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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE 

STŘEDOKLUKY 

dne 9.10. 2019 v 18.00 

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

Omluveni: Černý, Šebková 

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. Ladislava 

Kuchaře, Ph.D. a Ing. Petra Melíška 

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

ověřovateli RNDr. Ladislava Kuchaře, Ph.D. a Ing. Petra Melíška 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje následující program: 

1. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů. 

2. Krátkodobý úvěr 

3. Dotace hasičské vozidlo 

4. Diskuse 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Bod č. 3 byl vyřazen z důvodu pominutí příčin jeho zařazení. 
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1) Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů  
Jednání 11. 9. 2019 

1. Žádost o vybudování vodovodu a kanalizace k č. p. 261 a 256. (Paznocht) – vyjádření 

bude zasláno do týdne. 

2. Kontrola MVČR (Paznocht) – musí být přiložen zápis, bude zasláno v tomto týdnu. 

3. Letní dotační program obce (Paznocht) – peníze odeslány spolkům, dle data podpisu 

smlouvy. 

4. Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 953, parc. č. 1035, parc. č. 1074, parc. 

č. 1075, parc. č. 1076, parc. č. 1077, parc. č. 1078 v k. ú. Středokluky, obec 

Středokluky dle Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IE-12-

6005132/13. (Paznocht) – zasláno, smlouva nepodepsána ze strany ČEZu. 

5. ČEZ – napojení pozemku v ul. U Hřiště (revokace usnesení č. 42/15 a schválení 

smlouvy o smlouvě budoucí) (Paznocht) – oznámeno, žádné další pokračování. 

6. Dohoda s obcí Běloky o sdílení nákladů intenzifikace ČOV (Paznocht) – zaslány 

informace, dosud žádná odpověď 

7. Koncesní řízení na provoz ČOV (Paznocht) – probíhají přípravy dohody s firmou MT 

legal. 

8. VZ 2018-16: Létající pořizovatel územního plánu (Paznocht) – již brzy se ujme své 

práce. 

9. Studie krajiny (Paznocht) – začínají přípravy práce. 

10. VZ 2018-03: Dopravní automobil JSDH (Paznocht) – auto slavnostně předáno 

hasičům, obec již obdržela část dotace – 450 tis., platba dodavatelské firmě proběhne 

do konce týdne. 

11. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020-24 (Paznocht) – vyvěšen. 

12. Rozpočtové opatření (Paznocht) – vyvěšeno, aplikováno. 

13. Diskuze: 

Zastupitel p. Maršál přednesl návrh nájemců koupaliště na spolupráci – 

návrhy nebyly předloženy. 

p. Lejsalová upozornila, že v restauraci na koupališti nebyl opakovaně 

dodržován noční klid – starosta nájemce upozornil – obec bude situaci i nadále 

sledovat. 

 

Jednání 26. 6. 2019 

1. Dotace IROP (Kuchař, Paznocht) – stále nejasný stav, dle informací je dotace na 

komunikace přijata, jen je nutné něco doplnit, ale zatím to neproběhlo systémem. 

Dotace pro ZŠ nebyla ještě otevřena. Místostarosta bude urgovat. 

2. Smlouva o předání a převzetí vyvolané investice SŽDC (Paznocht) – smlouva 

nepodepsána, chybí některá vyjádření příslušných majitelů/provozovatelů. 

1. Ulice Ke koupališti – v rámci odkrývání vodovodních hydrantů se v jejich okolí 

vytvořily díry, které bychom chtěli opravit, dochází k ničení hydrantů – okolí některých 

hydrantů už bylo opraveno 

 

Jednání 15.5. 2019 

1. Diskuse – Keramická pec – obec upozornila ZŠ – funguje, škola nyní připravuje systém 

jejího užívání.  

 

Z jednání 3.4. 2019 

1. VZ: Úvěrový rámec (Paznocht) – připravuje se výběrové řízení na jaro. 

2. Diskuse – Pálení – zveřejněno v minulé Střele. 
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Starosta informoval: 

1. ČOV – průběh stavby– stavba pokračuje dle plánu, i když se mírně zdržela. Bednění 

sdruženého objektu je téměř hotové, o víkendu proběhne betonování stěn první poloviny 

objektu, příští týden proběhne betonování druhé poloviny. Následovat bude strop.  

Dotace ČOV – dokumentace k výběrovým řízením přijata, stejně tak „Nástroj 

udržitelnosti“. Zatím nemáme termín vyplacení dotace. Stále je nutné přidávat nové 

dokumenty. Doufáme, že do konce roku dojde k proplacení první části dotace. 

U stávající ČOV jsou stále nefunkční dmychadla – po obci se může šířit zápach. 

Provozovatel problém řeší. 

2. Zahrada MŠ – Vzhledem k indispozici pana Junkra bylo odloženo slavnostní otevření 

zahrady MŠ připravované na 10. října. 

3. Oprava komunikací – proběhlo třetí kolo oprav komunikací, letos největší. Především 

v Chaloupkách, Na Sedmerkách a Na Parcelách. Zatím nemáme řešení rostoucí praskliny 

na Starém vrchu.  

4. Pozemky bytovky – proběhlo setkání s předsedy sdružení vlastníků bytových jednotek 

jednotlivých bytových domů. Advokátem navržené řešení, které předpokládá zbourání 

vodárny na náklady obce bylo všemi přijato. Obec bude připravovat demolici a zároveň 

prodej. Bude muset dojít k opakovanému zveřejnění záměru. 

5. Dotace – MVČR – hasičská cisterna – dotace nepřiznána. Life – nemáme informace.  

6. Starosta a místostarosta se setkali s vedením Tuchoměřic.  

A) Kanalizace - obec předpokládá lokální řešení na Černovičkách -> řešit bude každý 

sám. 

B) Vodovod – předpokládá přivedení přivaděče se shora od firmy Mutt. Obce se 

dohodly na spolupráci a začátku přípravy realizace. 

C) Obecní policie – obce mají zájem na spolupráci zřízení nové obecní policie. 

7. Architektonická soutěž – proběhlo hodnocení návrhů, celkem jich obdržela 12. Výsledky 

budou schvalovány na příštím jednání začátkem listopadu. 

8. Obec je na dobré cestě při přípravě dohody s farností o nákupu pozemků na návsi na Ovčíně 

a v tzv. „Farském ďolíku“ – připravena smlouva, proběhne v lednu. 

9. Kanálová vpusť před úřadem – bude vytvořena nová, aby voda tekla do dešťové kanalizace 

již u Větrné ulice. – odloženo na příští rok. 

10. Zahrada družiny – založen nový trávník, snad se mu bude dobře dařit. 

11. Nové dětské hřiště plovárna – velký hrací prvek – loď – je umístěn, zatím se čeká až 

zatuhne beton. V nejbližší době proběhne zasypání dopadové plochy kačírkem. Část hřiště 

bude otevřena začátkem listopadu. Zbytek bude doplněn dle finančních možností obce. 

Bude vytvořeno nové místo na kontejnery na tříděný odpad. 

12. Revize hřišť –v Nových Středoklukách chybí dopadové plochy, budou doplněny dle 

posudku. 

13. Na základě technické mapy obce chystáme aktualizovaný pasport kanalizace a vodovodu, 

komunikací a dopravního značení – proběhne na konci roku dle počasí. 

14. Středofoto – termín prodloužen do konce října.  

15. Obec zadá Strategický plán osad – viz minulé jednání. 

16. Smlouva – útulek Svárov – zatím nebyly podniknuty žádné kroky – bude řešeno. 

17. Z jednání osadních výborů: 

- Zrcadlo v Nových Středoklukách, stromy ořezány, zatím není jisté, zda to stačí. 

- Prořez stromů podél silnice na Černovičky – z finančních důvodů odloženo na jaro.  
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18. Katastrální úřad vyžaduje udání názvů obecních rybníků – navržené jsou Rybník Pod 

Panskou, Ouválka, Panský rybník a rybník na Černovičkách, poslední jmenovaný bude 

ověřen.  

19. Darování krve – proběhlo úspěšně, přišlo 24 dárců – děkujeme.  

20. Začala VU3V. 

21. 17. 10. od 18.30 proběhne v kostele sv. Prokopa koncert flétnového kvarteta Kvafle,  

2. listopadu v 17 h v kostele na Černovičkách mše svatá za všechny zemřelé.  

22. 26.10. svoz nebezpečných složek odpadu. 

23. 16. října v 18.00 ve škole 1. část Toulek po Londýnu. 

 

2) Krátkodobý úvěr 

Obec dlouhodobě připravuje VZ na úvěrový rámec z důvodu překlenutí doby, kdy by se obec 

mohla dostat do platební neschopnosti díky probíhající stavbě ČOV. VZ není ještě dokončeno 

a dotace obec neobdrží dřív než koncem roku. Finanční situaci obce je tedy nutné řešit rychle. 

Obec zatím zaplatila cca 14 milionů korun, tedy více než činí její podíl na celkových nákladech 

stavby. Do konce roku zaplatí ještě 4-5 milionů Kč. Starosta poptal ve čtyřech bankách možnost 

kontokorentního účtu do výše 3 mil. Kč. Nejvýhodnější nabídku předložila Unicredit bank.  

 

Usnesení č. 19/ZO/77: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje uzavření smlouvy ve formě 

nekomitovaného kontokorentního úvěru pro financování aktuálních potřeb obce Středokluky do 

výše 3 mil. Kč u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. na dobu neurčitou. Zároveň 

pověřuje starostu nebo místostarostu k podpisu smlouvy. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

3) Diskuse 
Starosta oznámil že termín dalšího jednání ZO bude 6. nebo 13.11. kvůli splnění termínů 

architektonické soutěže.  

p. Melíšek informoval, že oslavy sv. Martina letos vychází na pondělí – termín bude dodržen. 

Bude uspořádána menší akce na statku u Melíšků, předcházet by měl lampionový průvod dětí 

z MŠ.  

Obec připravuje posezení pro seniory v Sokolovně, které by se mělo konat začátkem prosince.  

?Je možné, aby ulice u kostela byla takto dlouhodobě uzavřena?  - stavitel má povolení 

dopravního odboru Černošice, bude obcí urgován k ukončení uzavírky. 

?Uzavřená komunikace je obecní, bude stavitel něco platit za zábor?  - Obcí bude vyčíslen 

zábor veřejného prostranství dle vyhlášky.  

?Co se stane s hracími prvky z původního hřiště na koupališti, když bude vybudováno nové 

hřiště? – nefunkční prvky jsou předány provozovateli areálu spolu s areálem, nejspíše budou 

odstraněny, zbylé prvky zůstanou na místě, než doslouží.  

?Plánuje obec vybudovat venkovní cvičební prvky pro seniory? – momentálně to není 

v plánu, obec nemá dostatek pozemků. Workoutové hřiště je v areálu fotbalového hřiště. 
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PŘÍLOHY:  
- 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 9.10.2019 

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

 

 

ve Středoklukách dne: ve Středoklukách dne: 

 

Ověřovatel: Ing. Petr Melíšek          a                   Ověřovatel: RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D. 

 

ve Středoklukách dne:    ve Středoklukách dne: 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 


