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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

STŘEDOKLUKY DNE 29.  6.  2017  V 18.30  VE 

STŘEDOKLUKÁCH  

 
PŘÍTOM NÍ:Barbier, Červenka, Duchajová, Gutová, Hlava, Kozel, Melíšek, Paznocht 

OMLUVEN I:  Chvoj 

HOSTÉ :  13-16  

 

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 Ing. Jana Červenku 

a Miloslava Kozla. 

USNESENÍ:  Zastupitelstvo obce Středokluky určuje zapisovatelem Mgr. Terezu 

Bublíkovou a ověřovateli Ing. Jana Červenku a Miloslava Kozla. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

USNESENÍ:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje následující program: 

1) Přijímací řízení do MŠ (navrhovatel Barbier). 

2) VŘ: 2016-2 B Nástavba základní školy v obci Středokluky - Realizace - výsledky VŘ 

(Paznocht). 

3) VŘ: 2016-2 C Nástavba základní školy v obci Středokluky - Technický dozor 

investora - výsledky VŘ (Paznocht). 

4) Nabídka p. Košecké k odkupu pozemku p.č. 598/10 v k.ú. Středokluky (Paznocht). 

5) Nabídka odkupu pozemku p.č. 195/2 v k.ú. Středokluky (Paznocht). 

6) Faktura ISŠ  (Paznocht). 

7) Stravování příspěvkových organizací (Gutová). 

8) Pravidla pro vydávání obecního periodika Středoklucká Střela (Paznocht). 

9) Letní program - dotace spolkům (Paznocht). 

10) Aktualizace směrnice o veřejných zakázkách (Paznocht). 

11) VŘ: Projekt rekonstrukce ulice Pod Sedličkami (Paznocht). 

12) Připomínky k projektu 2017-1 Bezpečná chůze mezi obcemi Kněževes - Středokluky - 

Běloky (Paznocht). 

13) VŘ: Úprava okolí opravené sochy legionáře a úprava prostranství před OÚ navazující 

na prostor opravené sochy (Gutová). 

14) Žádost obce Běloky o společný školský obvod MŠ Středokluky s obcí 

Běloky (Paznocht). 

15) Možnosti dotací - sportovní hřiště a hřiště MŠ (Paznocht). 

http://stredokluky.cz/2016-2/
http://stredokluky.cz/2016-2/
http://stredokluky.cz/2016-2/
http://stredokluky.cz/strela/
http://stredokluky.cz/vz/
http://stredokluky.cz/vz/
http://stredokluky.cz/udalost/2017a1
http://stredokluky.cz/udalost/zo170629/zadost-beloky-2/
http://stredokluky.cz/udalost/zo170629/zadost-beloky-2/
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16) Diskuze. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

1) PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ  (NAVRHOVATEL BARBIER) 

Na minulém jednání zastupitelstva obce se v diskusi probírala stížnost týkající se zápisu dětí 

do MŠ Středokluky. Zastupitelka L. Barbier od minulého jednání zjišťovala podrobnosti a 

nesouhlasí s kritérii přijímání dětí do MŠ, která určila ředitelka MŠ a která u zápisu 

upřednostnila starší děti s bydlištěm mimo Středokluky před středokluckými dětmi do tří let, 

neboť obec investovala v uplynulém roce do rozšíření MŠ nemalé finanční prostředky a to 

proto, aby všechny děti ze Středokluk měly možnost umístění v MŠ.  

Diskuse: 

Starosta obce – v současné době školský zákon vyměřuje předškolní vzdělání dětem ve věku 

zpravidla od 3 do 6 let a není povinnost přijímat přednostně děti dvouleté, přestože jsou ze 

Středokluk, takové děti značně omezují vzdělávací program pro starší děti. 

Ředitelka MŠ – do školky byly přijaty všechny děti ze Středokluk, které se dostavily k zápisu 

kromě jednoho, které ani do 1. 9. 2017 nedosáhne věku 2 let. MŠ nemá povinnost přijímat 

děti mladší tří let, proto i v kritériích mají přednost mimostředoklucké děti starší tří let před 

dětmi dvouletými ze Středokluk.  

P. Gutová – je třeba zvážit kritéria, která byla dána pro přijímání dětí v roce 2017, v dalších 

letech bude situace kritičtější, nebude tolik volných míst a zastupitelstvo obce má zájem na 

tom, aby byly upřednostňovány děti s trvalým bydlištěm ve Středoklukách.  

P. Barbier – dle jejího názoru si chce personál MŠ zjednodušit práci, proto nemá zájem na 

přijímání mladších dětí, ale MŠ byla rozšířena pro středoklucké děti a takovéto jednání je 

amorální.  

Starosta obce – podmínkou dotace, díky které byla rekonstrukce MŠ z velké části 

financována, bylo dobrozdání sousedních obcí, že budou své děti umisťovat do MŠ 

Středokluky. Kritéria přijímání nejsou svým uspořádáním ojedinělá oproti jiným obcím. Na 

zastupitelstvu je zvážení, zda přispěje finančními prostředky MŠ na chůvy, které by 

zajišťovaly péči o nejmladší děti nebo zda zváží možnost realizace dětské skupiny pro mladší 

děti v obci.  

2) VŘ:  2016-2  B  NÁSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V  OBCI 

STŘEDOKLUKY –  REALIZACE –  VÝSLEDKY VŘ  (NAVRHOVATEL 

PAZNOCHT) 

Do výběrového řízení se přihlásily 4 společnosti, nejlevnější z nich byla společnost 

DOMISTAV CZ, a.s. s cenou 3 501 796 Kč vč. DPH. Cena byla téměř o třetinu nižší než 

odhadovaná.  
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USNESENÍ Č .  28/17 : Zastupitelstvo obce Středokluky potvrzuje vítěze veřejné zakázky 

2016-2 B Nástavba základní školy v obci Středokluky – Realizace dle rozhodnutí komise – 

firmu Domistav CZ, a.s. s částkou 3 501 796 Kč včetně DPH. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

3) VŘ:2016-2  -C  NÁSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBCI 

STŘEDOKLUKY  -  TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA –  VÝSLEDKY 

VŘ  (NAVRHOVATEL PAZNOCHT) 

Do výběrového řízení se přihlásily 4 společnosti, nejlevnější z nich byla společnost Kucik, 

s.r.o. s cenou 37 620 Kč vč. DPH. Cena byla téměř o třetinu nižší než odhadovaná.  

USNESENÍ Č .  29/17 : Zastupitelstvo obce Středokluky potvrzuje vítěze veřejné zakázky 

2016-2 C Výkon technického dozoru - Nástavba základní školy v obci Středokluky dle 

rozhodnutí komise – firmu Kucik, s.r.o. s částkou 37 620 Kč včetně DPH. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

4) NABÍDKA P .  KOŠECKÉ K  ODKUPU POZEMKU P .  Č.  598/10  V K.Ú.  

STŘEDOKLUKY  (NAVRHOVATEL PAZNOCHT) 

Pozemek p. č. 598/10 o ploše 238 m
2
 se nachází v rámci sportovního areálu „Koupaliště“, je 

jedním ze dvou pozemků, které zde nepatří obci. Majitelka jej nabídla k odprodeji za 600 

Kč/m
2
, obec nabídla standardní 400 Kč/m

2
, majitelka na cenu přistoupila. Celková cena 

pozemku je 95 200,- Kč. 

USNESENÍ Č .  30/17 : Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje koupi pozemku p.č. 598/10 

v k.ú. Středokluky za cenu 400 Kč/m
2
. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

5) NABÍDKA ODKUPU POZEMKU P .  Č.  195/2  V K.  Ú.  STŘEDOKLUKY  

(NAVRHOVATEL PAZNOCHT) 

Pozemek p. č. 195/2 o ploše 61 m
2
 se nachází mezi Lidickou ulicí a obecními pozemky kolem 

„horních bytovek“. Obec nabídla standardní 400 Kč/m
2
, majitelka na cenu přistoupila. 

Celková cena pozemku je 24 400,- Kč.  

USNESENÍ Č .  31/17 : Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje nákup pozemku p. č. 195/2 

v k. ú. Středokluky za cenu 400 Kč/m
2
. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 
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6)  FAKTURA ISŠ  (NAVRHOVATEL PAZNOCHT) 

Za režijní náklady stravování příspěvkových organizací obce bylo v květnu 2017 účtováno 

17 861,28 Kč. Tyto nákupy jdou přes výjimku – přímou objednávku, protože nebyla uzavřena 

smlouva s dodavatelem a obec je povinna zajistit stravování ZŠ a MŠ.  

USNESENÍ Č .  32/17:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje platbu Integrované střední 

škole Stanislava Kubra ve výši 17 861,23 Kč.  

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

USNESENÍ BYO SCHVÁLENO. 

 

7) STRAVOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  (NAVRHOVATEL 

GUTOVÁ) 

V pondělí 26. 6. 2017 proběhlo jednání s ředitelem ISŠ ohledně zajištění stravování pro 

příspěvkové organizace obce. Vzhledem k tomu, že obec nemá s ISŠ uzavřen smluvní vztah 

týkající se financování režijních nákladů, je třeba tuto situaci řešit. Smlouvu musí zároveň 

s ISŠ uzavřít i ZŠ a MŠ kvůli platbě stravného.  

V současné chvíli objem vyplacených financí jednomu dodavateli přesahuje částku danou 

obecní směrnicí, mělo by se tedy vyhlásit VŘ. Problém je v tom, že ISŠ by se do VŘ 

nepřihlásila, kdyby obec získala nového dodavatele stravy, chyběla by výdejna. Proto bude 

uzavřena smlouva s ředitelem ISŠ bez VŘ na dodání stravy pro příspěvkové organizace a 

výše režijních a provozních nákladů, bude každoročně upravována dodatkem dle aktuální 

ekonomické situace.  

P. Gutová – do budoucna bychom neměli být závislí se stravováním příspěvkových organizací 

na ISŠ, měli bychom zvážit možnost vybudování vlastní kuchyně s výdejnou 

USNESENÍ Č .  33/17:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje uzavření smlouvy 

s Integrovanou střední školou Stanislava Kubra na zajištění stravování pro ZŠ Středokluky a 

MŠ Středokluky. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

8) PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ  OBECNÍHO PERIODIKA 

STŘEDOKLUCKÁ STŘELA  (NAVRHOVATEL PAZNOCHT) 

Starosta představil druhou, upravenou verzi Pravidel pro vydávání obecního periodika 

Středoklucká Střela. Pravidla byla vyvěšena na webových stránkách obce. 

USNESENÍ Č .  34/17:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Pravidla pro vydávání 

obecního periodika Středoklucká Střela. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 2 – BARBIER, HLAVA  

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 
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9) LETNÍ PROGRAM –  DOTACE SPOLKŮM  (NAVRHOVATEL 

PAZNOCHT)   

Pravidla pro žádosti o dotace pro spolky v naší obci na období září-prosinec jsou stejná jako 

v předchozích obdobích. Program bude vyhlášen tak, aby spolky mohly žádat do konce 

prázdnin. Zastupitelstvo určuje maximální částku 150 tis. Kč. 

USNESENÍ Č .  35/17:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Letní dotační program 

na rok 2017 s celkovou alokací prostředků 150 tis. Kč. 

Hlasování: Pro: 8 Zdrželi se:   0 Proti 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

10) AKTUALIZACE SMĚRNICE  O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 

(NAVRHOVATEL PAZNOCHT) 

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu musela reagovat na nový zákon o 

veřejných zakázkách a usnesení Zastupitelstva č. 19/17, které zvýšilo minimální limit na 100 

tis. Kč.  

USNESENÍ Č .  36/17 : Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje interní směrnici č. 1/2017 

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

11) VŘ:  PROJEKT –  REKONSTRUKCE ULICE POD SEDLIČKAMI .  

(NAVRHOVATEL PAZNOCHT) 

Ulice Pod Sedličkami je jednou z nejvíce zničených ulic v obci. Je prostá majetkových sporů, 

je zde důležité vyřešit odtok dešťových vod.  

Diskuse: Majitelé domu v ulici Pod Sedličkami mají při velkých srážkách před domem velké 

množství vody, která se sem valí z celé Lidické ulice včetně veškerého nepořádku – je třeba 

řešit tuto situaci. 

Starosta – při projekci komunikace bude řešen i odtok dešťové vody, spád komunikace a také 

by měl pomoci plánovaný retardér na začátku této ulice. 

USNESENÍ Č .  37/17 : Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje záměr rekonstrukce ulice 

Pod Sedličkami a VŘ: Projekce rekonstrukce ulice Pod Sedličkami, zároveň jmenuje komisi 

ve složení: Ing. Petr Melíšek, Ing. Jan Červenka, Miloslav Kozel náhradník RNDr. Lenka 

Duchajová DiS.  

 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 
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12) PŘIPOMÍNKY K  PROJEKTU 2017  –  1  BEZPEČNÁ CHŮZE MEZI 

OBCEMI KNĚŽEVES –  STŘEDOKLUKY -  BĚLOKY  (NAVRHOVATEL 

PAZNOCHT)  

Starosta představil na internetu návrh projektu „Bezpečná chůze (…)“. Vyjádřil se pan Hlava, 

a to k zastávce autobusu v části Nad Běloky, kde by bylo vhodnější posunutí zastávky a 

vybudování zálivu na zastavení tak, aby bus nestavěl na horizontu. Dále, co se týká chodníku 

u Nových Středokluk, kvůli výjezdu z firmy PORR by bylo vhodnější vybudovat chodník na 

druhé straně vozovky. Starosta po termínu zaslání návrhů všechny připomínky zašle 

projektantovi, který se k projektu vyjádří, popř. je zapracuje. 

 

13) VŘ:  ÚPRAVA OKOLÍ OPRAVENÉ  SOCHY LEGIONÁŘE A  ÚPRAVA 

PROSTRANSTVÍ PŘED OÚ  NAVAZUJÍCÍ NA PROSTOR OPRAVENÉ 

SOCHY  (NAVRHOVATEL GUTOVÁ) 

Během léta bude dokončena oprava sochy legionáře, bylo by vhodné zároveň s pomníkem 

opravit i jeho okolí včetně prostranství před OÚ.  

Starosta obce – je unáhlené opravovat samostatně prostranství před OÚ včetně okolí pomníku, 

je třeba komplexnější řešení včetně křižovatky k čemuž by měl dopomoci obecní architekt, 

kterého je v plánu najmout a následná architektonická soutěž. 

p. Hlava – prostranství před OÚ je vizitkou obce je třeba je zkultivovat 

USNESENÍ Č .  38/17:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VŘ: Úpravy pomníku 

padlých a prostranství před budovou Obecního Úřadu. 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 3 – Duchajová, Melíšek, Paznocht   Zdrželi se:   0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

14) ŽÁDOST OBCE BĚLOKY O SPOLEČNÝ ŠKOLSKÝ OBVOD MŠ  

STŘEDOKLUKY S OBCÍ BĚLOKY  (NAVRHOVATEL PAZNOCHT) 

Obec Běloky požádala obec Středokluky o vytvoření společného školského obvodu pro 

Mateřskou školu. Nyní jsou v MŠ tři děti z Bělok. Škola společný školský obvod již má.  

 

p. Barbier, p. Hlava - existuje náhled demografického vývoje v obci? Abychom nezaplnili 

místo v MŠ přespolními dětmi a pro Středoklucké děti pak nebude místo. 

USNESENÍ Č .  39/17:  Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k přípravě Dohody 

o vytvoření společného školského obvodu s obcí Běloky. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

15)  MOŽNOSTI DOTACÍ -  SPORTOVNÍ  HŘIŠTĚ A HŘIŠTĚ MŠ   

(PAZNOCHT) 

Starosta představil možnosti dotací na sportovní hřiště pro základní školu a možnost 

financování zahrady mateřské školy a vše co by obnášelo získání dotací.  

http://stredokluky.cz/udalost/zo170629/zadost-beloky-2/
http://stredokluky.cz/udalost/zo170629/zadost-beloky-2/
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16) DISKUSE  

Starosta: 

6. a 7. července proběhne čištění komunikací v celé obci. V současné době probíhají opravy 

krajských komunikací a opravy obecních komunikací by měly proběhnout v ½ července. 

 

30. června začne rekonstrukce v základní škole, která bude probíhat po celé letní prázdniny. 

 

Starosta informoval o schůzce s občany Černoviček. 

 

Stromy u ČOV  jsou značně poškozené, bude zajištěno havarijní kácení. 

 

Obec obdržela k rekonstrukci ČOV územní rozhodnutí, koncem července by měla být 

k dispozici i dokumentace pro stavební povolení.  

 

Přejezd Nové Středokluky – realizace proběhne pravděpodobně na jaře roku 2018, je třeba 

zajistit schválení drážního úřadu ohledně práce v kolejišti. Je zde také možnost získat dotace 

na bezpečnost.  

 

Duchajová:  

 

Jak to vypadá se zajištěním služeb právníků pro obec? Bude uzavřena smlouva s platností 

přesahující volební období současného ZO tak, aby právníci mohli být nápomocni předání.  

 

Hlava: 

Radary v Nových Středoklukách – obec obdržela vyjádření policie ČR – ti souhlasí 

s umístěním radaru pouze od Dobrovíze, ale na pravé straně což už je k.ú Kněževse. Ze strany 

od Středokluk byl radar zamítnut, protože by byl umístěn v průmyslové zóně. Policie se dále 

bude zabývat šetřením překračování rychlosti v těchto místech. 

 

Upozornění OÚ Kněževes - OÚ Středokluky i OÚ Kněževes obdržela stížnost o 

nevyhovujícím stavu povrchu cyklostezky. Starosta při předání stížnosti rovnou odpověděl, že 

stav povrchu cyklostezky je funkční v rámci možností a v současné chvíli obec investuje do 

chodníků v Nových Středoklukách a musí se věnovat i jiným částem obce. 

 

V Nových Středoklukách byly umístěny značky upravující průjezd nákladních vozidel. 

 

Zastupitel Ing. Martin Hlava předal starostovi písemně, že se vzdává mandátu místostarosty 

obce i zastupitele obce z důvodu rozdílných názorů na vedení obce. 

 

Zastupitelka Ludmila Barbier předala písemně starostovi obce, že se vzdává mandátu 

zastupitelky obce z důvodu nesouhlasného postoje se způsobem vedení obce. 

 

Starosta oznámil přijetí těchto žádostí a dále bude postupovat dle zákona. 

 

Komunikace NS -  bylo zkoumáno levnější řešení opravy komunikace a také byli vyzváni 

majitelé pozemků k řešení situace s vlastnictvím pozemků, na kterých komunikace leží. 

Zastupitelé se dohodli, že bude najat prostředník pro řešení těchto majetkových záležitostí. 

 

Nakladatelský servis – starosta oznámil možnost odkupu objektu č. p. 117 pro výstavbu 

hasičárny a zázemí OÚ.  
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PŘÍLOHY: 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  

Zapisovatel: Mgr. Tereza Bublíková 

 

 

Ověřovatel: Ing. Jan Červenka 

 

 

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:  

 


