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 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

STŘEDOKLUKY DNE 25.  9.  2017  V 18.00  VE 

STŘEDOKLUKÁCH  

 
PŘÍTOM NÍ:  Bartoníčková, Červenka, Duchajová, Gutová, Chvoj, Kozel, Kuchař, Melíšek, Paznocht, 

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 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: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

1) SLIB NOVÝCH ZASTUPITELŮ (NAVRHOVATEL PAZNOCHT) 

Pan Ladislav Kuchař byl omluven z minulého jednání, proto nemohl složit svůj slib člena 

zastupitelstva. Bylo tak učiněno na tomto jednání a pan Ladislav Kuchař se stal členem 

Zastupitelstva obce Středokluky. 

USNESENÍ:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje následující program: 

1. Složení slibu nového zastupitele 

2. Jmenování nového člena školní rady 

3. 2016-8 Rekonstrukce pomníků obětem světových válek (Dodatek ke smlouvě) 

4. 2016-2 Rekonstrukce ZŠ Středokluky (Dodatek ke smlouvě) 

5. 2017-5 a 2016-7 Projekce komunikací Ovčín a Pod Sedličkami (dodatky ke smlouvě) 

6. VŘ: Projekce cyklostezka k rybníku 

7. Rozpočtové opatření 

8. Zařazení Jednotky dobrovolných hasičů Středokluky do JPO-III 

9. Prodej hasičské cisterny (RTO) 

10. Pokračování přípravy územního plánu 

11. Diskuze 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 
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2) JMENOVÁNÍ NOVÉHO ČLENA ŠKOLSKÉ  RADY  

Školská rada je složena ze zástupců pedagogů, rodičů a zřizovatele. Ve školské radě ZŠ 

Středokluky byla jako zástupce zřizovatele zastupitelka Ludmila Barbier, která v červnu ze 

své funkce odstoupila a tím odešla i ze své funkce ve školské radě. Je třeba zvolit nového 

zástupce za zřizovatele do školské rady. 

USNESENÍ Č .  52/17: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje do školské rady ZŠ 

Středokluky p. Jaroslava Paznochta. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

3) 2016-8  REKONSTRUKCE POMNÍKŮ OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK 

(DODATEK KE SMLOUVĚ) 

Vzhledem k rozšíření prací v rámci projektu 2017-8 Oprava pomníku obětem světových válek 

Středokluky, které nastaly doplněním žulové trnože a nepřesným zaměřením výšky sochy 

(socha je vyšší o cca 30 cm, než bylo v zadání zakázky – její stav nedovoloval stanovit přesné 

rozměry), došlo k navýšení ceny realizace o 27 %, celkem tedy o 152 810 Kč. Celková cena 

odlití nové sochy a vytvoření okolí pomníku je 722 060,- Kč vč. DPH.  

Původní socha dnes stojí na dvoře OÚ, je slepená pryskyřicí, která není určena k venkovnímu 

vystavení. Starosta jí nabízí muzeím k zapůjčení. 

USNESENÍ Č .  53/17: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě 

o dílo ze dne 17. 1. 2017 uzavřené s Dipl. technikem Bohdanem Hlavatým IČ: 728 36 482, 

kterým se navyšuje cena realizace o 152 810,- Kč vč. DPH. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

4) 2016-2  REKONSTRUKCE ZŠ  STŘEDOKLUKY (DODATEK KE 

SMLOUVĚ) 

Při rekonstrukci ZŠ Středokluky v rámci projektu 2016-2 Nástavba základní školy v obci 

Středokluky došlo k navýšení vysoutěžené ceny kvůli vícepracím a méněpracím ve dvou 

dodatcích – č.1–395 615,26 Kč vč. DPH, který byl schválen na minulém jednání (s vyšší 

částkou) a č. 2 ve výši 130 305,23 Kč vč. DPH. Celkem byla cena stavby navýšena o 525 

920,5 Kč vč. DPH, tedy o 15 % původní ceny stavby. Všechny změnové listy jsou na 

stránkách obce. Došlo především k větším zásahům do přízemí budovy, které nebyly součástí 

rozpočtu. 

USNESENÍ Č .  54/17: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s Dodatkem č. 2 ke Smlouvě 

o dílo ze dne 15. 6. 2017 uzavřené se společností DOMISTAV CZ a.s. IČ: 274 81 107, 

kterým se navyšuje cena realizace o 130 305,23 Kč vč. DPH. 
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Hlasování: Pro: 9 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

5) 2017-5  A 2016-7  PROJEKCE KOMUNIKACÍ OVČÍN A POD 

SEDLIČKAMI (DODATKY KE SMLOUVĚ) 

V rámci projektu 2016-7-A Rekonstrukce komunikace Na Ovčíně – Projektová dokumentace 

a 2017-5-A Rekonstrukce komunikace Pod Sedličkami - Projektová dokumentace došlo 

k rozšíření činnosti projektantů o dokumentaci k územnímu řízení oproti zadávací 

dokumentaci k zakázce. 

V případě projektu 2016-7-A dojde k navýšení o 14 520,- Kč vč. DPH a v případě projektu 

2017-5-A dojde k navýšení o 12 000,- Kč vč. DPH. Zároveň dojde k rozvolnění platebních 

podmínek.  

USNESENÍ Č .  55/17: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě 

o dílo ze dne 28. 8. 2017 uzavřené se společností Road M.A.A.T., s.r.o. IČ: 043 26 083, 

kterým se navyšuje cena realizace o 12 000,- Kč vč. DPH a rozvolňuje platební podmínky. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

USNESENÍ Č .  56/17: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě 

o dílo ze dne 23. 11. 2016 uzavřené se společností Atelier M.A.A.T., s.r.o. IČ: 281 45 968, 

kterým se navyšuje cena realizace o 14 520,- Kč vč. DPH a rozvolňuje platební podmínky. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

6) VŘ:  PROJEKCE CYKLOSTEZKA K  RYBNÍKU 

Z důvodu vytíženosti projektantů je vhodné již nyní připravit projekt k realizaci cyklostezky 

vedoucí od Velkého háje k rybníku Pod panskou. Stezka by mohla vést po obecních 

pozemcích a umožňovala by přístup na hráz rybníka, který nyní chybí. Pravděpodobná 

realizace by mohla být na podzim 2019. 

Zadání bude vycházet ze studie, která byla vypracována v minulém roce (šotolinová cesta). 

Místostarostka podotkla, že v tomto případě by bylo dobré mít pro realizaci vyjádření 

ochránců přírody, aby výstavba cyklostezky proběhla v souladu s jejich podmínkami. 

USNESENÍ Č .  57/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VŘ: Cyklostezka k rybníku 

Pod Panskou – projektová dokumentace. Zároveň pověřuje výběrovou komisi ve složení Ing. 

Jan Červenka, Ing. Vítězslav Chvoj a Ing. Petr Melíšek, náhradník Miloslav Kozel. Dále 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy na základě rozhodnutí výběrové komise. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 
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7) ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ  Č.4/2017 

V současné chvíli je rozpočet obce v přebytku. Byly však zvýšeny výdaje v oblasti požární 

ochrany, tělovýchovy a využití volného času (na základě spolkových dotací), z tohoto důvodu 

došlo k úpravě rozpočtu obce.  

Obec má zároveň příliš vysoké plánované výdaje na některých položkách a rozpočet je 

nereálně schodkový, proto starosta požádal o právo snižovat výdaje.  

USNESENÍ Č .  58/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č. 

4/2017, které zvyšuje výdaje o 275 000,- Kč na 26 866 841,64 Kč. Příjmy zůstávají stejné.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

USNESENÍ Č .  59/17 : Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k rozpočtovým 

opatřením, které snižují výdaje.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

8) ZAŘAZENÍ JEDNOTKY DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ STŘEDOKLUKY 

DO JPO-III 

Jednotka hasičů obce Středokluky má nyní zařazení do kategorie JPO V, jejich působnost 

sahá na katastr obce Středokluky a na katastr obcí, které mají se Středoklukami smlouvu o 

spolupráci. Vzhledem k lepšímu vybavení jednotky a jejich akceschopnosti výrazně stoupl 

počet výjezdů jednotky. Z tohoto důvodu dobrovolní hasiči žádají o možnost zařazení do 

kategorie JPO III, které umožní jednotce větší rozsah pro výjezdy i možnost žádat o vyšší 

finanční prostředky z dotací. 

Starosta oznámil, že obec dlouhodobě vybavuje jednotku, aby členové byli ochráněni co 

nejvíce před možným ohrožením, a proto by výdaje obce neměly být příliš vysoké. 

Místostarostka se dotázala přítomných členů jednotky, zda jsou ochotni obětovat svůj čas v 

míře, která by mohla nastat s nárůstem kvality a především nároků na jednotku.  

USNESENÍ Č .  60/17: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí se zařazením Jednotky SDH 

Středokluky do kategorie JPO/III. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

9) PRODEJ HASIČSKÉ CISTERNY (RTH) 

Po nákupu nové hasičské cisterny, se původní vozidlo stalo pro jednotku neudržitelným. Po 

dohodě bude původní vozidlo poskytnuto k prodeji prostřednictvím internetového hasičského 

bazaru. 
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Starosta prohlásil, že nejnižší možná cena prodeje je cena šrotu.  

USNESENÍ Č .  61/17: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s prodejem vozidla Škoda 

706 RTH CAS 25, SPZ BKA0737. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

10) POKRAČOVÁNÍ PŘÍPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU  

Do roku 2022 jsou všechny obce povinny mít platný územní plán. Zastupitelstvo obce na 

územním plánu pracuje spolu s Ing. arch. Lubomírem Meinerem od počátku volebního 

období. Je zpracován plán kroků, které by měly vést ke schválení územního plánu do podzimu 

2018, bohužel však došlo k navýšení požadavků na zpracování (nové požadavky 

Středočeského kraje týkající se spojení D7 a D8, změny legislativy a neplatnost již vydaných 

vyjádření), což sebou nese i vyšší finanční náklady. Na zpracování ÚP obce se bude od 

nynějška podílet i obecní architekt.  

USNESENÍ Č .  62/17: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě 

o dílo č. 011/2010/ÚP ze dne 17. 1. 2017 uzavřené s Ing. arch. Lubomírem Meinerem, kterým 

se navyšuje cena realizace územního plánu o 284 750,- Kč bez DPH. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

11) DISKUSE  

 

Starosta informoval, že od 2. října 2017 bude probíhat oprava komunikace na Černovičkách. 

Potrvá 3-4 dny. 

 

Dále se starosta vyjádřil k ořezu stromů v Břízkách a na Černovičkách. Středoklučtí hasiči 

zlikvidovali jednu břízu, která byla již suchá, což bylo zjištěno při pravidelné údržbě vegetace 

podél komunikací. Zdravé břízy a ořechy nebyly uříznuty zásahem obce, ale byly 

zlikvidovány firmou najatou společností ČEZ, která tento bezpečnostní ořez hlásila OÚ. 

Nikdy v minulosti tyto najaté firmy neprováděly podobný zásah v takovém zničujícím 

rozsahu a mimo vegetační období, starosta podá stížnost.  

V obci proběhl udržující ořez stromů na místních komunikacích, který provedlo vozidlo 

s nůžkami, které nám bylo zdarma zapůjčeno i s řidičem z pražského letiště. Likvidaci 

pořezaných větví zajistili pracovníci obce a žáci ISŠ.  

 

Starosta podnikl další kroky v odkupu pozemku p. č. 100, na kterém leží parčík u restaurace 

Johanka. Proběhlo jednání s právní zástupkyní majitelky pozemku, kde byly vzneseny 

požadavky majitelky, o kterých bude starosta nadále jednat.  
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Místostarostka informovala o krocích, které již podnikl majitel pozemku č. 864 a 865/2 v k. ú. 

Středokluky ve výstavbě oplocení jeho pozemku. Výstavba plotu zabere i cestu, kterou jsou 

obyvatelé obce zvyklí užívat. Obec vlastní sousední koridor, který je dnes obděláván. Nová 

cesta bude řešena s obecním architektem.  

 

Byla započata jednání o koupi budovy č.p. 117 (dnes Nakladatelský servis). Dva ze 

zastupitelů již absolvovali prohlídku prostor firmy, ostatní budovu navštíví v příštích dnech. 

Obec by tyto prostory chtěla využít ke garážování hasičského vozu, k umístění techniky 

pracovní čety a ke konání jednání zastupitelstva obce. Postupně by mohlo dojít k rekonstrukci 

objektu a jeho dalšímu využití jako spolkového centra obce i případného nového obecního 

úřadu.  

 

Místostarostka pozvala přítomné na slavnostní setkání, konané 28. 9. 2017 u příležitosti 

obnovy památníku se sochou legionáře. 

 

Základní škola předložila starostovi plán investic zaměřený na pomůcky k jednotlivým 

předmětům. Postupně se zvyšují nároky na IT vybavení školy. Po předložení požadavků školy 

bude obec tuto zakázku řešit prostřednictvím nákupů z prostředků obce.  

Dlouhodobým plánem rozvoje školy se bude obec zabývat společně s obecním architektem, 

pracovníky školy i rodiči. 

 

Na jaro je naplánován další termín oprav místních komunikací. Závažnější nedostatky na 

komunikacích budou před zimou provizorně řešeny. 

 

Pan Mareš požádal zastupitelstvo obce o změnu zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce 

na str. 3 bod 4), kde dle jeho názoru bylo nepřesně uvedeno že: „mohlo by dojít k porušení 

soudržnosti povrchu a mohlo by to i na okolních pozemcích způsobit sesuv půdy“. Správné 

znění „ mohlo by dojít k porušení soudružnosti povrchu a mohlo by to způsobit sesuv půdy na 

okolní pozemek“. Změna schváleného zápisu byla shledána jako zbytečná. 

Zároveň starosta obce požádal pana Mareše o důkladné zvážení důležitosti telefonického 

kontaktu se starostou a dalšími zastupiteli mimo pracovní dny a v pozdních večerních 

hodinách, která se týkají řešení jeho sporu s majitelem sousedního pozemku. Zastupitelé 

v tomto případě nemají velké pravomoci pro řešení, jedná se o občansko-právní spor, který 

vyřeší pouze soud nebo dohoda sousedů.  
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PŘÍLOHY: Rozpočtové opatření č.4/2017 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 25. 9. 2017 

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:  

 


