA A  JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ .  

ZAHÁJENÍ ,  URČENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU ,  

SCHVÁLENÍ PROGRAMU . 

Předsedající navrhl zapisovatele Mgr. Terezu Bublíkovou a ověřovateli Ludmilu Barbier a 

Miloslava Kozla 

USNESENÍ:  Zastupitelstvo obce Středokluky určuje zapisovatelem Mgr. Terezu 

Bublíkovou a ověřovateli Ludmilu Barbier a Miloslava Kozla 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

USNESENÍ:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje následující program: 

1) Žádost obce Číčovice o vytvoření společného školského obvodu. (navrhovatel 

Paznocht) 

2) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Středokluky. (navrhovatel Paznocht) 

3) Závěrečný účet obce a účetní závěrka. (navrhovatel Paznocht) 

4) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2021. (navrhovatel Paznocht) 

5) Rozpočtové opatření 2-2017. (navrhovatel Paznocht) 

6) Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek. (navrhovatel Paznocht) 

7) VŘ: Nástavba ZŠ. (navrhovatel Paznocht) 

8) VŘ: Dozor nástavba ZŠ. (navrhovatel Paznocht) 

9) Územní plán obce. (navrhovatel Paznocht) 

10) Redakční rada + pravidla Střely. (navrhovatel Paznocht) 

11) Žádost společnosti Omexon. (navrhovatel Paznocht) 

12) Žádost p. Susy o zálohu na knihu o historii obce. (navrhovatel Paznocht) 

13) Faktura ISŠ Středokluky. (navrhovatel Paznocht) 

14) VŘ: Projekce rekonstrukce komunikací: Větrná + Na Sedmerkách, Pod Sedličkami, V 

Chaloupkách + U Hřiště + U Koupaliště. (navrhovatel Paznocht) 

15) Nákup radarů do Nových Středokluk. (navrhovatel Hlava) 

16) Oprava komunikace v Nových Středoklukách (navrhovatel Barbier) 

17) Diskuze. 
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Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

1) ŽÁDOST OBCE ČÍČOVICE O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO 

ŠKOLSKÉHO OBVODU (NAVRHOVATEL PAZNOCHT) 

Obec Číčovice požádala o vytvoření společného školského obvodu pro všech 9 ročníků 

základní školní docházky i pro mateřskou školu. Pokud bude obvod vytvořen, budou ZŠ i MŠ 

muset přijímat žáky z této obce stejně přednostně jako ze Středokluk.  

Dotaz: Má obec představu kolik dětí z Číčovic přijde do ZŠ a MŠ do budoucna? 

Většina dětí z Číčovic dojíždí tradičně do ZŠ Středokluky (nyní 16 žáků). V MŠ Středokluky 

jsou nyní cca 4 děti.  

Pro vytvoření školského obvodu je nutné uzavřít dohodu a schválit obecně závaznou 

vyhlášku.  

Středokluky mají nyní vytvořený společný školský obvod s obcemi Běloky a Kněževes pro 9 

ročníků ZŠ a s obcí Hostouň pro 2. stupeň ZŠ.  

Diskuse k tématu:  

„MŠ Středokluky je jedna z mála, která je ochotna přijímat i děti z okolních vesnic.“ 

„Podmínky zápisu určuje ředitelka MŠ, vzhledem k provozním problémům byly při zápise 

dvouleté děti až na posledním místě. Proto se do MŠ dostaly i děti z okolních obcí, které 

ovšem pocházejí většinou z Číčovic, Okoře nebo Bělok.  

„Od září 2018 bude platná vyhláška, která určuje předškolní vzdělávání od 2 do 6 let.“ 

„Středoklucká MŠ není v současné chvíli připravena na dvouleté děti provozně ani personálně 

navíc to znamená omezení pro starší děti. Nový zákon přikazující přijímání dvouletých dětí 

bude platný až od roku 2020, zároveň ovšem jedno dvouleté dítě zabere dvě místa z kapacity 

MŠ.“ 

„Je nyní ZŠ na hranici své kapacity?“ – není a předpokládá se úbytek dětí.  

 

USNESENÍ Č .  13/17: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k přípravě Dohody o 

vytvoření společného školského obvodu s obcí Číčovice. 

Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

2) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZŠ  A MŠ  STŘEDOKLUKY  (NAVRHOVATEL 

PAZNOCHT) 

ZŠ a MŠ Středokluky hospodařila v roce 2016 s výnosy ve výši 10 890 458,47 Kč, náklady ve 

výši 10 688 323,25 Kč. Skončila tedy v přebytku ve výši 202 133,22 Kč. Přebytek byl 

způsobem především závazkem k dodavateli energií (nevyfakturoval včas). 

USNESENÍ Č .  14/17 : Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ 

Středokluky za rok 2016. Přebytek minulého roku bude použit k uhrazení nedoplatku za 

energie.  
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Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

3) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE A  ÚČETNÍ ZÁVĚRKA  (NAVRHOVATEL 

PAZNOCHT) 

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn dle zákona více než 15 dní před schvalováním na 

úřední desku a webové stránky obce.  

Obec Středokluky v roce 2016 hospodařila s příjmy ve výši 25 494 691 Kč, výdaji ve výši 

19 485 706,09 Kč. Rozpočet tedy skončil v přebytku 6 008 985,7 Kč. Stav na účtech ke konci 

roku byl 13 297 310,28 Kč, závazky 428 931,56 Kč.  

USNESENÍ Č .  15/17 :  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Závěrečný účet obce za rok 

2016 s výhradou. Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k nápravě v souladu s 

doporučeními Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. 

Hlasování: Pro: 7 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

USNESENÍ Č .  16/17 : Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Účetní závěrku obce za rok 

2016. Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k nápravě nedostatků v souladu s 

doporučeními Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. 

Hlasování: Pro: 7 Proti:  0 Zdrželi se: 0  

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

4) STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED RO ZPOČTU NA ROKY 2018  -2021  

(NAVRHOVATEL PAZNOCHT) 

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn dle zákona více než 15 dní před 

schvalováním na úřední desku a webové stránky obce.  

Navržen jako velmi pesimistický. Počítá s mírným nárůstem příjmů (který bude jistě vyšší) a 

také s výdaji ve výši příjmů.  

USNESENÍ Č .  17/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Střednědobý výhled 

rozpočtu na roky 2018 – 2021.  

Hlasování: Pro: 7  Proti: 0 Zdrželi se: 0  

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

5) ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2-2017  (NAVRHOVATEL PAZNOCHT) 

Rozpočtové opatření č. 1/2017 provedl starosta dle usnesení ZO 87/15. Navýšil příjmy o 

celkově 748 291 Kč. Největší podíl je odvod za vynětí zemědělského půdního fondu ve výši 

702 591,- Kč.  
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Rozpočtové opatření č. 2/2017 srovnává výdaje. Na položce 6402:5364 (Finanční vypořádání 

minulých let – Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v min. 

rozpočt. obdobích je navýšena na 82 487,91 (vrácena poměrná část dotace na rekonstrukci 

MŠ – nevyčerpané prostředky). Na 3299:5169 (Ostatní činnost a nespecifikované výdaje – 

nákup ostatních služeb) je navýšení na 5 000 Kč z důvodu navýšení výdajů za univerzitu 3. 

věku (víc žáků).  

USNESENÍ Č .  18/17 : Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č. 

2/2017, které zvyšuje výdaje o 85 687,91 Kč na celkem 25 591 841,64 Kč.  

Hlasování: Pro: 7  Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

6)  VNITŘNÍ SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK .  

(NAVRHOVATEL PAZNOCHT) 

Zastupitelé projevili zájem o zvýšení limitu pro vyhlášení výběrového řízení pro zakázky 

malého rozsahu. Hlavním důvodem je zjednodušení práce obecního úřadu. Starosta upozornil, 

že se sice vzdalujeme původnímu záměru transparentnosti, ale jemu to ulehčí práci a 

především urychlí některé činnosti. Představil také dnešní mechanismus schvalování zakázek 

(bude na webu). 

Starosta uvedl, že směrnice je zastaralá z pohledu legislativy a připravuje se nová. Bude 

představena na příštím jednání Zastupitelstva. 

Dotaz: „Znamená to, že obec nebude žádným způsobem dokládat poptávku a nabídku až do 

100 tis Kč?“ - ne, jen tato poptávka nebude na principu veřejného výběrového řízení. Proces 

výběru bude zjednodušen.  

USNESENÍ Č .  19/17:  Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí se zvýšením limitu na 100 

tis. Kč bez DPH pro zakázky malého rozsahu v rámci Interní směrnice č. 2/2015. Pověřuje 

starostu k aktualizaci této směrnice. 

Hlasování: Pro: 6 Proti:0  Zdrželi se: 1 - PAZNOCHT 

USNESENÍ BYO SCHVÁLENO. 

 

7) VŘ:  NÁSTAVBA ZŠ  (NAVRHOVATEL PAZNOCHT) 

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na nástavbu ZŠ. Bohužel nebyla stanovena komise pro 

otevírání obálek. Vzhledem k termínům je nutné vyhlásit vítěze již dnes. Proto starosta 

požádal jmenované zastupitele o posečkání a otevření obálek.  

USNESENÍ Č .  20/17:  Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje komisi pro zakázku 2016-2B 

Nástavba základní školy v obci Středokluky - realizace ve složení Mgr. Lenka Gutová MBA, 

Ing. Martin Hlava, Ing. Petr Melíšek, náhradník Miloslav Kozel. Zároveň pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy na základě rozhodnutí výběrové komise. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0  
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USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

8) VŘ:  DOZOR NÁSTAVBA ZŠ  (NAVRHOVATEL PAZNOCHT) 

Starosta představil potřebu technického dozoru investora při projektu 2016-2B – Nástavba 

základní školy.  

USNESENÍ Č .  21/17:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje veřejnou zakázku 2016-2c 

Nástavba základní školy v obci Středokluky - TDI jmenuje komisi složení Ludmila Barbier, 

Ing. Vítězslav Chvoj, Miloslav Kozel, náhradník Mgr. Lenka Gutová MBA. Zároveň pověřuje 

starostu k podpisu smlouvy na základě rozhodnutí výběrové komise. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

9) ÚZEMNÍ PLÁN OBCE.  (NAVRHOVATEL PAZNOCHT)   

Pro dokončení prací na úpravě návrhu územního plánu je nutné schválit zadání projektantovi.  

Starosta zjednodušeně vysvětlil situaci k územnímu plánu obce. Někteří zastupitelé se obávají 

následků, které by mohlo mít zakreslení plánované křižovatky u Středokluk, která je spojením 

dálnic D7 a D8 do ÚP obce (prochází pozemky soukr. investorů, jimž by se tyto pozemky 

mohly znehodnotit). Než bude územní plán platný, projde mnoha koly připomínkování jak ze 

strany občanů, kraje tak od soukr. investorů, kteří se k situaci mohou vyjádřit a vznést 

námitky. Pokud obec křižovatku ze svého návrhu ÚP vynechá, je zde možnost, že kraj změní 

svůj návrh a křižovatku posune do míst, které pro obec budou nevyhovující. Místostarosta by 

raději počkal s dalšími přípravami až po schválení změn Zásad územního rozvoje 

Středočeského kraje (až obec obdrží příkaz k zapracování křižovatky do ÚP), to bude ale 

pravděpodobně trvat ještě nejméně rok.  

 

USNESENÍ Č .  22/17:  Zastupitelstvo obce Středokluky zadává projektantovi územního plánu 

vložit křižovatku II/240 a D7 do návrhu dle usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje, 

Rady Středočeského kraje, na základě přímého jednání s krajským úřadem.  

 

Hlasování: Pro: 5 Zdrželi se: 0       Proti:  - Barbier, Hlava – křižovatka II/240 a D7 

není dosud zapracována v ZUR, obec by měla vyčkat, dokud tak nebude učiněno 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

Dotaz: Proč ÚP obce stále zpracovává pan arch. Meiner, když jeho návrh byl již jednou 

odmítnut?  - Návrh byl zamítnut ze strany zastupitelstva obce. Návrh p. Meinera nebyl 

odmítnut, pouze byl vzhledem k délce přípravy vrácen k aktualizaci a řešení křižovatky 

navržené krajem. Pokud by obec zadala VŘ na ÚP – musel by být nalezen nový architekt 

pomocí výběrového řízení, znamenalo by to několikaleté zdržení a dodatečné výdaje kolem 

milionu korun.  
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Dotaz: Bude dálnice D7 rozšířena na 3 jízdní pruhy? – ano je to v plánu, ale ředitelství silnic a 

dálnic nemá tuto stavbu v aktuálních záměrech. Křižovatka  II/240 a D7 bude tomuto záměru 

přízpůsobená. Dle dnešní legislativy je podmínkou výstava odhlučňovacích stěn.  

Starosta informoval o možnosti poradenství k ÚP, které nabízí ČVUT.  

 

10) REDAKČNÍ RADA +  PRAVIDLA STŘELY (NAVRHOVATEL 

PAZNOCHT) 

Na pracovní poradě bylo navrženo pět členů redakční rady p. Plíšková, p. Třísková, p. 

Kuchař, p. Duchajová, p. Lejsalová - všichni s návrhem souhlasí.  

Starosta se zároveň omluvil za nezveřejnění upravených pravidel pro vydávání obecního 

periodika. Učiní tak na webových stránkách obce co nejdříve. K pravidlům se vyjádřili 

celkem 2 zastupitelé a 2 občané.  

USNESENÍ Č .  23/17 : Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje redakční radu ve složení 

Lenka Duchajová, Ladislav Kuchař, Alena Lejsalová, Jana Plíšková, Šárka Třísková. 

 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0   

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

11) ŽÁDOST SPOLEČNOSTI OMEXON.  (NAVRHOVATEL PAZNOCHT) 

Společnost Omexon požádala o revokaci usnesení 39/15, které schvaluje prodej části 

pozemku p.č. 900 v k.ú. Středokluky v rozsahu prostoru pod trafostanicí včetně ochranného 

pásma. Dle této společnosti je běžné prodávat pouze prostor pod trafostanicí.  

 

Řešení žádosti bylo odloženo na další jednání OZ.  

 

12) ŽÁDOST PANA SUSY O ZÁLOHU NA KNIHU O HISTORII OBCE .  

(NAVRHOVATL PAZNOCHT)  

Publikace o historii obce, jejíž autorkou je Milena Sedlmayerová, je prakticky hotová. Knihu 

bude vydávat pro obec nakladatelství pana Susy. Ten požádal Zastupitelstvo o poskytnutí 

zálohy na dokončení knihy.  

 

USNESENÍ Č .  24/17:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje poskytnutí zálohy p. 

Zdeňku Susovi ve výši 50 tisíc Kč na přípravu publikace o historii obce.  

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

13) FAKTURA ISŠ  (  NAVRHOVATEL PAZNOCHT)   
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Integrovaná střední škola Stanislava Kubra zaslala obci fakturu na 73 771,54 za provozní 

náklady stravování žáků ZŠ Středokluky a MŠ Středokluky v prvních čtyřech měsících roku. 

Jedná se o 12 589 obědů. Sazba vypočtená dle skutečných nákladů je 5,86 Kč/oběd.  

Na příští školní rok 2017/18 bude obec jednat s ředitelem ISŠ, případně bude zvažovat další 

možnosti, tak aby výsledkem byla zdravá a dostupná možnost stravování pro ŽS i MŠ. 

 

USNESENÍ Č .  25/17:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje proplacení faktury VS: 

20171025 Integrované střední škole Stanislava Kubra ve výši 73 771,54 Kč.  

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

14) VŘ:  PROJEKCE REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ:  VĚTRNÁ +  NA 

SEDMERKÁCH ,  POD SEDLIČKAMI ,  V CHALOUPKÁCH +  U  HŘIŠTĚ 

+  U  KOUPALIŠTĚ (NAVRHOVATEL PAZNOCHT) 

Starosta představil záměr projekcí rekonstrukcí nejvíce poškozených komunikací v obci. 

Vždy v rámci jednoho bloku bude provedena projekce obnovy povrchů, sítí, osvětlení, 

odvodu dešťových vod, dopravního režimu a další infrastruktury. Každému výběrovému 

řízení bude prvotně vypracována studie proveditelnosti, která bude představena občanům.  

Zastupitelstvo obce se dohodlo, že jednotlivé veřejné zakázky  budou schváleny až po 

vypracování studií proveditelnosti. 

15) NÁKUP RADARŮ DO NOVÝCH STŘEDOKLUK  (NAVRHOVATEL 

HLAVA) 

Místostarosta představil dopravní situaci v Nových Středoklukách, která vyžaduje instalaci 

radarů měřících rychlost jedoucích vozidel. Po internetovém průzkumu se rozhodl oslovit tři 

dodavatele těchto radarů, z nichž dva následně nabídli cenu 60-72 tis./ radar, který měří 

aktuální a průměrnou rychlost jedoucích vozidel. Z ceny za jeden radar vyplývá, že nákup 

dvou radarů by měl být vyhlášen jako VŘ.  

USNESENÍ Č .  26/17:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje nákup dvou radarů pro 

místní část Nové Středokluky a zároveň jmenuje komisi ve složení Ing. Petr Melíšek, Ing. 

Vítězslav Chvoj, Miloslav Kozel, náhradník Ing. Martin Hlava. Zároveň pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy na základě rozhodnutí výběrové komise. 

 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

Pro instalaci radarům třeba vyřešit i jejich napájení. Na příjezdu od Dobrovíze bude zdrojem 

lampa VO na konci komunikace do Dobrovíze, na příjezdu od Středokluk VO ve vlastnictví 

obce není, proto byla oslovena firma POOR, která v těchto místech má soukromé osvětlení – 

firma souhlasí s napojením na jejich síť. Následně je třeba jednat s úřady pro povolení 

instalace.  
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Starosta navrhl instalaci jednoho z radarů přidat k VŘ na chodník s přechodem mezi 

„cyklostezkou“ a Novými Středokluky, při kterém bude instalováno nové značení i osvětlení. 

Jeden z občanů NS se informoval na obecní policii v Dobrovízi, která by mohla zajíždět i do 

Středokluk. Obec čeká na převod policejního vozidla do jejich vlastnictví a následně můžou 

Středokluky podat žádost. 

Starosta informoval, že v současnosti nemá Dobrovíz usneseníschopné zastupitelstvo, které 

by mohlo schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy, která je nutná. Starosta již jednal s obcí 

Dobrovíz a bude se snažit o co nejdivější dohodu.   

 

16) OPRAVA KOMUNIKACE V  NOVÝCH STŘEDOKLUKÁCH 

(NAVRHOVATEL BARBIER) 

 

Cesta v Nových Středoklukách je v neutěšeném stavu, jsou v ní výmoly, za deště je 

rozbahněná a nedá se s ní projít. 

Pan místostarosta zadal poptávku na opravu této cesty – nabídka se pohybuje 550-800 tis. a 

zahrnuje srovnání terénu, zhutnění povrchu a pokládku asfaltu. 

Problém je, že většina pozemků, na kterých se komunikace nachází, není obecní a obec by 

neměla zhodnocovat pozemky soukromých majitelů a dle p. Hlavy zde není dostatek prostoru 

pro vybudování řádné dopravní infrastruktury, tak aby obyvatelé nepřišli o pás zeleně, který 

zde je. Soukromí majitelé však nejsou ochotni tyto pozemky darovat obci tak, jako to dříve 

jeden z majitelů udělal, aby se o ně mohla řádně starat a vybudovat na nich plnohodnotnou 

místní komunikaci s chodníkem a osvětlením. Tito majitelé ani nejsou ochotni pozemky 

odprodat za běžnou kupní cenu, jediná pro ně přípustná varianta je směna pozemků, avšak u 

některých navrhovaných pozemků vzhledem k umístění není možné tuto směnu realizovat.  

Starosta upozornil, že vybudování komunikace s novým asfaltovým povrchem bude stížena 

realizace záměru společnosti ČEZ na uložení vedení nízkého napětí do země, instalace 

nových lamp a vzhledem ke kvalitě podloží pod stávající cestou bude i vysoké riziko brzkého 

poškození povrchu. Navrhoval výrazně levnější varianty oprav a přípravu kompletní 

rekonstrukce komunikace včetně podloží a doprovodných staveb po vyřešení pozemků pod 

komunikací. Obyvatelé Nových Středokluk požadují nový asfalt co nejdříve.  

 

USNESENÍ Č .  27/17:  Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s vyhlášením VŘ na opravu 

komunikace pro místní část Nové Středokluky a zároveň jmenuje komisi ve složení Ing. Petr 

Melíšek, Ing. Vítězslav Chvoj, Miloslav Kozel, náhradník Mgr. Lenka Gutová MBA. Zároveň 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy na základě rozhodnutí výběrové komise. 

 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 1 – Melíšek           Zdrželi se: 0  

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.   

Pozn. Zastupitel Ing. Petr Melíšek se dodatečně rozhodl pro změnu hlasování z důvodu 

nesouhlasu budování komunikace obcí na soukromých pozemcích.  

17) DISKUSE  
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Starosta informoval o schůzce občanů se zastupiteli na Černovičkách, která se bude konat 7.6. 

od 18:00 hod. Bude se projednávat likvidace splaškových vod a zajištění pitné vody a také 

oprava hlavní komunikace. 

Byl veřejně představen projekt Vize obce. Celý projekt bude k dispozici na webu a bude 

připravena i výstava v budově OÚ. 

Ropid – integrace autobusové dopravy bude započata během srpna. Zvýší se počet spojů za 

den cca o 7-9 oběma směry. Autobusy do/z Slaného budou zachovány a jejich integrace 

proběhne až v roce 2018, kdy celá integrovaná doprava bude přecházet na nový odbavovací 

systém. 

Retardéry v ulici Starý Vrch jsou schváleny MěÚ Černošice. Nyní se čeká na firmu, která 

bude provádět instalaci. 

ČOV – obec konečně obdržela územní rozhodnutí ze stavebního úřadu.  Následovat bude 

žádost o stavební povolení a jednání s vodoprávním úřadem o prodloužení povolení pro 

nakládání s vodami.  

Přejezd přes trať v Nových Středoklukách – obec obdržela vyjádření z kraje. Nyní je třeba 

obnovit některá z již získaných povolení. 

Čištění komunikací – v prvním týdnu v červenci bude pravděpodobně v úterý a v pátek 

probíhat strojové čištění komunikací v celé obci.  

Dotaz: Proč nejsou označeny k opravě i díry na ul. Lidická?  - jedná se o komunikaci, kterou 

má ve správě KSÚS je tedy v jejich pravomoci zajistit opravu této komunikace.  

Dotaz: Proč v ulici u koupaliště není značka určující přednost v jízdě vozidlům jedoucím po 

ul. Lidická?  - značka zde pravděpodobně byla, ale někdo ji odstranil – bude se řešit její 

obnovení.  

Dotaz: Proč v periodiku Středoklucká střela není zmínka o pálení čarodějnic a snídani 

v trávě?  - nikdo nenapsal článek, který by chtěl uveřejnit v periodiku. K dispozici byly lepší 

fotografie ze stavění májky a pohádkového lesa. 

Dotaz: Proč byla ulice V Lukách převedena na obec?  - Rákosovi tuto ulici bezplatně darovali 

obci dle běžné praxe, developer vystaví sítě a následně vše bezplatně předá obci 

Dotaz: Kdo zajišťuje revizi dětského hřiště na koupališti? Prvky na hřišti jsou buď rozbité, 

nebo zanedbané – revize má v pravomoci nájemce.  
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PŘÍLOHY: 

 

Střednědobý výhled rozpočtu 

Účetní závěrka ZŠ a MŠ 

Účetní závěrka obce za rok 2016 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  

Zapisovatel: Mgr. Tereza Bublíková 

 

 

Ověřovatel: Ludmila Barbier 

 

 

 

ve Středoklukách dne: 

 

Ověřovatel:  Miloslav Kozel 

 

 

 

ve Středoklukách dne: 

 

Starosta: Ing. Jaroslav Paznocht  

 

 

 

ve Středoklukách dne: 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

 

Sejmuto z úřední desky dne:  

 


