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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE 

STŘEDOKLUKY 
dne 23.6.2020 v 18.00 

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

Omluveni: Chvoj, Melíšek, 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. 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: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje následující program: 

1. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů 

2. Stížnost na starostu obce (Paznocht) 

3. Žádost o řešení situace na pozemku p. č. 670/4 (Paznocht) – na žádost přítomného 

občana přesunuto z bodu č.8 (domnívá se, že tento bod souvisí s bodem předchozím) 

4. Žádost o prodej pozemku p.č. 54/1 v k.ú. Středokluky (Paznocht) 

5. Žádost o prodej pozemku p.č. 54/5 v k.ú. Středokluky (Paznocht) 

6. Žádost o pronájem v objektu č. p. 117 – skladování lyží (Paznocht) 

7. Žádost o odpuštění nájmu – Sportovní areál koupaliště (Paznocht) – bod přidán na 

jednání ZO, bezodkladná záležitost 

8. Navýšení závazného ukazatele ZŠ – nákup počítačů (Kuchař) 

9. Navýšení závazného ukazatele MŠ – nákup počítačů (Kuchař) 

10. Letní dotace spolkům (Paznocht) 

Žádost o dotace místní akční skupiny – chodníky, ZŠ (Petrů) – odebrán z důvodu 

neopodstatněnosti 

11. Dotace Nadace Agrofert (Petrů) 

12. VZ 2019-05 B: Bezpečná chůze Středokluky – Běloky – Realizace (Paznocht) – 

přejmenován, upřesněn 

13. VZ 2016-07 B: Rekonstrukce komunikace na Ovčíně – Realizace (Paznocht) – 

doplněn z důvodu neodkladnosti 

14. Smlouva o spolupráci s obcí Běloky (Paznocht) 

15. Výsledky kontroly hospodaření (Paznocht) 

16. Účetní závěrka obce Středokluky za rok 2019 (Paznocht) 
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17. Rozpočtové opatření (Paznocht) 

18. Diskuse 

 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

1) Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů 
Jednání 29. 4. 2019 

1. Žádost předsedy Spolku občanů a přátel Nové Středokluky (Paznocht) – zasláno 

vyjádření, bez reakce, zatím nedořešeno.  

2. Žádost o odkup pozemku p. č. 54/1 k. ú. Středokluky (Paznocht) – viz níže 

3. Účetní závěrka Základní školy Středokluky, p.o. (Paznocht) – potvrzeno ZŠ 

4. Účetní závěrka Mateřské školy Středokluky, p.o. (Paznocht) – potvrzeno MŠ 

5. Věcné břemeno – elektřina k Velkému háji (Paznocht) – smlouva podepsána 

6. Věcné břemeno – elektřina V Chaloupkách (Paznocht) – smlouva podepsána 

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

soutěže (Paznocht) – smlouva podepsána, viz dále 

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

Intenzifikace ČOV (Paznocht) – obec již čerpá prostředky, viz níže 

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

(Paznocht) – podepsán, zapsán na fond 

10. Navýšení kapacity ZŠ (Kuchař) – zaslána žádost Středočeskému kraji, předjednáno 

s ministerstvem, čekáme na vyjádření 

11. VZ 2020-03 Stavební úpravy ZŠ Středokluky (Paznocht)– WC pro osoby s 

handicapem a nová šatna (Paznocht, Kuchař) – VŘ připraveno, prověřujeme možnost 

přímého zadání pro urychlení (aby se stavba stihla v létě).  

12. Generel vodovodu (Paznocht) – připravuje se zadání s odbornou firmou. 

13. Požární řád obce (Petrů) – schválen MVČR, platný. 

14. Domovní řád domu č.p.68 (Petrů) – byl předán všem nájemníkům 

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

vodních zdrojů (Paznocht, Petrů) – nedořešeno 

 

Jednání 11. 3. 2019 

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

s Tuchoměřicemi, společně byla zadána prověřovací studie, viz níže 

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

zjistit, zda se vše vyřešilo, školy byly zavřeny. 

3. VZ: 2020-04 Oprava kurtu v areálu Koupaliště (Petrů, Maršál) – hřiště je opravené, 

slouží hráčům. 

4. Dotace ČOV – kraj (Petrů) – žádost podána, nevíme výsledek. 

5. Dotace Cisterna JSDH – MVČR (Petrů) – žádost podána, nevíme výsledek. 

6. Zrušení mikroregionu (Petrů) – běží. Čekáme na souhlas obce Běloky. 

 

Jednání 18. 12. 2019 

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

byla dokončena, čeká se na podpis zástupce obce Běloky. 

 

Jednání 6. 11. 2019 
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1. Prodej pozemků pod bytovými domy – p.č. 250, 251, 252/1, 253/1 v k.ú. Středokluky 

(Paznocht) – Jeden pozemek je již prodán a zapsán na katastru. Připravuje se projekt 

bourání vodárny a máme souhlas většiny vlastníků.  

 

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. Původní kontaktní oddělení bylo zrušeno. 

 

Starosta informoval: 

1. Čistírna odpadních vod – průběh stavby – Budovy jsou prakticky dokončeny. Instaluje se 

technologie čištění. V tuto chvíli očekáváme začátek provozu nové čistírny v polovině 

srpna. Předcházet tomu bude jednání s příslušnými orgány. Až nová ČOV poběží, budou 

odstraněny staré objekty.  

V tuto chvíli je zaplaceno celkem 32 mil. Kč. Zbývá zaplatit 9,5 mil. Kč. Obec čerpá úvěr 

ve výši – 7 mil Kč. Obci byla tento týden vyplacena část dotace OPŽP ve výši 9,5 mil. Kč. 

Čekáme na informace o dotaci Středočeského kraje. Obec brzy obdrží 979 300 Kč z daru 

Letiště Praha programu Žijeme zde společně.  

Připravujeme koncesní řízení na provozování vodovodu, kanalizace i ČOV.  

2. Nové dětské hřiště Středo-moří – bylo slavnostně otevřeno 1.6.2020 – jsme rádi, že se 

dětem líbí. Provozovatel sousedního sportovního areálu obdržel klíč od hřiště a je na jeho 

uvážení, zda spojovací branku odemkne. Venkovní branka by měla být odemčena. 

3. Krajinný plán obce Středokluky – dne 4.6.2020 proběhlo veřejné projednání. Přišlo celkem 

33 připomínek. Nyní proběhne jejich vypořádání. 

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

poslední návrh, který bude zkonzultován se Zastupitelstvem a následně během léta poslán 

do společného jednání. Ve společném projednání bude možné podávat připomínky. 

5. Architektonická soutěž Centra obce Středokluky – proběhla již dvě jednání s vítězem p. 

Poláčkem, jedno k veřejným prostranstvím, druhé k zázemí pracovní čety a hasičů. Došlo 

k zaměření dotčených míst. 

6. V bytovém domě č.p. 68 probíhá rekonstrukce stoupaček v jedné části budovy. Rozpočet 

prací včetně obnovy rozvodů v jednom z bytů je 150 tis. Kč. Akce byla vzhledem k jejich 

havarijnímu stavu nutná. 

7. Strategický plán rozvoje osad – do 30. června lze podávat připomínky. Proběhla veřejná 

projednání s občany. 

Opatření:  

Nové Středokluky 

a) Realizovat novou místní komunikaci a upravit na ní navazující veřejná prostranství. 

b) Vytvořit podmínky pro snižování zatížení osady dopravou a hlukem z ní. 

c) Vytvořit předpoklad pro zlepšení prostupnosti krajiny, zvýšení její ekologické 

stability. 

d) Nastavit optimální způsob komunikace obce a osadního výboru 

Černovičky 

a) Postupně zlepšovat stav a vybavenost veřejných prostranství v osadě. 

b) Realizovat vodovod a kanalizaci v osadě. 
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c) Vytvořit podmínky pro zlepšení dostupnosti Černoviček a pro to, aby nedošlo ke 

zvýšení dopravní zátěže. 

d) Nastavit optimální způsob komunikace obce a osadního výboru. 

8. Testování autobusové dopravy – proběhl test průjezdnosti osady Černovičky pro autobus 

veřejné dopravy. Obec požádala kraj (IDSK) o prověření možnosti prodloužení spojů linky 

319 (a několika dalších variant) přes Černovičky. Proběhl test, přičemž autobus osadou 

projel. Vyvstaly dva problémy. Komunikace je příliš úzká, musela by být zjednosměrněna 

(prověřujeme možnosti). Druhým problémem je, že by autobus projížděl příliš blízko 

některých nemovitostí a mohl by je poškodit.  

9. Na Černovičkách probíhá umisťování vysokorychlostního internetu, vše v režii společnosti 

CETIN. 

10. Obec ve spolupráci s místními sedláky připravuje spálení větví, které se nahromadily na 

černé skládce u Černoviček, a zároveň s nimi spálí zbytek větví podél cesty k benzínce. 

11. Dotace MAS – nyní čekáme na finální schválení, prověřují postup MAS.  

Prověřujeme možnosti dalších programů, viz níže. Dnes schválena dotace na odborné 

učebny ZŠ.  

12. Komunikace Ovčín – ČEZ tento týden začal ukládat elektrické vedení do komunikace. 

Obec zde rozmýšlí umístit 3 provizorní lampy.  

13. Příměstské tábory – stále volná místa. Proběhne pouze poslední termín 24.-28.8.2020.   

14. Jednání na ŘSD ohledně rozšíření dálnice D7 neproběhlo z důvodu omezení. Proběhlo jen 

jednání se zástupci ŘSD, povodí a projektanty v otázce retenční nádrže.  

Jsou připravovány 2 akce na dálnici D7. První bude vybudování „přídatných pruhů“. 

V úseku nájezdu a sjezdu z dálnice bude přidán z každé strany jeden pruh 

(sjezdový/nájezdový). Druhá akce je „modernizace D7“, během níž bude rozšířena D7 od 

letiště až ke sjezdu na Kladno (Buštěhrad). Po dokončení akce by měla mít v tomto úseku 

dálnice tři pruhy na každé straně, rozšířený středový pás a krajnice (šířka jako 

modernizovaná D1). Během akce by mělo dojít k realizaci retenčních nádrží na dešťovou 

vodu. Jedna z nádrží by měla být na katastru naší obce, v blízkosti rybníka Pod Panskou 

s vypouštěním přečištěné vody do rybníka. Obec požádala o prověření varianty na druhé 

straně dálnice se zasakováním v mokřadu. Společně se zástupkyní Povodní Vltavy 

požadujeme více informací a přesnější popis řešení a lepší parametry vyčištěné vody. 

Nádrž by měla být podzemní a její povrch zatravněný.  

15. Probíhá nadále (aktualizace) pasportizace obce: kanalizace a vodovod byly zaměřeny, také 

centrum obce pro vítěze architektonické soutěže. Během léta doměří zbytek komunikací. 

Obec má mnoho vstupů, které bude muset prověřit.  

16. FCC oznámilo, že vzhledem ke změně legislativy může dojít příští rok k navýšení cen 

skládkování. 

17. Zahájeno správní řízení, špatně sestaven výkaz FIN za rok 2018, obec neudělala 

rozpočtové opatření ve výši 25 tisíc v moment přijetí dotace (od Středočeského kraje). 

Hrozí pokuta 3 tisíce Kč. 

18. Sociální komise se bude zabývat problémy sousedů v bytovém domě. Obec obdržela 

stížnosti na sousedy.  

19. Ve čtvrtek 25. června 2020 od 17.00 proběhne projednání územního plánu Tuchoměřic. 

Zástupci obce se zúčastní. 

20. Natáčení seriálu Specialisté proběhlo včera na hřišti. 

21. Obec připravuje prořez stromů kolem Zákolanského potoka na cestě k ČOV z důvodu 

bezpečnosti. Přitom prověří usychající stromy v břízkách. 
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22. Ze zákona je nutné zajistit obecní hrob. Zjišťujeme možnost společného hrobu s obcí 

Číčovice z důvodu nedostatku míst na hřbitově na Černovičkách.  

23. Vzhledem k cyberútoku na Povodí Vltavy došlo k omezení funkcí tohoto podniku, proto 

stále nedošlo k začátku prací na studii odtokových poměrů.  

Dotační program Life – projekt výzkumného ústavu TGM v Praze – připravují novou 

žádost evropských dotací na úpravu koryta potoka.  

24. Obec obdržela žádost o vyjádření, k případu úhynu raků na Zákolanském potoce v roce 

2019 v důsledku vyschnutí koryta v úseku za Okoří (v korytu byla nalezena čerpadla). Jako 

potenciální pachatel byli označeni rybáři hospodařící na rybníku Pod Panskou (vlastník 

Středokluky). Obec nesouhlasí s označením viníka. Úhyn nebyl řádně prošetřen. 

25. Proběhla deratizace celé obce v obvyklém rozsahu. 

26. Řešíme akustiku ve škole (na problém již upozorňovala KHS, která bude při pracích v ZŠ 

do budoucna požadovat posouzení světelných a zvukových charakterisitk) – po obhlídce 

učeben odborná firma předložila návrh řešení. Práce proběhnou během letních prázdnin. 

27. Dojde k opravě komínu v MŠ a zmodernizování uspořádání potrubního vedení ve sklepě. 
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2) Stížnost na starostu obce (Paznocht) 
Občan obce podal stížnost na starostu obce v souvislosti s rozhodnutím Stavebního úřadu 

Hostivice. Starosta zaslal zastupitelům svoje vyjádření. Obsáhlé vyjádření k situaci je také 

zveřejněno na webu obce včetně všech souvisejících dokumentů.  

 

Veřejného zasedání zastupitelstva obce se účastnili jeho synové jako zástupci stěžovatele.  

 

„Starosta obce jedná nefér v případě vyjádření ke stavebnímu řízení k rodinnému domu se 

dvěma byty, protože své vyjádření přednesl v poslední možný den lhůty pro ukončení řízení na 

ústním jednání v místě stavby, přestože měl možnost kontaktovat stavebníka a dohodnout se ve 

věci přístupu k nemovitosti a s ním spojeným vybudováním otáčky. Jsem středoklucký občan 

od narození a chci tady nadále žít, stavební řízení trvá tři roky a starosta netransparentně rozhodl 

o zastavení stavby v poslední den jednání, aniž by nám cokoli před tím řekl.“  

 

Dle vyjádření starosty ukončil řízení Stavební úřad Hostivice po kontrolní prohlídce na místě 

stavby dle zákona. Nedostatečná příjezdová komunikace byla zmiňována již při vydání 

souhlasu se stavbou a je součástí příslušného usnesení zastupitelstva obce. Stavební úřad 

požaduje vyřešit zakončení komunikace v souladu s vyhláškou tak, aby mohla být zajištěna 

obslužnost tohoto pozemku (otáčení vozidel IZS, popelářů apod.) Starosta dle dřívějšího 

usnesení zastupitelstva odmítá jakkoli se na této stavbě podílet, jelikož stavebník nikoli obec 

chce realizovat nový dům. 

Stavebník se odvolal u krajského úřadu pro nepatřičnost rozhodnutí, proto dle starosty toto 

jednání nemá žádný smysl, pokud stavebník nezměnil názor a otočku nevybuduje.  

 

Dle zástupce stavebníka se odkazovaná vyhláška nevztahuje na tuto polní cestu, protože to není 

místní komunikace, a protože není ukončená, ale průjezdná. Dle jeho vyjádření by stačilo pouze 

vyklučit cestu v lese a byla by průjezdná, a proto zde nemusí být místo pro otáčení. Navíc hasiči 

dali souhlas ke stavbě bez podmínky otáčky. Stavebník dodal, že vyjádření k přívodu el. energie 

trvalo déle, než bylo nutné. Starosta s tím nesouhlasí, viz vyjádření na webu obce.  

 

Starosta upozornil, že se stavebním úřadem je v kontaktu již od roku 2017. Stavební úřad musel 

prověřit situaci na místě, což dle zákona probíhá poslední den podávání připomínek, aby je 

mohl už předem zhodnotit.  

 

Stavebník: „Stavební úřad se vždy rozhodne tak jak chce starosta.“  

 

Místostarosta upozornil, že to je vážné obvinění vůči nezávislosti SÚ. 

 

Stavebník požadoval změnu komunikace z polní cesty – účelové komunikace na místní, jelikož 

tvrdil, že na polní cestě není nutné budovat žádné obratiště.  

Starosta upozornil, že obec je povinna se o místní komunikaci starat, ačkoli není v dobrém 

stavu. V budoucnu můžou nastat požadavky stavebníka na investice do komunikace, podobně 

jako v Nových Středoklukách. Komunikace je nyní dle obce polní cestou, vysypaná recyklátem. 

Dle stavebníka je v dobrém stavu, protože to byla „okresní silnice do Číčovic“. 

Změna určení komunikace v pasportu je reálná, ale vyžaduje nějaký čas – oznamuje se veřejnou 

vyhláškou. Dle starosty se tak stane určitým závazkem do budoucna – tu musí zastupitelstvo 

zvážit. 

Ladislav Kuchař – upozornění – Není vhodné obviňovat zastupitelstvo z netransparentnosti, 

pokud po něm něco žádáte. (smlouva s vlastníkem veřejné dopravy-obcí) 

Obec nedokáže bez točny zajistit údržbu – svoz odpadů, zimní údržbu, zásah IZS apod. 
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„Nechci rozhodovat v zájmu jedné osoby na úkor ostatních obyvatel bez podkladů a řádného 

posouzení dopadu změny určení komunikace – požaduji vyčíslit případný finanční závazek 

obce, pokud se bude obec schopná starat o komunikaci, tak za mě není v budoucnu problém 

odsouhlasit změnu určení komunikace. Momentálně bez informací je pro mě souhlas 

nepřijatelný“ 

 

Lenka Duchajová – hasiči neřešili komunikaci, spíš objekt. 

 

Stavebník – navrhuje usnesení, že ZO pověřuje starostu k řešení situace.  

 

Zastupitelé se shodli, že není v zájmu obce budovat jakoukoli infrastrukturu soukromým 

investorům, kteří tvoří stavební pozemky z dříve nezastavitelných pozemků. Nezáleží na tom, 

zda jsou „místní“ či „cizí“. Pokud krajský úřad rozhodne, že není důvod požadovat místo 

k otáčení, obec nemá důvod a ani nemůže požadovat cokoli nad rámec právních norem. Pokud 

rozhodne ve prospěch stavebního úřadu, musí stavebník vybudovat místo k otáčení a předat jej 

vč. pozemku obci, jinak nemůže stavět. V obou případech není nutné měnit status komunikace 

na místní. 

 

Usnesení č. 20/ZO/37: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí rozhodnutí SÚ 

Hostivice. Zastupitelstvo uzavře smlouvu se stavebníkem v případě, že stavebník na své náklady 

vybuduje smyčkový objezd nebo plochu umožňující otáčení vozidla dle požadavku SÚ a předá 

ji do vlastnictví obce včetně pozemku.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

3) Žádost o řešení situace na pozemku p.č. 670/4 (Paznocht) 
Majitel pozemku p.č. 534/3 v k.ú. Středokluky při rekonstrukci budovy pravděpodobně 

realizoval schodiště i na pozemku obce. Je třeba upřesnit  o jaký zásah se jedná. Schody mohou 

být zkolaudovány až po dohodě s obcí. P. Marek podal návrh řešení na pronájem, prodej apod. 

Starosta navrhuje konzultaci se SÚ.  

 

Usnesení č. 20/ZO/38: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k jednání 

s vlastníkem pozemku p.č. 534/3 v k.ú. Středokluky o řešení situace možného přesahu stavby na 

obecní pozemek p.č. 670/4 k.ú. Středokluky. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

4) Žádost o prodej pozemku p.č. 54/1 k.ú. Středokluky (Paznocht) 
Majitel sousedního pozemku žádá, z důvodu výstavby nového domu, o odkup travnatého pásu 

o rozměru cca 50 m², který má historicky zaplocený. Po odkupu se pozemek stane součástí 

stavebního pozemku, tím pádem jeho cena vzroste. 

Je nutné říct, že stanovená cena odprodeje se bude týkat všech pozemků, které jsou stejně 

přeplocené po celém vnějším obvodu fotbalového hřiště. Dohromady 756 m². Záměr byl řádně 

vyvěšen. 

V těchto místech dojde prodejem travnatého pásu k potenciálnímu zúžení vozovky a tím pádem 

k možnému omezení provozu.  

 

Usnesení č. 20/ZO/39: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje prodej části pozemku p. č. 

54/1 v k.ú. Středokluky navazující na pozemek p.č. 74/4 k.ú. Středokluky majiteli tohoto 
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pozemku za cenu 3 500 Kč/m². Geometrický plán a zaměření bude hrazeno žadatelem. Jedná 

se o stavební pozemek.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

5) Žádost o prodej pozemku p.č. 54/5 k.ú. Středokluky (Paznocht) 
Majitelé sousedního pozemku žádají z důvodu vyřešení majetkoprávní situace o odkup 

travnatého pásu, který mají historicky zaplocený.  

 

Usnesení č. 20/ZO/40: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje prodej pozemku p. č. 54/5 

v k.ú. Středokluky navazující na pozemky p.č. 159, 85/1 a 86 k.ú. Středokluky majiteli těchto 

pozemků za cenu 3 500 Kč/m². Geometrický plán a zaměření bude hrazeno žadatelem. Jedná 

se o stavební pozemek. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

6) Žádost o pronájem v objektu č.p. 117 - skladování lyží (Paznocht) 
Pan Adam se rozhoduje mezi dvěma možnostmi pronájmu, přesto jsme se rozhodli jeho zájem 

zveřejnit. Budeme jednat o ceně a podmínkách 

Usnesení č. 20/ZO/41: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí zájem o pronájem části 

objektu č.p. 117. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

7) Žádost o odpuštění nájmu-sportovní areál Koupaliště (Paznocht) 
Nájemce sportovního areálu Koupaliště podal v den jednání zastupitelstva obce žádost o 

odpuštění nájmu za měsíce červen, červenec a srpen z důvodu pandemie koronaviru. Obec 

chápe těžkosti provozovatele. Provozovatel měl odpuštěn nájem již z minulého jednání za 2 

měsíce. Vzhledem k tomu, že může smlouvu ukončit v září, měl by odpuštěný nájem na 5 

měsíců v řadě. 

Usnesení č. 20/ZO/42: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje odpuštění nájmu společnosti 

Westoffroad s.r.o. za měsíce červen, červenec a srpen. 

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

USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO 

8) Navýšení závazného ukazatele ZŠ – nákup počítačů (Kuchař) 
Během koronavirové krize vyvstala potřeba urychlit dlouho odkládanou obnovu učitelských 

počítačů v základní škole. Proto jsme přistoupili k nákupu celkem 14 počítačů za 218 tis. Kč. 

Tedy pro každého vyučujícího jeden. Pro nákup počítačů bylo použito poptávkové řízení, bylo 

osloveno 7 dodavatelů. Součástí akce bylo také nastavení počítačů a jejich unifikace tak, aby 

sloužili k výuce jak online, tak např. s pomocí interaktivní tabule. Počítače také budou sloužit 

ke komunikaci s rodiči, každý učitel má nyní unikátní oficiální emailovou adresu. 

 

Usnesení č. 20/ZO/43: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení závazného 

ukazatele Základní školy Středokluky p.o. o 220 tis. Kč.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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9) Navýšení závazného ukazatele MŠ – nákup počítačů (Kuchař) 
Využili jsme příležitosti a při nákupu počítačů pro ZŠ byly nakoupeny také 4 notebooky a 

tiskárna pro mateřskou školu. Pro nákup počítačů bylo použito poptávkové řízení, bylo 

osloveno 7 dodavatelů. Každá třída bude mít svůj počítač pro komunikaci s rodiči a přípravu 

výuky. Jedno PC nahradí více než 15 let starý počítač kuchyně MŠ. O počítače se bude starat 

IT specialista, který provádí tyto služby i v základní škole. 

 

Usnesení č. 20/ZO/44: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení závazného 

ukazatele Mateřské školy Středokluky p.o. o 70 tis. Kč 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

10) Letní dotace spolkům (Paznocht) 
I v letošním roce bude vyhlášena druhá výzva obecních dotací na podporu spolků. Dle 

Pravidel bude možné podávat žádosti do 15. srpna 2020. Finanční prostředky lze následně 

využít v období od 1.9. do 31.12.2020. V minulé výzvě bylo alokováno 150 tis. Kč, nyní 

budou spolky podpořeny také částkou 150 tis. Kč. 

Usnesení č. 20/ZO/45: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Letní dotační program 

2020 s celkovou alokací prostředků 150 tis. Kč. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

11) Dotace Nadace Agrofert (Petrů) 
Obec Středokluky dostane od Nadace Agrofert dar ve výši 45 260,- Kč na nákup dýchacího 

přístroje Draeger vč. tlakové lahve. Obce Tuchoměřice a Číčovice přispěly za stejným účelem 

celkem 60 tisíc a obec Středokluky uhradí zbývající částku za nákup dýchací techniky 

kompatibilní s technikou profesionálních jednotek.  

 

Usnesení č. 20/ZO/46: Zastupitelstvo obce Středokluky děkuje za dar ve výši 45 260,- Kč od 

Nadace Agrofert, 50 000 Kč od obce Tuchoměřice a 15 000 Kč od obce Číčovice na nákup 

dýchací techniky pro JSDH Středokluky. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

12) VZ 2019-05 B: Bezpečná chůze Středokluky – Běloky – Realizace 

(Paznocht) 
Vzhledem k podmínkám dotace z MAS je nutné realizovat tuto stavbu do konce letošního roku. 

Cena bude zhruba 3 mil. Kč. Jedná se o výstavbu chodníku od přechodu u „dolních bytovek“ 

v Lidické ulici po hranici katastru s obcí Běloky. Zde bude místo pro přecházení a průchod do 

lokality Nad Běloky. Součástí budou nové autobusové zastávky a přechod pro chodce.  

 

Usnesení č. 20/ZO/47: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ 2019-05 B: Bezpečná 

chůze Středokluky – Běloky – Realizace. Zároveň jmenuje komisi ve složení: Chvoj, Kuchař, 

Petrů náhradník Maršál. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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13) VZ 2016-07 B: Rekonstrukce komunikace na Ovčíně – Realizace 

(Paznocht) 
Obec v roce 2018 požádala o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019 na 

MMR ve výši 5 mil. Kč na obnovu místních komunikací. Vzhledem k navýšení částky byla 

obec doporučena k financování. Dozvěděli jsme se o tom v pátek 19. 6. Podmínkou pro 

obdržení dotace je vybrat dodavatele do konce letošního září. Stavba se předpokládá na jaře 

2020. Cena bude zhruba 9 mil. Kč. Jedná se o kompletní obnovu komunikací, včetně přilehlých 

opěrných zdí. Během akce bude obnoven či vybudován vodovod, vytvořena dešťová 

kanalizace, v případě potřeby opravena splašková kanalizace, uloženy datové kabely a 

vysazena zeleň. Během realizace nového elektrického vedení jsme nalezli původní povrch 

komunikace z buližníku, buližník si schováváme.  

 

Usnesení č. 20/ZO/48: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ 2016-07 B: Rekonstrukce 

komunikace na Ovčíně – Realizace. Zároveň jmenuje komisi ve složení: Kuchař, Maršál, Petrů 

náhradník Černý. Výsledky musí schválit Zastupitelstvo obce.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

14) Smlouva o spolupráci s obcí Běloky (Paznocht) 
Tato Smlouva o společném zadávání upravuje vztah mezi obcemi Středokluky a Běloky během 

společného zadávání koncesního řízení na provoz čistírny odpadních vod. Přípravou celého 

řízení je pověřena obec Středokluky, Běloky mají právo se vyjadřovat, účastnit v komisi apod.  

 

Usnesení č. 20/ZO/49: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Smlouvu o společném 

zadávání koncesního řízení na provoz ČOV, vodovodu a kanalizace s obcí Běloky  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

15) Výsledky kontroly hospodaření (Paznocht) 
Dne 17. 6. proběhlo závěrečné přezkoumání hospodaření obce Středokluky. Audit provedli 

pracovníci Středočeského kraje. Vzhledem ke krátkému období mezi jednáním ZO a kontrolou 

nebylo možné vyvěsit návrh závěrečného účtu na 15 dní dle zákona o obcích, proto bude 

schvalován na následujícím jednání ZO. Obec nebude vystavena žádnému postihu, jelikož 

prodlení nebylo způsobeno obcí, ale posunutím termínu přezkoumání.  

Během kontroly byl hodnocen soulad účetnictví se zákonem včetně nakládání s majetkem.  

Vyjádření auditorů: „Při přezkoumání hospodaření obce Středokluky za rok 2019 podle § 2 a § 3 

zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, 

kromě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání za předchozí roky, které již byly 

napraveny.“ 

Starosta poděkoval za dobré spravování účetnictví obce  účetní p. Tomsové a pracovnicím 

obecního úřadu p. Surgotové a p. Bublíkové.  

 

Usnesení č. 20/ZO/50: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí výsledky Přezkoumání 

hospodaření obce Středokluky za rok 2019. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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16) Účetní závěrka obce Středokluky za rok 2019 (Paznocht) 
Na rozdíl od závěrečného účtu obce musí být účetní závěrka schválena do konce června. 

Nejedná se o stejný dokument.  

Obec Středokluky v roce 2019 měla celkové výdaje ve výši 42,51 mil. Kč z čehož 27,87 mil 

Kč byly kapitálové výdaje (investice) a 14,64 mil. Kč běžné výdaje (8,3 mil. Kč nákupy, 3,86 

mil. Kč platy a 2,07 mil. Kč příspěvky ZŠ, MŠ a dotace spolkům).  

Příjmy obce činily 35,86 mil. Kč z čehož 19,75 mil. Kč byly daňové příjmy, 12,84 mil. Kč 

přijaté transfery (dotace), 2,57 mil. Kč (dary, výnosy z nájmů apod) a 190,28 tis. Kč (příjmy 

z prodeje dlouhodobého majetku).  

Hospodaření obce bylo za rok 2019 v mínusu 7,14 mil. Kč. Celý schodek rozpočtu byl 

zaplacen z přebytků z minulých let. Obec nečerpala k 1.1.2020 žádné úvěry.  

Usnesení č. 20/ZO/51: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Účetní závěrku obce 

Středokluky za rok 2019 bez výhrad. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

17) Rozpočtové opatření (Paznocht) 
Cílem rozpočtových opatření je uvést rozpočet do souladu se skutečností.  

Za prvních pět měsíců roku 2020 měla obec příjmy celkem 7 888 030,65 Kč. Výdaje za stejné 

období činily 17 005 647,42 Kč. V den jednání byla vyplacena dotace ve výši 9,5 mil. Kč na 

stavbu ČOV. Většinu prostředků z dotace použije obec na zaplacení úvěru, který nyní čerpá ve 

výši 7,3 mil. Kč. Obec má na účtech 3,5 mil. Kč.  

Změny: příjmy budou navýšeny o proplacené výlohy opravy na koupališti (od pojišťovny) a 

také dar společnosti Agrofert.  

Na straně výdajů navyšujeme rozpočet na paragrafu základní školy o XX00 tisíc z důvodu 

výstavby nových toalet, šatny a úpravy akustiky, akustiku budeme také řešit v mateřské škole, 

65 tisíc Kč položku ostatní zájmová činnost a rekreace (hřiště na koupališti) a požární ochranu 

o 80 tisíc Kč z důvodu nákupu nového dýchacího přístroje. Naopak snižujeme prostředky na 

položce činnost místní správy.  

 

Usnesení č. 20/ZO/52: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020, 

které zvyšuje příjmy o 169 068Kč a výdaje zvyšuje o 850 000 Kč. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

18) Diskuse  

• Termín dalšího jednání – konec srpna nebo začátkem září, dle výsledků VZ 

• Starosta upozornil, že příští Střela bude mít uzávěrku v první polovině července, 

v minulé Střele byla výzva s nabídkou inzerce zdarma. 

• 2.7.2020 nepůjde el. proud ve většině obce – OÚ zavřeno 

• Pietní pochod na hřbitov na Černovičkách se bude konat – 6.7.2020 

• Slavnosti sv. Prokopa – 4.7.- 6.7. (pořádá spolek Středokluky oživení jinak), obec 

zajistila, aby nedošlo ke kolizi se stavbou v ulici Na Ovčíně. 
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PŘÍLOHY:  
1. Účetní závěrka obce za rok 2019 

2. Záměr prodej pozemku 54/1 

3. Záměr – prodej pozemku 54/5 

4. Rozpočtové opatření č. 2/2020 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 24.6.2020 

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: 

 


