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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE 

STŘEDOKLUKY 
dne 11.3.2020 v 18.00 

v „Obecním servise“ (č.p. 117) 
Přítomní: Chvoj, Kuchař, Maršál, Melíšek – 18:50, Paznocht, Petrů 

Omluveni: Černý, Duchajová, 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. Jan Petrů 

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

ověřovateli RNDr. Ladislava Kuchaře, Ph.D. a Ing. Jan Petrů 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje následující program: 

1. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů 

2. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem ZO (Paznocht) 

3. Žádost o opravu komunikace v Nových Středoklukách (Paznocht) 

4. Stav přípravy vodovodu a kanalizace na Černovičkách (Paznocht) 

5. Vyhlášky obce (Paznocht) 

6. Zimní dotace spolkům (Paznocht) 

7. Žádost nájemce sportovního areálu "Koupaliště" (Petrů) 

8. Informace o jednání ohledně obědů ve školní jídelně (Paznocht, Kuchař) 

9. VZ 2019-19 Energie na roky 2020-21 (Paznocht) 

10. VZ 2015-06 D TDI ČOV – prodloužení smlouvy (Paznocht) 

11. VZ: 2020-02 Oprava komunikací (Paznocht) 

12. VZ: 2019-01 Architektonická soutěž (Paznocht) 

13. VZ: 2020-04 Oprava kurtu v areálu Koupaliště (Petrů, Maršál) 

14. Dotace ČOV - kraj (Petrů) 

15. Dotace Cisterna JSDH – MVČR (Petrů) 

16. Dotace Vybavení JSDH – kraj (Petrů) 

17. Věcné břemeno – u fotbalového hřiště (Paznocht) 

18. Směna pozemků (Paznocht) 

19. Zrušení mikroregionu (Petrů) 

20. Závěrečné rozpočtové opatření za rok 2019 (Paznocht) 

21. Rozpočtové opatření (Paznocht) 

22. Diskuze 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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1) Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů  
Jednání 18. 12. 2019 

1. Dohoda s obcí Běloky o vyrovnání nákladů intenzifikace ČOV (Paznocht) – 

připravuje se podpis. 

2. Aktualizace velitele JSDH Středokluky (Paznocht) – provedeno. 

3. Dotace Místní akční skupiny Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s. pro ZŠ 

Středokluky, p. o. (Kuchař) – viz níže.  

4. Zimní dotace spolkům (Paznocht) – viz níže. 

5. Informace o výši vodného a stočného na rok 2020 (Paznocht) – zveřejněno. 

6. Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 1/2019, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. (Paznocht) – viz níže.  

7. Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 2/2019, o místním poplatku ze psů. 

(Paznocht) – schválena. 

8. Stanovení výše poplatku za svoz odpadů na rok 2020 (Paznocht) – provedeno. 

9. Studie krajiny (Paznocht) – viz níže. 

10. VZ: Energie pro roky 2020-2021 (Paznocht) –viz níže. 

11. ZŠ – Rozpočet na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022 

(Paznocht) - oznámeno ZŠ 

12. MŠ – Rozpočet na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022 

(Paznocht) - oznámeno MŠ 

13. Smlouva o přeložce č. Z_S24_8120060965 – Ovčín ČEZ (Paznocht) – podepsáno, viz 

níže.  

14. Rozpočtové opatření (Paznocht) - zveřejněno 

15. Rozpočet obce na rok 2020 (Paznocht) - zveřejněno 

16. Diskuse 

 

Jednání 6. 11. 2019 

1. Prodej pozemků pod bytovými domy – p.č. 250, 251, 252/1, 253/1 v k.ú. Středokluky 

(Paznocht) – majitelům domů byly zaslány informace, co bude následovat, jednáme se 

stavebním úřadem a katastrem.   – od právníka jsou připraveny smlouvy, je třeba 

předat předsedům bytových družstev, ty je následně musí s ověřením podepsat.  

 

Jednání 11. 9. 2019 

1. Diskuze: 

Zastupitel p. Maršál přednesl návrh nájemců koupaliště na spolupráci – 

návrhy nebyly předloženy – viz níže. 

 

Jednání 26. 6. 2019 

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

nepodepsána, chybí některá vyjádření příslušných majitelů/provozovatelů. SŽ s námi 

nespolupracuje. 

 

Z jednání 3.4. 2019 

1. VZ: Úvěrový rámec (Paznocht) – připravená dokumentace přišla od právníka v pondělí. 

VZ bude vyhlášeno nejspíše v následujícím týdnu.  
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Starosta informoval: 

1. ČOV – průběh stavby – stavební firma během zimy provádí pouze drobné dílčí práce. 

Vybudovala provozní budovu nad nádržemi a nyní buduje její střechu a střechu budoucího 

skladu. V nejbližších týdnech začne příprava potrubí a dalších zemních prací. Během 

dubna se začne instalovat technologie.  

2. Nové dětské hřiště plovárna – v tuto chvíli je dokončováno. Hrací prvky jsou umístěny 

(chybí plachta nad pískoviště), plot je hotový zhruba z poloviny, stejně jako obrubníky. 

Příští týden se bude chystat dlažba, lavičky a další doplňky. Už byl přivezen veškerý 

kačírek pro dopadové plochy. Termín otevření je 8. dubna 2020, pokud to bude možné. 

Nyní běží druhé kolo ankety o jméno tohoto dětského hřiště pomocí aplikace Mobilní 

rozhlas. 

Ve sportovním areálu byla také instalována nová velká pergola, která nahradila původní 

starou poškozenou pergolu v havarijním stavu.  

3. Smlouva – útulek Svárov – zatím nebyly podniknuty žádné kroky – zatím nepodepsáno. 

4. Studie krajiny – probíhá projekce, v nejbližších týdnech by měl být předložen první návrh. 

5. Probíhá příprava ÚP, společné jednání je v plánu uskutečnit v nejbližších měsících.  

6. V bytovém domě č.p. 68 je dokončena rekonstrukce bytu č. 6. Bude nabídnut seniorům se 

sníženou mobilitou, kteří bydlí v jiném bytě v objektu a podali na OÚ žádost o přesun do 

bytu v přízemí.  

7. Strategie osad – proběhlo první jednání v osadách. Autoři všechny připomínky obyvatel 

osad zapracují a připraví první návrh, který bude projednán 4.4. 2020, pokud bude možno.  

8. Na příjezdové komunikaci na Černovičky (od benzínky) probíhá prořez a údržba jabloňové 

aleje. Tato akce bude probíhat nejspíše do konce března. Během údržby budou vyřezány 

náletové dřeviny, proveden zdravotní řez jabloní a některých keřů.  

9. ZŠ – nové toalety – obec má připravenou žádost o stavební povolení na vybudování 

bezbariérové toalety v budově ZŠ ve Školské ulici. Realizace se předpokládá na léto 2020.  

10. Dotace MAS – žádosti jsou podány a probíhá administrace MAS KPZ – viz níže.  

11. Chodníky na Běloky – stále nemáme vyjádření, zda jsme obdrželi dotace. Vyjádření by 

mělo být do konce března. Akce musí proběhnout do konce roku.  

Odborná učebna ZŠ – žádost byla podána řádně, nyní probíhá hodnocení. 

12. Komunikace Ovčín – ČEZ informoval, že přeložku bude realizovat fa. Elektromontáže. 

Obec se snaží zjistit termín realizace, zatím víme, že nejpozději do konce srpna.  

13. Proběhla údržba zeleně v obci – záhony, památník, zahrada družiny, křoví podél Lidické. 

14. Příměstské tábory – obec vyhlásila 3 termíny příměstských táborů – 7.-10. 7., 17.-21. 8., 

24. – 28. 8. Další termín nabízejí učitelé ze školy. Na obecní termíny se přihlásilo zatím 19 

dětí.  

15. Příští týden proběhne jednání na ŘSD ohledně rozšíření dálnice D7, umístění vsakovací 

nádrže a řešení prostoru křižovatky u čerpací stanice. ŘSD uvažuje o umístění vsakovací 

nádrže k rybníku – obec by raději volila jiné místo. Budoucí křižovatku je nyní potřeba 

připravit pro naše občany, včetně řešení umístění autobusových zastávek, přechodu pro 

chodce, chodníků, protihlukových opatření nebo podchodu pod dálnicí.   

16. Koncem března proběhne další kolo pasportizace obce – komunikace, dopravní značení, 

vodovod a kanalizace. Výstupy budou důležitými podklady pro další plánování a projekci. 

17. Obec byla oslovena zástupci České pošty s informací o nové otevírací době pošty ve 

Středoklukách od 1.5. 2020. Pracovnice je zaměstnaná pouze na snížený úvazek. Při 

stávajícím stavu má mezi otevíracími hodinami pětihodinovou pauzu. V případě nemoci se 

špatně hledá záskok. Věříme, že tato opatření zlepší spolehlivost naší pošty: 
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Změna otevírací doby pobočky České pošty ve Středoklukách od 1. 5. 2020: 

Den Současný stav Nový stav 

Po 08:00-11:00, 16.00-18.00 11.00-18.00 

Út 08.00-11:00, 14:00-16.00 08.00-14.00 

St 08:00-11:00, 16.00-18.00 11.00-18.00 

Čt 08.00-11:00 08.00-14.00 

Pá 08.00-11:00, 14:00-16.00 08.00-11.00 

Součet 23 hodin 29 hodin 

Zdroj: Česká pošta     

18. Krizová situace koronavirus – školy ve Středoklukách byly dle nařízení vlády uzavřeny ve 

středu 11.3., větší akce jako např. sokolský Sportovní karneval nebo hasičská Uzlová 

štafeta byly zrušeny. MŠ je v omezeném provozu otevřena do pátku, od pondělí bude také 

uzavřena do odvolání.  

19. Architektonická soutěž „Centra obce Středokluky“ – proběhlo první jednání s autorem 

návrhu, nyní se řeší smlouva na dopracování záměru. 

2) Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem 

zastupitelstva obce (Paznocht) 
Obec v prosinci 2019 vypsala výběrové řízení na projektového manažera, jednalo se o druhou 

výzvu, v první nebyl výběr úspěšný. Jediným uchazečem byl pan Petrů, zastupitel obce. Dle 

legislativy může být člen zastupitelstva zaměstnancem obce, ovšem nesmí vykonávat státní 

správu. Tento pracovněprávní vztah má vyhrazeno schvalovat zastupitelstvo. Pan Petrů bude 

mít 0,75 úvazek. Jeho pracovními úkoly jsou příprava projektů, dotace, majetkové vztahy a 

další činnosti související s chodem obce.  

 

Usnesení č. 20/ZO/01: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, 

písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření pracovněprávního vztahu 

mezi obcí Středokluky a zastupitelem p. Janem Petrů.  

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1-Petrů 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

3) Žádost o opravu komunikace v Nových Středoklukách (Paznocht) 
Občanka z Nových Středokluk zaslala v posledním měsíci několik dopisů, kde kritizuje obec 

za nečinnost a neschopnost zajistit opravu jejich ulice. Starosta navrhnul, že toto téma má být 

probráno veřejně.  

 

Současné vedení řeší tuto komunikaci již druhé volební období. V předchozím volebním období 

byl místostarosta obce občanem v této lokalitě, věnoval se řešení tohoto problému, ale 

vzhledem ke komplikovanosti majetkových vztahů nebyl problém dosud vyřešen. Nachází se 

zde 9 nemovitostí. Komunikace je „zvyková“, vznikla při postupné výstavbě zdejších 

nemovitostí, původní příjezdová komunikace vedle jinudy a byla dáno „zaplocená“ sousedy, 

v pasportu komunikací vede po sousedních pozemcích. Jejím největším problémem je, že 

nevede po obecních pozemcích v celé délce. Někteří majitelé domů, včetně stěžovatelky měli 

podmínku vybudovat zpevněnou cestu včetně předání pozemků pod ní bezplatně obci 

v povolení stavby. Tak jako to bylo provedeno např. Nad Běloky nebo V Lukách.  

Obec již dříve nabídla majitelům odkup za standardních 400 kč /m², což ovšem jeden majitel 

odmítl s odkazem na nízkou cenu a stěžovatelka sama nabídla výměnu za stejně velkou část 
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sousedního obecního pozemku, který nyní využívá. Tento pozemek by se ocitl uprostřed 

obecního majetku což není v zájmu obce.  

Problémem komunikace je také záměr společnosti ČEZ distribuce realizovat nové podzemní 

vedení, čímž by poškodila potenciální novou komunikaci. Bývalý místostarosta pan Hlava 

navrhoval opravu za zhruba 800 tisíc Kč položením asfaltových vrstev na stávající povrch (i na 

pozemcích, které nejsou obce). Zastupitelé to odmítli jako plýtvání prostředků z výše 

uvedeného důvodů a také nízké životnosti z důvodu špatného podloží. Navrhovali výrazně 

levnější opravu „vialitem“, přičemž náklady by byly poloviční, životnost podobná. Podobné 

povrchy má zhruba třetina místních komunikací v obci. Při opravě chodníků v loňském roce 

došlo k dohodě se společností Porr, která nabídla vytěžený materiál k úpravě této komunikace. 

Obec dala všem obyvatelům do schránky informaci, že toto proběhne a následně na jaře bude 

prolito asfaltem, než se situace definitivně vyřeší. Byla udělána první část. V druhém úseku dle 

stavbyvedoucího přišel „pán, který jim začal sprostě nadávat, že co mu dělají na pozemku“ a 

vytlačil z tohoto místa dělníky. Společnost Porr, která tuto práci provedla bezplatně odmítla 

pokračovat. Následně přišlo z osady několik dotazů na „skládku asfaltu“. Proto se obec 

rozhodla nepokračovat ani v provizorní opravě do vyřešení celé situace.  

 

Tato situace je jeden z hlavních důvodů zadání Strategie rozvoje této osady, kde se stěžovatelka 

mohla vyjádřit, ze strategie vzejde seznam priorit a další možnosti rozvoje. Také z toho důvodu 

byl zřízen osadní výbor. 

 

Je nutné říct, že v této lokalitě leží pouze 9 rodinných domů, na druhé straně Nových Středokluk 

je nově vybudovaná krajská silnice včetně obcí realizovaných chodníků a vjezdů. Komunikace 

není nejhorší v naší obci, rozhodně není nejvíce vytížená. Obec v posledních letech do osady 

investovala několik milionů korun. 

 

Starosta se také ohradil proti osočování, že obec nic nedělá viz. výše. Dále odmítá nadále 

rozšiřovanou nepravdu o dvou nových domech, které údajně stojí nelegálně. Byly řádně 

povoleny a zkolaudovány v souladu se zákonem. 

 

Někteří z majitelů vytvořili na cestě nebezpečnou nelegální překážku. Popeláři mají problém 

díky tomu projíždět, proto bylo umožněno projíždět tuto komunikaci. Celkové řešení 

dopravního značení obec nechala také až do doby po finalizaci strategie, aby měla lepší 

projednané zadání. 

 

Podmínky, za jakých by mohla být zrealizovaná oprava komunikace: 

• Poloha komunikace vzejde ze strategie (už nyní může být trasována pouze po 

obecních pozemcích, ale zmizí všechny veřejné plochy, pokud se obec 

nedohodne s majiteli, bude záležet na místních obyvatelích, co upřednostní) 

• Obec bude vlastníkem všech pozemků, po kterých povede komunikace, pokud 

budeme kupovat pozemky, tak za 400 Kč/m². 

• Všichni místní obyvatel budou souhlasit se zásahy do „divoké“ zeleně. 

(všechny varianty komunikace znamenají masivní zásah do zeleně, která tady 

organicky vznikala desítky let bez vlivu obce). 

• ČEZ dokončí svůj projekt rekonstrukce elektrické sítě.  

• Bude vybudována komunikace, která splní veškeré potřebné normy (nejspíše 

jednosměrná objízdná) a projekt bude řešit celé veřejné prostranství Nových 

Středokluk, včetně nynějšího dětského hřiště a potenciální nové zeleně.  

• Zmizí svévolné parkování v zeleni a na veřejných prostranstvích.  
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• Bude založena silnice včetně kvalitních podkladových vrstev („kufru“).  

• S komunikací bude realizováno i veřejné osvětlení, popř. chodník a 

zpomalovací opatření. 

• Budou připravena napojení i z dalších, dnes nezastavěných parcel, které budou 

mít připravené přípojky sítí, aby se v budoucnu nemuselo zasahovat do 

komunikace. 

Díky vysokým nárokům majitelům pozemků obec propásla šanci na vyřešení této situace. 

Obec nemá nyní prostředky na realizaci této „komunikace“ a její přednost před jinými 

investicemi je velice sporná. Již došlo k základnímu vyplnění děr, ale protože „komunikace“ 

nemá žádné podkladové vrstvy, nevydrží dlouho. Realizace této komunikace je reálná 

nejdříve za 3 roky, pokud obec nezíská výjimečné dotace a to jedině za podmínky, že získá 

pozemky.  

Usnesení č. 20/ZO/02: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání nabídky majitelům 

pozemků na veřejném prostranství v Nových Středoklukách za 400 Kč/m² k vybudování nové 

komunikace s přihlédnutím k závěrům Strategie osady Nové Středokluky.  

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

4) Stav přípravy vodovodu a kanalizace na Černovičkách (Paznocht) 
Osada Černovičky je až na některé výjimky jedinou částí obce, kde nebyl zatím vybudován 

vodovod ani kanalizace (ani plynovod). Obec se dlouhodobě zabývá řešením tohoto problému. 

V roce 2016 byla zadána studie, která nabídla větší množství variantních řešení. 

Z ekonomického hlediska je nejvýhodnější spolupráce s obcí Tuchoměřice a zasíťování 

společně s osadou Pazderna. Ekonomicky zajímavou variantou byla realizace domácích 

čistíren. Vzhledem k vysoké hladině spodní vody a malých pozemků u části nemovitostí by 

muselo dojít k realizaci potrubí či jiných zavsakovacích řešení. Dále by byly kladeny velké 

nároky na majitele nemovitostí, kteří by ručili za kvalitu vypouštěných vod a funkčnost čistíren.  

Obec otevřela jednání s obcí Tuchoměřice již po dokončení studie, ale sousední obec 

dokončovala svoji čistírnu a neměla příliš zájem. Naše obec se naopak věnovala kritické situaci 

čistírny ve Středoklukách. Zároveň při prvním jednání na Černovičkách obyvatelé neprojevili 

velký zájem.  

V posledním roce se situace změnila, Černovičky mají problémy s dodávkami pitné vody. Proto 

také při přípravě strategie místní obyvatelé považují dodávky vody za jeden z největších 

problémů a narostla podpora této akce. Nové vedení Tuchoměřic je také přístupnější jednání, a 

to i přes problémy na přivaděči pitné vody.  

Na základě studie byla připravena varianta řešení se společným přivaděčem pitné vody od 

společnosti MUT, na křižovatku cest u trafostanice. Dále pokračováním do jednotlivých osad. 

Kanalizace bude realizována společná a ukončená v malé čistírně, nejspíše na Pazderně, kde 

má obec Tuchoměřice pozemky a je také nejníže.  

Jedná se o cca 2011 m vodovodu a 1328 m tlakové kanalizace zakončené lokální ČOV na 

principu vícekomorového anaerobního separátoru s dočištěním pomocí vertikálního biofiltru 

přičemž celkové investiční náklady lze odhadnout ve výši 15mil. Kč. Náklad obce Středokluky 

bude zhruba poloviční, ovšem bude navýšen o vyrovnání s obcí Tuchoměřice na podílu v ČOV 

a vodovodu.  

Nabídka společnosti Aquecon, a.s., autora studie je 397 000,- Kč za dokumentaci pro územní 

rozhodnutí a inženýrskou činnost. Nabízí podání žádosti o územní rozhodnutí do 18 týdnů od 

podpisu smlouvy. Ovšem následná jednání budou trvat další měsíce. Je také nutné změnit Plán 
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rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje. Na tuto činnost bude navazovat příprava 

dalších dokumentací až pro provedení stavby.  

Obce připravují žádost o dotaci na přípravu této projektové dokumentace a sledují možnosti 

získání dotací pro vlastní projekt.  

 

Usnesení č. 20/ZO/03: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje spolupráci s obcí 

Tuchoměřice na projekci vodovodu a kanalizace pro osadu Černovičky včetně podílu na 

financování této projektové dokumentace.  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

5) Vyhlášky obce (Paznocht) 
V prosinci 2019 byla schválena OZV, jejíž schválení vyvolala změna zákona o místních 

poplatcích a také záměr stanovit jasná pravidla pro nárok na počet předaných známek v rámci 

jednoho domu. Podle vyjádření ministerstva vnitra však tato pravidla nemohou být zahrnuty 

v tomto druhu vyhlášky, proto je nutné OZV pozměnit. 

Dále nová vyhláška obsahuje výpočet skutečných nákladů na sběr odpadu za loňský rok. Ostatní 

pravidla se nemění. 

 

Usnesení č. 20/ZO/04: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 

obce Středokluky č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se zrušuje OZV č. 

1/2019 ze dne 18.12.2019 a oddíl III. a IV. Obecně závazné vyhlášky č. 1/1999 o místních 

poplatcích ze dne 9.3.1999 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

6) Zimní dotace spolkům (Paznocht) 
Celkově bylo požádáno o 255 350,- Kč, schváleno bylo pouze 200 tisíc Kč. Proto musí být 

dotace jednotlivých spolků sníženo. FK podalo dvě žádosti na údržbu hřiště, která je 

pokračováním snahy o zlepšení trávníků, avšak je nutné je považovat ji za jednu žádost, kterou 

dle zákona musí schvalovat Zastupitelstvo obce.  

 

Usnesení č. 20/ZO/05: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Zimní dotace spolkům na rok 

2020 (Leden-srpen) v rozsahu dle přílohy.  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

7) Žádost nájemce sportovního areálu „Koupaliště“ (Paznocht) 
Obec Středokluky na základě výsledku VŘ pronajímá areál „Koupaliště“ od července 2019 

společnosti Westoffroad s.r.o., zastoupené jednatelem panem Zajícem. Vzhledem k nedostatku 

vody v bazénu a zahájení provozu až v průběhu července (způsobeno více faktory) nedošlo 

k naplnění očekávané návštěvnosti a tím i k plánované výši obratu, který je potřebný k udržení 

chodu areálu v zimním období. V současné době je stav vody stabilizovaný. Proto dne 3.2.2020 

zažádal nájemce: 

1. O snížení měsíčního nájemného ze stávajících 12.000,- Kč na 5.000, - Kč 

2. O spolufinancování: 

a) Částečné rekonstrukce bazénu (oprava schodiště a natření) – přislíbeno před 

pronájmem 

b) Výstavby prodejního přístřešku u vstupu do areálu (kolem srubu) 
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c) Venkovního osvětlení a zásuvek kolem nové pergoly 

d) Umístění odpadkových košů v areálu „Koupaliště“ 

 

Dále byla obec upozorněna na problémy se vstupem na dětské hřiště. Nájemce má ve smlouvě 

umožnění vstupu o 1.3. od 10 hod do 22 hod. 

 

Otevírací doba – občané nesouhlasí s nynější otevírací dobou areálu i restaurace. Pokud jsou 

hezké dny mohl by nájemce i ve vlastním zájmu začít provoz před pozdním odpolednem a vyjít 

vstříc občanům už v době popoledních procházek. 

 

Usnesení č. 20/ZO/06: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje odpuštění nájmu za měsíce 

duben a květen nájemci Sportovního areálu „Koupaliště“. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č. 20/ZO/07: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje spolufinancování úprav v 

areálu „Koupaliště“ dle žádosti nájemce: částečná rekonstrukce bazénu (dle dřívějšího 

příslibu) a venkovní osvětlení a zásuvky v pergole. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

8) Informace o jednání ohledně obědů ve školní jídelně (Paznocht, 

Kuchař) 
Starosta, místostarosta a projektový manažer se zúčastnili jednání s ředitelem místní střední 

školy, které vyvolal Odbor školství Středočeského kraje, její zřizovatel. Témata byla 

následující: 

1) Obědy – dle vyjádření pana ředitele je na vině špatné technické vybavení kuchyně, 

slíbil, že potřebné investice proběhnou letos v létě. Přislíbil od září dva druhy obědů, 

aby si žáci mohli vybírat. Jemu obědy vždy chutnají. Také upozornil, že pokud dojde 

k nárůstu počtu žáků, nemusí mít pro naše strávníky dostatečnou kapacitu. Starosta 

navrhl provádět pravidelnou evaluaci a hodnocení kvality, ze strany ISŠ obec nedostala 

žádnou reakci.  

2) Nepořádek v okolí školy a parkování žáků – dle pana ředitele je nemůže upozornit, 

protože to je mimo areál a dělají to ve svém volném čase.  

3) Budova č.p. 105 (před sokolovnou) – obec kritizovala její stav (padající plechy zasáhly 

žáka naší školy, přesto se pan ředitel ani neomluvil) a ničení její historické hodnoty 

plastovými dveřmi a okny. Pracovníci kraje navrhli, aby si o tuto budovu obec požádala.  

4) Ředitel oznámil, že se mění jméno školy a přislíbil napsat informační článek do Střely. 

Z jednání vyplývá, že pan ředitel nemá pocit, že by ve stravování byl výraznější problém. Obec 

bude ve svých dlouhodobých plánech nadále zvažovat variantu výstavby vlastní školní kuchyně 

a především výdejny.  

 

Usnesení č. 20/ZO/08: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání žádosti obce o budovu 

č.p. 105, pozemky p.č. 139 a 53/10. Pověřuje starostu k vyjednávání s vlastníkem nemovitostí, 

Středočeským krajem.  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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9) VZ 2019-19 Energie na roky 2020-21 
Dne 4. 2. 2020 byla vyhlášena veřejná zakázka na dodávky elektřiny a plynu od 1. 4. 2020 do 

31.3. 2021 pro obec, ZŠ, MŠ a TJ Sokol Středokluky. Zakázka byla vyhlášena 4. února 2020, 

nabídky byly přijímány do 17. 2. 2020 a ještě ten den otevřeny a vyhodnoceny. Byly 

předloženy 2 nabídky, od stávajícího dodavatele X Energie, s.r.o. a dřívějšího dodavatele 

Pražská plynárenská, a.s., přičemž druhý jmenovaný byl levnější. Protokol včetně celé 

dokumentace je na webu obce. Smlouvy již podepsal starosta obce. 

Usnesení č. 20/ZO/09: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí výsledky veřejné 

zakázky 2019-19 „Energie na roky 2020-21“společnost Pražská plynárenská, a.s. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

10) VZ 2015-06 D: TDI ČOV – prodloužení smlouvy (Paznocht) 
Při přípravě veřejné zakázky na realizaci technického dozoru investora a BOZP pro stavbu 

čistírny odpadních vod ve Středoklukách byla předpokládaná doba realizace do 15.1.2020. 

Výběrové řízení na realizaci se protáhlo a realizace započala později. Protáhlo se také období, 

kdy je nutná činnost dozoru. Proto je nutné prodloužit smlouvu.  

Celková cena prací byla stanovena na 448 000 Kč bez DPH, 542 080 Kč vč. DPH, 49 778 Kč 

bez DPH měsíčně. Zakázka bude trvat nejméně dalších 8 měsíců. Smlouvu je možné prodloužit 

dodatkem. Nejedná se o zakázku dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Smlouva bude před 

podpisem projednána s OPŽP.  

 

Usnesení č. 20/ZO/10: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje uzavření dodatku k Příkazní 

smlouvě ze dne 15. 4. 2019 uzavřenou s firmou Kittlik s.r.o., který prodlužuje plnění nejdéle do 

konce srpna 2020 dle průběhu stavby. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

11) VZ: 2020-02 Oprava komunikací (Paznocht) 
Vzhledem k tristnímu stavu komunikací v obci Středokluky a malým finančním možnostem 

obce dochází v posledních letech zpravidla k dílčím opravám výtluků. Už několik let 

využíváme služeb společnosti DIPOS J&C, která využívá technologii Silkot, která znamená 

nahřívání podkladu, pro lepší spojení asfaltu s výplní. Jedná se o opravy s pravidelným 

hranatým okrajem. Bylo využíváno služeb jiných společností, ale výsledky nebyly dostatečně 

kvalitní.  

Opravy jsou prováděny 2x ročně. V loňském roce proběhla oprava začátkem léta a druhá v září. 

Letos může společnost nastoupit již v březnu (počasí práce zatím odkládá). Ceny prací na jaře 

a v zimě 2019 činily celkem 234 tisíc Kč bez DPH. V letošním roce jsou objednané práce za 

celkem 200 640 Kč bez DPH. Je pravděpodobné, že na podzim bude muset proběhnout další 

kolo oprav. 

 

Usnesení č. 20/ZO/11: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje realizaci zakázky Opravy 

komunikací na rok 2020 (2020-02A) společností DIPOS J&C.  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se:  0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

12) VZ: 2020-04 Oprava kurtu v areálu „Koupaliště“ (Petrů, Maršál) 
Obec Středokluky vybudovala před mnoha lety víceúčelové hřiště v areálu „Koupaliště“. 

Později hřiště prošlo částečnou rekonstrukcí povrchu. Bohužel od té doby nebyla prováděna 
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nájemci vůbec žádná údržba kurtu, čímž došlo ke stavu nezpůsobilosti k provozování. Pro 

zprovoznění kurtu bylo osloveno několik firem. Celkem došly tři nabídky, z toho dvě na 

rekonstrukci podkladové desky a položení nového koberce životnost min. 10 let v částkách 

(1.319.487,- Kč a 959.315,- Kč s DPH) a jedna na regeneraci povrchu se životností na min. 3 

roky ve výši 102.200,- Kč s DPH. Podmínkou bezproblémového fungování kurtu při zvolení 

jakékoliv varianty opravy je však pravidelná roční údržba hřiště. 

Starosta (a část přítomné veřejnosti) kritizovali tuto akci vzhledem k již nyní velkým investicím 

v areálu. Dále upozorňoval na velký rozdíl v cenách oprav, s tím, že je možné, že ač bude 

povrch „jako nový“, tak stejně bude nadále křivý a pro sport nevhodný a bude se jednat o 

zbytečnou investici. Dále rozporoval rozsah jeho využití. Bohužel alternativa ve zpřístupnění 

kurtu/hřistě v areálu FK Středokluky je nemožná, protože by vyžadovala nejspíše přítomnost 

správce, kterého obec nemá. Regenerace stávajícího kurtu v areálu Koupaliště byla z hlediska 

finanční náročnosti a možnosti realizace vyhodnocena jako jediná přijatelná. 

 

Usnesení č. 20/ZO/12: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s opravou tenisového kurtu ve 

Sportovním areálu „Koupaliště“: formou regenerace. 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1 – Paznocht 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

13) Dotace ČOV – kraj (Petrů) 
Obec Středokluky v současné době realizuje projekt „Intenzifikace ČOV Středokluky“ 

podpořený MŽP z OPŽP. Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 017-

22/2020/ZK ze dne 27. 1. 2020 „Program 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 

kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu“ Dotaci lze využít mj. na spolufinancování projektů 

z jiných veřejných zdrojů v programu Projekty podpořené z Operačního programu Životní 

prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní ose 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika 

povodní v maximální částce na projekt ve výši 5 mil. Kč. Žádosti lze podávat od 1.4. do 4.5.2020 

 

Usnesení č. 20/ZO/13: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s podáním žádosti na 

spolufinancování projektu „Intenzifikace ČOV Středokluky“ ze Středočeského 

Infrastrukturního fondu v maximální možné výši. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

14) Dotace Cisterna JSDH – MVČR (Petrů) 
Jednotka SDH Středokluky má v současné době ve vlastnictví CAS T-815 (rok výroby1987), 

která v současné době nevyhovuje plně požadavkům ze strany MV ČR. Jako každý rok, tak i 

v letošním roce budou vypsány Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH 

obcí" v roce 2020 ze strany MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky. mj. na rekonstrukce CAS JSDH. 

 

Usnesení č. 20/ZO/14: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s podáním žádosti v rámci 

programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" na Investiční dotaci na rekonstrukci CAS JSDH 

v maximální možné výši.  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se:0  

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

15) Dotace Vybavení JSDH – kraj (Petrů) 
Obec Středokluky dne 14.1.2020 podala žádost o dotaci v rámci výzvy Středočeského kraje 

„Vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými prostředky“ pod ev.č. 
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HAS/SDHOP/040120/2020 ve výši 150.000,- Kč. Tímto dojde k náhradě ochranných pomůcek 

(zásahové přilby, rukavice a boty) jednotky za nové.  

Usnesení č. 20/ZO/15: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí podání žádosti na 

neinvestiční dotaci pro JSDH. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

16) Věcné břemeno – u fotbalového hřiště (Paznocht) 
Společnost ČEZ Distribuce prostřednictvím společnosti Miloslav Kalců – projekce elektro 

požádala obec o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby nač. IV -12-6022601/VB/01. Obec o této smlouvě jednala, avšak neschválila 

všechny pozemky, do kterých tato stavba zasáhne. Povede po pozemcích p.č. 53/38, 53/22, 

53/13, 53/14, 54/1. Věcné břemeno bude zaplaceno v běžné částce 200 Kč/bm.  

Usnesení č. 19/ZO/65 Ze dne 11. 9. 2019: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí se zřízením 

věcného břemene – služebnosti na pozemku p. č. 53/13, 53/14 k.ú. Středokluky ve prospěch 

společnosti ČEZ. 

Bylo schváleno neúplně, proto došlo k novému vyvěšení a doplnění usnesení.  

 

Usnesení č. 20/ZO/16: Zastupitelstvo obce Středokluky revokuje usnesení č. 19/ZO/65 a  

schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby  č. IV -12-6022601/VB/01, která zakládá právo společnosti ČEZ distribuce, a.s. umístit 

elektrické vedení do pozemků p.č. 53/38, 53/22, 53/13, 53/14, 54/1 v k.ú. Středokluky a pověřuje 

starostu k jejímu podpisu. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

17) Směna pozemků (Paznocht) 
Majitel pozemku p.č. 598/9 v k.ú. Středokluky o rozloze 108 m², pan Vítězslav Chvoj, nabídl 

obci výměnu tohoto pozemku, který leží ve Sportovním areálu „Koupaliště“ ke směně za 

pozemek p.č. 1053 o rozloze 129 m² ležícím v blízkosti jeho statku a sloužící jako příjezdová 

cesta (nenavazuje na jiný obecní pozemek) a doplacení rozdílu. Záměr byl řádně vyvěšen na 

úřední desce obce. Doplatek za 21 m² činí 8400 Kč při běžné ceně za tento typ pozemku 

„ostatní plocha/ostatní komunikace“ 400 Kč/m².  

Usnesení č. 20/ZO/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje směnu pozemku p.č. 1053 

v k.ú. Středokluky ve vlastnictví obce za pozemek p.č. 598/9 v k.ú. Středokluky a doplatek obci 

ve výši 8400 Kč. Pověřuje starostu k přípravě a podpisu smlouvy.  

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1 - Chvoj 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

18) Zrušení mikroregionu (Petrů) 
Dne 3.11.1999-vzniklo zájmové sdružení právnických osob, které se 28.12.2001-změnilo ve 

svazek obcí s názvem „Mikroregion Středokluky a okolí“, jehož základní činností měla být 

realizace projektu rozvoje mikroregionu v souladu se strategickými cíli Plánu rozvoje 

zemědělství a venkova ČR na období do 2006 s výhledem do roku 2010 a dále mj. rozvoj 

svazku obcí v oblasti zemědělství, životního prostředí a venkovské infrastruktury. 

Zakládajícími členy byly obce Středokluky, Běloky, Dobrovíz, Kněževes, Tuchoměřice a 
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Číčovice. V současné době jsou členy pouze obce Středokluky, Běloky a Kněževes. Svazek 

nevykazuje žádnou činnost a existuje pouze formálně. Aby došlo ke zrušení mikroregionu musí 

nejdříve zastupitelstva členských obcí projednat zrušení svazku obcí s likvidací, a poté dojde: 

1) po odsouhlasení zrušení svazku obcí zastupitelstvy členských obcí rozhodne Shromáždění 

starostů svazku obcí o zrušení svazku obcí s likvidací (dle stanov) a stanoví den zrušení (§ 187 

odst. 2 NOZ – „Právnická osoba vstupuje do likvidace dnem, kdy je zrušena....“)  

2) příslušný orgán svazku (dle stanov) určí likvidátora 

3) bezprostředně po odsouhlasení zrušení svazku obcí s likvidací Shromážděním starostů 

svazku navrhne likvidátor svazku odboru legislativně právnímu a krajskému živnostenskému 

úřadu Krajského úřadu Středočeského kraje zápis vstupu svazku do likvidace do rejstříku. 

 

Usnesení č. 20/ZO/18: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí se zrušením dobrovolného 

svazku obcí "Mikroregion Středokluky a okolí" a s likvidací. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

19) Závěrečné rozpočtové opatření za rok 2019 (Paznocht) 
Obec Středokluky v loňském roce hospodařila s příjmy ve výši 35 361 370,40 Kč, výdaje 

činily 42 505 099,51 Kč, tedy se schodkem v celkové výši 7 143 729,11 Kč. Stav na 

bankovních účtech ke konci roku činil 4 533 533,77 Kč. Starosta provedl ke konci roku 

rozpočtové opatření, které uvedlo rozpočtované příjmy i výdaje dle skutečného stavu. 

Závěrečný účet bude připraven na příští jednání. 14. dubna proběhne na obci audit.  

Usnesení č. 20/ZO/19: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí předběžnou informaci 

o hospodaření v roce 2019 a závěrečné rozpočtové opatření.  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO  

20) Rozpočtové opatření (Paznocht) 
Obec připravila rozpočtové opatření, které navyšuje především výši investic ve sportovním 

areálu „Koupaliště“ a zaktualizuje paragrafy dle výše přiznaných dotací. 

Usnesení č. 20/ZO/20: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření č. 

1/2020, která nemění celkovou výši příjmů ani výdajů.  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO  

21) Diskuse  

• Starosta pozval občany na akci darování krve dne 20.3.2020 

• Dále informoval o zápisu do 1. třídy základní školy, který by se měl konat 2.4. 2020 

avšak s ohledem na situaci je možné že bude termín zápisu odložen. 

• Zápis do MŠ bude probíhat začátkem května. 

• Pohádkový les – 24.5. – obec akci podpoří prostředky na skákací hrad. 

• Mobilní rozhlas – starosta představil zastupitelům, jak funguje tento komunikační 

nástroj. 

• Na plovárně se opravují střechy po zásahu vichřice. Opravy jsou hrazeny z pojistky 

majetku.  
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PŘÍLOHY:  
Tabulka zimní dotace 

Záměr věcné břemeno ČEZ 

Záměr – směna pozemků 

Rozpočtové opatření 1/2020 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 11.3.2020 

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

 

 

ve Středoklukách dne: ve Středoklukách dne: 

 

Ověřovatel: RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.  a Ověřovatel: Ing. Jan Petrů 

 

ve Středoklukách dne:    ve Středoklukách dne: 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 


