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  ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE 

STŘEDOKLUKY 
dne 29. 4. 2020 v 18.00 

v sokolovně Školská 104 
Přítomní: Černý – odchod 19.23, Chvoj, Kuchař, Maršál, Melíšek, Paznocht, Petrů, Šebková 

– odchod 20.05  

Omluveni: Duchajová 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: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje následující program: 

1. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů 

2. Žádost předsedy Spolku občanů a přátel Nové Středokluky (Paznocht) 

3. Žádost o odkup pozemku p.č. 54/1 k.ú. Středokluky (Paznocht) 

4. Účetní závěrka Základní školy Středokluky, p.o. (Paznocht) 

5. Účetní závěrka Mateřské školy Středokluky, p.o. (Paznocht) 

6. Věcné břemeno – elektřina k Velkému háji (Paznocht) 

7. Věcné břemeno – elektřina V Chaloupkách (Paznocht) 

8. VZ 2018-13 Architektonická soutěž – návrh smlouvy s vítězem architektonické 

soutěže (Paznocht) 

9. VZ 2019-02 Úvěrový rámec – Poskytnutí úvěru na předfinancovaní dotace 

Intenzifikace ČOV (Paznocht) 

10. VZ 2015-06-C Intenzifikace čistírny odpadních vod – realizace – Dodatek ke smlouvě 

(Paznocht) 

11. Navýšení kapacity ZŠ (Kuchař) 

12. VZ 2020-03 Stavební úpravy ZŠ Středokluky – WC pro osoby s handicapem a nová 

šatna (Paznocht, Kuchař) 

13. Generel vodovodu (Paznocht) 

14. Požární řád obce (Petrů) 

15. Domovní řád domu č.p.68 (Petrů) 

16. Stav vody na přítoku k vodní nádrži (Sportovní areál "Koupaliště") - správa obecních 

vodních zdrojů (Paznocht, Petrů) 
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17. Rozpočtové opatření (Paznocht) 

18. Diskuse 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

1) Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů 
Jednání 11. 3. 2019 

 

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

smlouva podepsána 

2. Žádost o opravu komunikace v Nových Středoklukách (Paznocht) – napsána odpověď.  

3. Stav přípravy vodovodu a kanalizace na Černovičkách (Paznocht) – obec je v kontaktu 

s Tuchoměřicemi a čeká se na konec krizového stavu. 

4. Vyhlášky obce (Paznocht) – zveřejněny, zaslány na MVČR (bez odezvy) - platné 

5. Zimní dotace spolkům (Paznocht) – většina smluv podepsána, prostředky zaslány spolkům, 

uvidíme, které akce budou uspořádány. 

6. Žádost nájemce sportovního areálu "Koupaliště" (Petrů) – napsána odpověď. 

7. Informace o jednání ohledně obědů ve školní jídelně (Paznocht, Kuchař) – nebylo možné 

zjistit, zda se vše vyřešilo, školy byly zavřeny. 

8. VZ 2019-19 Energie na roky 2020-21 (Paznocht) – smlouvy podepsány. 

9. VZ 2015-06 D TDI ČOV – prodloužení smlouvy (Paznocht) – smlouva podepsána a 

schválena OPŽP. 

10. VZ: 2020-02 Oprava komunikací (Paznocht) – komunikace opraveny ve velkém rozsahu 

(Černovičky, Na Parcelách, V Chaloupkách, Lidická). 

11. VZ: 2019-01 Architektonická soutěž (Paznocht) – viz níže. 

12. VZ: 2020-04 Oprava kurtu v areálu Koupaliště (Petrů, Maršál) – oprava by měla začít 

během května. 

13. Dotace ČOV – kraj (Petrů) – připravena, čeká na odeslání. 

14. Dotace Cisterna JSDH – MVČR (Petrů) – připravena, čeká na odeslání (příští týden). 

15. Dotace Vybavení JSDH – kraj (Petrů) – podána, čekáme na výsledky. 

16. Věcné břemeno – u fotbalového hřiště (Paznocht) - schváleno, posláno 

17. Směna pozemků Chvoj (Paznocht) – provedeno. 

18. Zrušení mikroregionu (Petrů) – běží. 

19. Závěrečné rozpočtové opatření za rok 2019 (Paznocht) – vzato na vědomí. 

20. Rozpočtové opatření (Paznocht) – vyvěšeno. 

 

Jednání 18. 12. 2019 

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

připravuje se podpis. 

 

Jednání 6. 11. 2019 

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

(Paznocht) – Díky nouzovému stavu nebylo dokončeno. Smlouvy jsou připraveny, 

předsedům byl zaslán návrh souhlasu k demolici. Předsedům jednotlivých bytových 

družstev odeslány dokumenty ke schválení zboření vodárny.  

 

Jednání 26. 6. 2019 
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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) – viz níže 

  

 

Starosta informoval: 

1. ČOV – průběh stavby – obě budovy mají střechu, vyštukované zdi, pokládá se potrubí. Od 

příštího týdne začne montáž technologií, začne se od elektroinstalace provozní budovy. 

Analyzujeme možnost žádosti o dotaci na odstředivku, která by snižovala objem 

odvážených kalů. 

Starosta s dotačním poradcem chystá žádost o proplacení druhé části dotace. Od minulé 

platby bylo investováno téměř 15 mil. Kč. Faktura za duben bude již splacena z úvěru (viz. 

níže). 

2. Nové dětské hřiště plovárna – na hřišti je vše hotové kromě kousku chodníčku. Z ankety 

vzešlo jméno Středo-moří, nyní máme druhou anketu na jeho logo. Bylo dokončeno 

osvětlení k pergole.  Pracovní četa tento týden dokončuje plot a natře novou branku a starý 

plot. Také byly odsunuty kontejnery do nové ohrady. Děkujeme Zahradě růží, že odstranila 

i ty své. Chodníček (parkoviště na kočárky) by měl být dokončen příští týden včetně 

umístění odpadkového koše a také budou dodány lavičky.  

3. Územní studie krajiny – příští týden by měl být odevzdán návrh, který bude následně 

oficiálně veřejně projednán. Bude zveřejněn na úřední desce obce a účastníci se budou 

moci vyjádřit. 

4. Územní plán – Návrh Územní studie krajiny bude předán autorovi ÚP. Měl by připravit 

poslední návrh, který bude zkonzultován a následně během léta poslán do společného 

jednání.  

5. V bytovém domě č.p. 68 se chystá rekonstrukce jedné větve stoupaček (obec využije nižší 

obsazenosti budovy), práce by začaly nejspíš v červnu. 

6. Strategický plán rozvoje osad – byl zveřejněn návrh analýzy (obecní nástěnky, schránky 

obyvatel apod.), kdokoli se do 7.5. může ať už písemně či pomocí aplikace mobilní rozhlas 

vyjádřit k problémům, popř. je doplnit. 6. června proběhne veřejné představení návrhů 

opatření.  

7. Na příjezdové komunikaci na Černovičky (od benzínky) proběhl velký údržbový řez. Obec 

ještě zkouší zapůjčit cepákový mulčovač, který by pomohl omezit nízké křoví na straně 

přilehlé k silnici. Některé křoviny byly ponechány pro ptactvo a hmyz.  

8. Dotace MAS – obě žádosti postoupily do dalšího kola hodnocení Centrem regionálního 

rozvoje. Už nyní víme, že žádost na odborné učebny je třeba doplnit (pouze upravit počty 

žáků ve studii a dalších dokumentech).  

Žádost na chodníky Na Běloky je stále hodnocena. Přesto se už nyní připravuje 

dokumentace k VŘ, aby mohla být zakázka v červnu vyhlášena. Realizace se stále 

předpokládá na podzim 2020.  Starosta bude prověřovat typ zvoleného veřejného osvětlení, 

jeho napájení, společně s vítězem arch. soutěže také přístřešky a k nim elektronický 

informační systém.  
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9. Komunikace Ovčín – realizační firma pověřená spol. ČEZ přislíbila začátek prací co 

nejdříve, stále nevíme termín. Vodovod viz níže, stále hledáme způsob uložení datových 

kabelů.  

10. Příměstské tábory – stále počítáme, že proběhne alespoň jeden termín, k dnešku přihlášku 

bylo vyplněno pouze za 23 dětí, nejvíc účastníků se hlásí na poslední termín. Stále čekáme, 

zda tábor bude možné realizovat.  

11. Jednání na ŘSD ohledně rozšíření dálnice D7 neproběhlo z důvodu omezení. 

12. Probíhá nadále (aktualizace) pasportizace obce. Minulý týden byly zaměřeny veškeré body 

v komunikacích (vstupy vodovodu, kanalizace, plynovodu apod.) Následovat bude 

zaměření uličního prostoru. Mapa by měla být do června hotová. Naše obecní technická 

mapa bude kompatibilní s digitální technickou mapou státu. Příští týden bude realizován 

pasport komunikací. 

13. KSÚS oznámila, že v letošním roce bude na silnici ze Středokluk směrem do Nových 

Středokluk a z Nových Středokluk směrem na Dobrovíz probíhat oprava krajnic. Místa 

jsou označena oranžovými značkami.  

14. 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     
 

15. Starosta souhlasil se zařazení naší obce, do územní působnosti MAS KPZ, na roky 2021-

2027. 

16. Starosta poděkoval obci Tuchoměřice za podporu naší Jednotky SDH Středokluky 

nákupem dýchací techniky. Naše obec plánuje pokračovat v nákupu dle finančních 

možností.  

17. Obec napsala na ROPID a IDSK dotaz na možnost zavedení autobusové dopravy na 

Černovičky – největší komplikace je spojena s vozovkou. 

18. Starosta připravuje žádost do programu Žijeme zde společně. Hlavní část chce čerpat na 

výstavbu čistírny odpadních vod.  

19. Zastupitelstvo obce děkuje paní Barboře Dulavové, že v roce 2019 převzala mateřskou 

školu a téměř rok ji jako zastupující ředitelka vedla. Přejeme jí hlavně mnoho zdraví. 

Zároveň vítáme Terezu Pulchartovou a těšíme se na spolupráci.  

20. Starosta navrhl MŠ odpuštění školkovného za dobu uzavření MŠ.  

21. Vítání občánků – dle situace proběhne nejspíše až po prázdninách.  

22. Obec odstranila velkou hromadu bioodpadu z fotbalového hřiště. Bylo ho zhruba 30 

kubíků. Od nynějška platí zákaz ukládání odpadů na fotbalovém hřišti a každý nález bude 

vyšetřen a může skončit pokutou.  

23. Ve sportovním areálu „Koupaliště“ byly opraveny střechy srubu a stánku, které byly 

poškozeny vichřicí. Prakticky celou opravu zaplatila pojišťovna (obec zaplatila 1 tis. Kč 

z celkových 109 tis. Kč). 
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24. Starosta upozornil, že občané nemají zasahovat do zeleně na obecních pozemcích a o 

jakékoli využití obecních pozemků je nutné požádat obec oficiální cestou (např. 

krátkodobé složení materiálu). 

25. Krizová situace koronavirus – Starosta poděkoval všem, kteří šili roušky či jinak pomáhali 

svým sousedům. Dále poděkoval hasičům, kteří míchali dezinfekci. Zvlášť vyzdvihl 

provozovatele prodejny potravin, kteří jedou bez přerušení a jejich prodejna je stále dobře 

zásobená. Obec během období rozdala dezinfekci občanům nad 70 let. Starosta byl 

několikrát nakoupit v lékárně. Jsme rádi, že nynější situaci společně dobře zvládáme.  

Od 25.května má být otevřen 1. stupeň ZŠ, zatím neznáme přesné podmínky pro 

znovuotevření škol. 

26. MAS vyhlásila PRV – program rozvoje venkova – hlavní cílovou skupinou jsou 

zemědělské a potravinářské podniky – viz jejich web.  

2) Žádost předsedy Spolku občanů a přátel Nové Středokluky (Paznocht) 
Spolek občanů a přátel Nové Středokluky požádal Zastupitelstvo jménem svého předsedy 10. 

února 2020 o dotaci v rámci Zimního programu 2020. Po kontrole žádosti, která přišla v 

posledním možném termínu, se zjistilo, že není žádáno o novou dotaci, ale o přesun prostředků, 

které spolek získal v rámci letní dotace roku 2019 ve výši 5000 Kč na materiál potřebný pro 

natření a opravu hracích prvků v Nových Středoklukách. Byla to druhá dotace tohoto spolku. 

Na minulém jednání ZO byl tento bod projednáván v bodě 6 (viz zde). Bohužel se toto téma 

nedostalo do zápisu ani nebylo přijato usnesení. Zde starosta vysvětlil důvody, proč bude muset 

požádat tento spolek o navrácení prostředků. Jedná se především o nesplnění podmínky čl. 4, 

odst. 10 Smlouvy (viz. příloha): "Příjemce je povinen předložit poskytovateli závěrečné 

vyúčtování dotace včetně čitelných kopií účetních dokladů v termínu nejpozději do 31. 12. 

2019. (...)", jelikož do tohoto data nedošlo k vyúčtování čerpání prostředků a obec nebyla nijak 

upozorněna, že spolek nestihne řádný termín vyúčtování (dle všeho bylo známo již v listopadu, 

že projekt nebude dokončen), proto starosta rozhodl dle pokračování výše zmíněného odstavce 

"(...) V případě, že příjemce dotace nepředloží vyúčtování ve stanoveném termínu, je 

poskytovatel oprávněn vymáhat zpět celou výši poskytnutých prostředků." Také upozornil na 

článek 4, odst. 2 "Příjemce se zavazuje, že veškeré práce budou probíhat po předchozí 

konzultaci s vedením obce." s cílem zajištění průběžné bezpečnosti mobiliáře během opravy a 

zároveň kontrolu nad metodou údržby. Obec oslovena nikterak nebyla, ale bez předchozí 

konzultace došlo k odmontování dílu mobiliáře a nákupu barev. 

Obec dne 10.3. 2020 obdržela dopis předsedy Spolku občanů a přátel Nové Středokluky (Dopis 

zde v PDF), který žádá ZO o přesun prostředků na další období.  Dle zákona o obcích je ZO 

vyhrazeno "poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém 

případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich 

poskytnutí,". V tomto případě má pravomoc rozhodovat starosta, jelikož si ZO pravomoc 

nevyhradilo. Veřejnosprávní smlouva uzavřená mezi obcí a zmíněným Spolkem vychází ze 

zákona č. 250/2000 Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), především 

paragrafu 10(a-d), dle paragrafu 10b rozhoduje o sporech krajských úřad v případě sporu s obcí. 

Proto ZO v tento moment nemůže dle názoru starosty změnit jeho rozhodnutí, i kdyby chtělo. 

 

Usnesení č. 20/ZO/21: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí vyjádření starosty a 

souhlasí s jeho závěry.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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3) Žádost o odkup pozemku p.č. 54/1 k.ú. Středokluky (Paznocht) 
Majitel sousedního pozemku žádá o odkup travnatého pásu, který má historicky zaplocený 

z důvodu výstavby nového domu. Problém je v těchto místech úzká silnice a blízko přiléhající 

fotbalové hřiště.  

 

Usnesení č. 20/ZO/22: Zastupitelstvo obce prověří žádost na místě.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

4) Účetní závěrka Základní školy Středokluky, p.o. (Paznocht) 
ZŠ – Výnosy: 13,426 mil. Kč – 11,75 mil. MŠMT, 0,75 mil. Kč příspěvek obce, zbytek čerpání 

fondů, obědy. Náklady: 13,413 mil. Kč – 11,5 mil. Kč mzdy + odvody, 0,84 mil. Kč materiál, 0,38 

mil. Kč energie. Přebytek 13 137,05 Kč, ředitelka žádá o přidělení do Rezervního fondu. 

 

Usnesení č. 20/ZO/23: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje účetní závěrku Základní školy 

Středokluky, p.o. za rok 2019. Hospodářský výsledek ve výši 13 137,- Kč bude rozdělen do 

Rezervního fondu. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

5) Účetní závěrka Mateřské školy Středokluky, p.o. (Paznocht) 
Obec MŠ – Výnosy: 5,13 mil. Kč – 4,0 mil. MŠMT, 0,55 mil. Kč příspěvek obce, zbytek čerpání 

fondů, obědy. Náklady: 5,034 mil. Kč – 4,26 mil. Kč mzdy + odvody, 0,50 mil. Kč materiál, 0,13 

mil. Kč energie). Přebytek 95 132,62 Kč, žádost ředitelky o přidělení do Rezervního fondu. 

 

Usnesení č. 20/ZO/24: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje účetní závěrku Mateřské školy 

Středokluky, p.o. za rok 2019. Hospodářský výsledek ve výši 95 132,62 Kč bude rozdělen do 

Rezervního fondu. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 1-Černý 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

6) Věcné břemeno – elektřina k Velkému háji (Paznocht) 
Obec byla požádána společností ČEZ – Distribuce umožnění o umístění nového kabelového 

vedení nízkého napětí v délce 21 m na pozemku p.č. 670/4. Jedná se o připojení zamýšlené 

nemovitosti.  

 

Usnesení č. 20/ZO/25: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění IV-12-6025478/VB/01 Středokluky, 

č.parc. 1025/1 – kNN, která zakládá právo budoucího umístění kNN na pozemek p.č. 670/4 o 

délce zhruba 21 m. Sazba za umístění je 200 Kč/bm.  

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 1-Maršál 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

7) Věcné břemeno – elektřina V Chaloupkách (Paznocht) 
Obec byla požádána společností ČEZ – Distribuce umožnění o umístění nového kabelového 

vedení nízkého napětí v délce 15 m na pozemku p.č. 601/6. Jedná se o připojení k zamýšlené 

nemovitosti.  
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Usnesení č. 20/ZO/26: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje uzavření Smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění IP-12-6017431/VB/01 Středokluky, 

V Chaloupkách č.parc. st. 7 – kNN, která zakládá právo budoucího umístění kNN na pozemek 

p.č. 601/6 o délce zhruba 15 m. Sazba za umístění je 200 Kč/bm. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

8) VZ 2018-13 Architektonická soutěž – návrh smlouvy s vítězem 

architektonické soutěže (Paznocht) 
Vítěz architektonické soutěže projevil zájem na dokončení svého návrhu. Uzavření smlouvy je 

podmínkou dotace. Obec v tuto chvíli dokončuje návrh smlouvy. Součástí této zakázky bude 

dopracování dokumentace na základě projednání s občany a budoucími uživateli prakticky před 

dokumentaci pro územní rozhodnutí. Vítěz soutěže předložil návrh, nyní se musí dopracovat 

do projektu. 

Během této práce dojde k prověření rozsahu řešeného území a dopracování chybějících míst. 

Tedy zahrnutí i autobusové zastávky Středokluky, křižovatky před obecním úřadem apod. Dále 

dopracuje kompletně do detailu venkovní plochy a budovy. Při práci prověří inženýrské sítě, 

s dopravním specialistou prověří dopravní řešení a projedná návrhy jak s občany, tak uživateli 

a nakonec i příslušnými úřady. Výstupem bude ucelený koncept středu obce rozdělený do 

logických celků. Následně bude obec projektovat pro stavební povolení pro jednotlivé stavby. 

Aby obec mohla čerpat dotace, je nutné mít připravené projekty, které můžeme rychle 

zrealizovat. Celé stavební řízení trvá často i rok a díky tomu nám příležitosti utíkají. I proto 

bychom chtěli mít projekty připravené „v šuplíku“ a realizovat buď z vlastních prostředků, 

anebo z dotací.  

 

Celková cena prací je 750 tisíc Kč vč. DPH.  

 

Usnesení č. 20/ZO/27: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 

s Ing. arch Martinem Poláčkem na dopracování vítězného návrhu architektonické soutěže 

Centra obce Středokluky. Zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 2 – Maršál, Melíšek 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

9) VZ 2019-02 Úvěrový rámec – Poskytnutí úvěru na předfinancovaní 

dotace Intenzifikace ČOV (Paznocht) 
Obec vyhlásila veřejnou zakázku na úvěr, který bude sloužit k financování intenzifikace ČOV. 

Jedinou nabídkou, kterou obec obdržela, byla nabídka Komerční banky. Úvěr je nastaven tak, 

že obec během roku 2020 bude čerpat až 20 milionů korun. Během roku 2021 je bude splácet 

pravidelnou splátkou 1 670 tis. Kč. Peníze budou úročeny 0,980 % Kč p.a.  

 

Usnesení č. 20/ZO/28: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vítěze VZ 2019-02 Úvěrový 

rámec Komerční banku, a.s. Zároveň pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 



 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Středokluky dne 11.3.2020  

 Strana 8 z 10 

10) VZ 2015-06-C Intenzifikace čistírny odpadních vod – realizace – 

Dodatek ke smlouvě (Paznocht) 
Vzhledem k problémům s karanténou zaměstnanců dodavatele technologií byla obec požádána 

o prodloužení termínu realizace do konce září 2020. Předpokládá se, že stavba bude dokončena 

dříve.  

 

Usnesení č. 20/ZO/29: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o 

dílo ze dne 28.3. 2019 uzavřenou s firmou Porr, a.s., který prodlužuje plnění nejdéle do konce září 

2020 dle průběhu stavby. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č. 20/ZO/30: 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 září 2020 dle průběhu stavby. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

11) Navýšení kapacity ZŠ (Kuchař) 
V deváté třídě ZŠ je nyní pouze 11 žáků. Víme, že do první třídy nastoupí kolem 20-25 dětí. 

Již nyní je škola na hraně celkové kapacity dle hygieny. Místostarosta Kuchař znovu přeměřil 

všechny školní budovy a prodiskutoval s hygienou naše možnosti. Zjistil, že škola má již nyní 

prakticky kapacitu 230 žáků (o 30 více než nyní uvedenou v rejstříku škol) a jedná se pouze o 

administrativní omezení. Pro obec to nebude znamenat žádné dodatečné náklady. 

 

Usnesení č. 20/ZO/31: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení kapacity základní 

školy na 230 žáků.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

12) VZ 2020-03 Stavební úpravy ZŠ Středokluky – WC pro osoby 

s handicapem a nová šatna v č.p. 82 (Paznocht, Kuchař) 
Obec připravuje zakázku na přestavbu v budově č.p. 82 - učitelské toalety a sklad na kabinet 

výtvarné výchovy (cca 3x3 m), toaletu pro osoby s handicapem, sprchu, sklad úklidu a toaletu 

pro zaměstnance. Součástí stavby bude přidání dalšího umyvadla na chlapecké WC a také 

širšího umyvadla do třídy výtvarné výchovy. Rozpočet (včetně úprav sítí apod.) asi 250 tisíc 

Kč.  

Tuto akci plánujeme spojit s výstavbou nových šaten v suterénu budovy. Šatny by byly 

umístěny v dřívějším skladě technického vyučování. Do místnosti lze vcházet přímo z venku 

novými dveřmi. Do místnosti se vejdou i skříňky. Během akce dojde k úpravě potrubí a vedení 

(dnes pod stropem), zajištění vzduchotechniky, bude položena nová podlaha v šatně, dle 

hygieny budou nejspíše omítnuty zdi a podobně upravena chodba a schody do školy. Velkou 

výhodou bude dostatek prostoru pro všechny děti včetně možnosti ukládat své věci a zároveň 

možnost zamknout budovu školy při umožnění odemčené šatny. Do školy se bude vcházet přes 

zadní dvorek. Práce by měly proběhnout během letních prázdnin.  

 

Usnesení č. 20/ZO/32: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ: 2020-03 Stavební úpravy 

ZŠ Středokluky WC pro osoby s handicapem a nová šatna v suterénu č.p.82. Zároveň jmenuje 

výběrovou komisi ve složení Kuchař, Melíšek, Petrů, náhradník Chvoj a pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy na základě rozhodnutí výběrové komise. 
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Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

13) Generel vodovodu (Paznocht) 
Obec při přípravě rekonstrukce komunikace na Ovčíně narazila na problematiku vodovodu. 

Vzhledem k rozsahu akce by obec ráda během této akce vyměnila vodovodní potrubí. Zároveň 

by chtěla připravit koncepci modernizace vodovodu, aby při obnově komunikací v obci 

docházelo i k výměnám potrubí a lepšímu rozložení tlaků, byly umístěny měřící body hlídající 

ztráty vody apod. Generel vodovodu bude stát 250 tisíc Kč.  

 

Usnesení č. 20/ZO/33: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zadání projekce Generelu 

vodovodu obce Středokluky. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

14) Požární řád obce (Petrů) 
Obec na svém jednání v minulém roce představila Požární řád obce Středokluky, z důvodu 

nejasností nebyl schválen. Proto byl nyní znovu předložen. Jeho schvalování běží stejně jako 

schvalování obecně závazných vyhlášek. Tedy po schválení zastupitelstvem obce, bude ještě 

muset být schválen MVČR.  

 

Usnesení č. 20/ZO/34: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Požární řád obce 

Středokluky. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

15) Domovní řád č.p. 68 (Petrů) 
Obec nyní vlastní jeden bytový dům. Domovní řád je několik desítek let starý. Aby nedocházelo 

ke sporům, byl připraven nový domovní řád dle aktuální legislativy.  

 

Usnesení č. 20/ZO/35: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Domovní řád pro obecní 

bytové domy. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

16) Stav vody na přítoku k vodní nádrži (Sportovní areál "Koupaliště") - 

správa obecních vodních zdrojů (Paznocht, Petrů) 
Obec má podezření, že je neoprávněně čerpáno z obecního zdroje v parčíku v Chaloupkách. 

Obci za poslední roky přibylo do správy několik studen, je třeba vytvořit správní systém 

k odběru vody.  

 

Usnesení č. 20/ZO/36: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu a p. Petrů 

k prošetření smluvně neošetřeného čerpání vody z obecních zdrojů.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

17) Diskuse  
Zastupitelstvo se dohodlo na dalších termínech jednání: 27.5. pracovní jednání, 24.6. jednání 

ZO  
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PŘÍLOHY:  
Žádost o LD20-SPONS-dopis 

Žádost o LD20-SPONS  

Dopis Spolku občanů a přátel Nové Středokluky 

Smlouva spolkové dotace 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 29.4.2020 

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

 

 

ve Středoklukách dne: ve Středoklukách dne: 

 

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

 

 

ve Středoklukách dne:    ve Středoklukách dne: 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 


