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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE 

STŘEDOKLUKY 

dne 15. 5. 2019 v 18.00 

v „Obecním servise“ (č.p. 117) 
Přítomní: Duchajová, Chvoj, Kuchař, Maršál, Melíšek, Paznocht, Petrů, Šebková 

Omluveni: Černý 

Neomluveni:  

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 RNDr. Lenku 

Duchajovou DiS. a RNDr. Ladislava Kuchaře, Ph.D.  

Usnesení: Zastupitelstvo obce Středokluky určuje zapisovatelem Mgr. Terezu Bublíkovou a 

ověřovateli RNDr. Lenku Duchajovou DiS. a RNDr. Ladislava Kuchaře, Ph.D.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje následující program: 

1. Zpráva starosty 

2. Závěrečný účet obce (Paznocht) 

3. Jmenování zvolených členů osadních výborů (Paznocht) 

4. VZ: Sportovní areál „Koupaliště“ (Paznocht) 

5. VZ: Dopravní automobil (Paznocht) 

6. VZ: Právní služby (Paznocht) 

7. Dotace MVČR – Cisterna JSDH (opakovaná žádost) (Paznocht) 

8. Dotace MAS (Kuchař, Paznocht) 

9. Life – Zákolanský potok (Paznocht) 

10. Rozpočtové opatření (Paznocht) 

11. Diskuze 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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1) Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů  
 

Z jednání 3.4. 2019 

1. Sportovní areál „Koupaliště“ (Paznocht) viz níže bod jednání č.4 

2. Distribuční centrum – Nové Středokluky (Paznocht) – stále se řeší, starosta byl osloven 

majiteli pozemku ke schůzce. 

3. Účetní závěrky příspěvkových organizací (Paznocht)- vyřešeno 

4. Žádost o vyjádření – případná změna ÚR či dělení pozemku, zřízení vjezdu, ul. Nad 

Běloky, č. parc. 158/87, Středokluky 252 68 (Paznocht) . - obec nemá vyjádření právní 

kanceláře, proto jakákoli rozhodnutí k tomuto tématu musí odložit. 

5. VZ: 2015-6 A Intenzifikace ČOV – Dodatek ke smlouvě (Paznocht) – obec čeká na 

vyjádření OPŽP, jak toto provést.  

6. VZ: 2015-6 D TDI ČOV (Paznocht) – Smlouva podepsána.  

7. VZ: Úvěrový rámec (Paznocht) – připravuje se výběrové řízení 

8. VZ: Právní služby (Paznocht) – viz níže bod jednání č. 6 

9. Diskuze 

10. Pálení – je připravováno upozornění  

11. Suť v ulici Ke Kinu – pachatel se omluvil a suť odstraní nejpozději s dokončením 

výkopových prací.  

12. Na koupališti je zhasnuto. 

Z jednání 13.2. 2019 

1. Jednací řády zastupitelstva, výborů, a komisí – starosta doplní 

2. Rozpočtový výhled na roky 2020-2024 – bude připraveno na příští jednání. 

Starosta informoval: 

1) V celé obci proběhla 9.5.2019 deratizace 

2) Dotace MMR – obec s největší pravděpodobností obdrží dotaci na architektonickou 

soutěž, výsledky dotací na komunikaci Na Ovčíně stále neznáme.  

3) ČOV – průběh stavby - starosta informoval o průběhu dosavadních prací (prezentace 

fotografií a videa) – stavba pokračuje podle plánu. Nyní probíhají výkopové práce a 

zajištění jámy pro nový sdružený objekt. 

Dotace – kraj – nepřijato, chyběl potvrzený dokument OPŽP, je možné žádat příští rok 

zpětně. Letos byl enormní zájem, obec by obdržela maximálně 833 tisíc Kč (loni 2,5 

mil. Kč) 

Dle dodavatelské firmy dojde k mírnému posunutí harmonogramu prací. 

4) Zahrada MŠ – stavba je hotová, nejsou dodělána vrata, připravuje se vybavení 

venkovního skladu a lavičky do areálu.  

5) Smlouva – útulek Svárov – zatím nebyly podniknuty žádné kroky 

6) Žijeme zde společně – obec obdrží prostředky na výstavbu ČOV, svoz odpadů a 

průzkum skládky „Na skále“. Celkem stejně jako každý rok, 978 300 Kč od Letiště 

Praha. 

7) Příměstský tábor – obec navázala spolupráci s DDM P6, která obci pomůže 

s administrativním zajištění příměstského tábora. Z dotazníku vzešel termín konání na 

poslední srpnový týden. Tábor bude mít kapacitu cca 25 dětí.  

8) Koncert – v neděli 19.5. proběhne v kostele sv. Prokopa koncert Buštěhradského 

pěveckého sboru. 
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9) Noc kostelů – 24.5. bude otevřen od 18 hod. kostel sv. Prokopa a proběhne zde 

prohlídka a koncert sboru La Folia.  

10) Vítání občánků –proběhne 15.6. v10:00 v místní Sokolovně 

11) Nové Středokluky – 14.5. 2019 proběhla kolaudace části chodníku z projektu 

„Bezpečná chůze mezi obcemi…“ vedoucí kolem firmy Porr v Nových Středoklukách. 

Pracuje se na dokončení přechodu přes trať.  

12) PID – v rámci integrace Slánska dojde ke změně jízdních řádů linek 323 a 324. U 

linky 323 dojde k omezení spojů, ale bude zachována návaznost na vyučování ZŠ dle 

podaných připomínek.  

13) Zápisy ZŠ a MŠ 

Zápisu do 1. třídy ZŠ se účastnilo 36 dětí – cca 6 dětí by mělo mít odklad a některé 

děti se účastnily zápisu na více škol – do první třídy tedy pravděpodobně nastoupí 

optimální počet žáků.  

K zápisu do MŠ přišlo 30 dětí z toho 25 dětí ze Středokluk – přijato bude 15-16 dětí. 

14) Obchvat Kralup – obec obdržela doplněnou dokumentaci vlivu záměru přeložky 

silnice II/240 na životní prostředí. Tato dokumentace je k nahlédnutí na OÚ nebo na 

stránkách www.cenia.cz/eia 

2) Závěrečný účet obce 
Obec hospodařila v roce 2018 s příjmy 23 655 233,- Kč a výdaji 26 198 730,- Kč. Schodek byl 

kryt přebytky z předchozích let. Největší investicí byl nákup budovy č.p. 117 (Obecní servis), 

výstavba multifunkčního sportovního hřiště, rekonstrukce zahrady MŠ, nákup nového traktoru, 

příprava stavby ČOV a rekonstrukce kanalizace. K 31. 12. 2018 měla obec na bankovních 

účtech 11,7 mil. Kč. Obec dokončila kompletní rekonstrukci inventurních výkazů za posledních 

15 let včetně označení majetku, jež byla obci vytýkána kontrolou ze Středočeského kraje. 

Návrh závěrečného účtu byl řádně vyvěšen s dostatečným předstihem a dostupný na úřední a 

elektronické úřední desce obce.  

Obec prošla auditem ze Středočeského kraje s drobnými výtkami. 

 

Usnesení č. 19/ZO/31: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Závěrečný účet obce za rok 

2018 s výhradou. Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k nápravě v souladu 

s doporučeními Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č. 19/ZO/32: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Účetní závěrku obce za rok 

2018 s výhradou. Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k nápravě v souladu 

s doporučeními Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

3) Jmenování zvolených členů osadních výborů 
První členové nově vzniklých osadních výborů, které jsou poradními orgány zastupitelstva, 

vzešli z voleb ve dnech 24. a 27. dubna 2019. Počet kandidátů odpovídal počtu členů. Přesto se 

voleb zúčastnilo 38 hlasujících, vzhledem k počtu obyvatel byla účast na Černovičkách 53% a 

v Nových Středoklukách 45%.  

Zvolené členy ještě musí potvrdit zastupitelstvo. 

Starosta poděkoval všem, kteří se na volbách podíleli. 
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Usnesení č. 19/ZO/33: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje Pavlínu Vokurkovou, Taťánu 

Vokurkovou a Lukáše Černého členy Osadního výboru osady Černovičky a Romana Pištěka, 

Ondřeje Bajara a Tomáše Červinku členy Osadního výboru osady Nové Středokluky. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

4) VZ: Sportovní areál „Koupaliště“ 
Do VZ „Pronájem sportovního areálu Koupaliště“ se přihlásil pouze jeden účastník jehož 

nabídka nesplnila stanovené podmínky. 

Potencionálním nájemcům bylo na prohlídce areálu přislíbeno: 

− úklid areálu 

− oprava pergoly 

− výměna šoupěte 

− revize na stávající dětské hřiště a případná likvidace nevyhovujících prvků 

− vybudování nového dětského hřiště u vchodu do areálu (problém s cenou prvků – cena 

přesahuje výšku ceny stanovenou směrnicí o nakládání s obecními financemi) 

Dotaz - ? Můžou se do dohadovacího řízení přihlásit i ti co nebyli na prohlídkách areálu?  - 

Ano 

Usnesení č. 19/ZO/34: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí, že do zakázky 

N2019-1 „Pronájem Sportovního areálu „Koupaliště“ v obci Středokluky“ nebyla předložena 

žádná nabídka splňující podmínky zadávací dokumentace. Obec osloví potenciální zájemce 

k dohadovacímu řízení.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

5) VZ: Dopravní automobil 
Do termínu podání nabídek přišlo celkem 5 obálek. Nejnižší nabídku předložila firma 

Hagemann, a.s., nabízená cena je 1 044 271,- Kč vč. DPH. Obec by měla obdržet dotaci ve výši 

750 tisíc Kč od GŘ HZS (MVČR) a Středočeského kraje. Výsledná cena je výrazně nižší, než 

byla očekávána. 

Nový dopravní automobil bude sloužit k přepravě hasičů k místu zásahu i jako zázemí během 

zásahu. 

 

Usnesení č. 19/ZO/35: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vítěze veřejné zakázky na 

dodávku dopravního automobilu pro JSDH Středokluky (VZ:2018-03) firmu Hagemann, a.s. a 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

6) VZ: Právní služby 
O veřejnou zakázku na právní poradenství naší obci projevilo zájem celkem jedenáct právních 

kanceláří. Hodnocení bylo složené z 60% - paušální cena za 8h služeb/měsíc a ze 40%  - cena 

za 1 h nad rámec paušálních služeb. Vítězem zakázky byl zvolen JUDr. Jaromír Štůsek LL.M., 

jakožto uchazeč s nejvyšším počtem bodů, který splnil podmínky veřejné zakázky.  

 

Usnesení č. 19/ZO/36: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí vítěze veřejné zakázky 

2019-03 Právní služby na roky 2019-21 firmu JUDr. Jaromír Štůsek LL.M.  a pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy. 

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
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USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

7) Dotace MVČR – Cisterna JSDH (opakovaná žádost) 
Starosta předložil záměr podat žádost o dotaci GŘ HZS na rekonstrukci cisterny Tatra. Obec 

již žádala neúspěšně v loňském roce. Pokud by dotaci obdržela, rekonstrukce by proběhla dle 

finančních možností obce v roce 2020. Pokud bude obec neúspěšná, bude mít v následujících 

letech více bodů při hodnocení žádosti a tím větší šanci na její získání.  

 

Usnesení č. 19/ZO/37: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na rekonstrukci CAS 32 Tatra 

JSDH Středokluky z fondu GŘ HZS z prostředků MVČR.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

8) Dotace MAS 
Místní akční skupina Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, které je obec Středokluky členem, 

vypsala dotační výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu. Starosta 

s místostarostou připravují žádosti na: 

1) Vybudování chodníku a nových zastávek spojujícího ulici Lidickou s lokalitou Nad 

Běloky. Celkový rozpočet stavby je 2,6 mil. Kč (305 m2 dlažby, 10 svítidel atd.) 

2) Vybudování přírodovědné učebny v ZŠ, rozpočet cca 1 mil. Kč.  

Na přípravu žádostí je velice málo času, přesto se pokusí vše připravit. 

 

Usnesení č. 19/ZO/38: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s podáním žádosti a realizací 

projektu Bezpečná chůze Středokluky – Běloky do Integrovaného regionálního operačního 

programu výzvy 53 Udržitelná doprava 1. výzvy MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s. 

-Bezpečnost dopravy I 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

Usnesení č. 19/ZO/39: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s podáním žádosti a realizací 

projektu Vybudování a vybavení přírodovědné učebny do Integrovaného regionálního 

operačního programu výzvy 68 Zvyšování kvality škol 3 výzvy MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-

západ, z. s. Zvyšování kvality škol I. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

9) LIFE – Zákolanský potok 
Obec byla oslovena pracovníky Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, kteří 

dlouhodobě monitorují stav populace raka kamenáče na toku Zákolanského potoka v rámci 

EVL, přírodní památky a soustavy NATURA 2000.  

Připravují projekt uvedení potoka do přírodního stavu s cílem zlepšení podmínek pro život 

místních živočichů.  

Na tento projekt žádají o dotace z evropského programu LIFE a také Ministerstva životního 

prostředí.  

Obec Středokluky by se podílela odkupem koryta za odhadní cenu a částí investičních nákladů 

na úpravu toku, které jsou odhadovány na 8 milionů s dotací až 95 % by obec platila zhruba 

500 tisíc Kč. Pokud by projekt neobdržel dotaci, nedošlo by k realizaci. 
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Usnesení č. 19/ZO/40: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí se spoluprací s VÚV TGM na 

přípravě projektu k žádostem o dotace z programu LIFE na úpravách toku Zákolanského 

potoka na katastru obce Středokluky. 

Hlasování: Pro: 8 Proti:0  Zdrželi se:0  
USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

10) Rozpočtové opatření 
Během roku došlo k několika potřebným změnám. Na straně příjmů získala především MŠ 

dotaci z tzv. šablon, kterou obec musí přeposlat školce. Dále došlo k dílčím přesunům na straně 

výdajů.  

 

Usnesení č. 19/ZO/41: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření č. 

2019/2.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

11) Diskuze  
Využívá ZŠ pec na keramiku, kterou obec zakoupila v minulém roce? – Ne, ale je třeba pec 

vyzkoušet v rámci záruční doby, pokud bude fungovat bude možné upravit její umístění. 

Kdo bude udržovat přechod přes trať? – dle dohody až po trať bude chodníky udržovat obec 

Středokluky, za tratí obec Kněževes. Trať jako takovou by měly udržovat ČD, ale není 

vyloučeno, že se o přechod přes trať bude starat z dobré vůle obec Středokluky.  

Dotace z programu Life na obnovu koryta potoka bude zahrnovat pouze úpravu potoka nebo i 

jeho okolí? – mělo by být upraveno koryto potoka i okolní zeleň. 

Jakou váhu má petice proti hale PPL v Nových Středoklukách?  - je spíše podpůrným 

dokumentem. Obec a oslovené orgány se stavbou za současných podmínek od začátku 

nesouhlasí. 
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PŘÍLOHY:  
1) Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 

2) Rozpočtové opatření č. 2019/2 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 17.5.2019 

Zapisovatel: Mgr. Tereza Bublíková Starosta: Ing. Jaroslav Paznocht 

 

 

ve Středoklukách dne: ve Středoklukách dne: 

 

Ověřovatel: RNDr. Lenka Duchajová DiS.           Ověřovatel: RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D. 

 

ve Středoklukách dne: ve Středoklukách dne: 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: ___________ 

 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 


