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  ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE 

STŘEDOKLUKY 
dne 17. 2. 2021 v 18.00 

v „Obecním servise“ (č.p. 117) 
Přítomní: Černý – odchod 19:56, Chvoj, Kuchař, Maršál – příchod 18:08, Petrů, Paznocht, 

Šebková 

Omluveni: Duchajová , Melíšek Neomluveni:  

Uvítání – předsedající pan Ing. Jaroslav Paznocht oznámil, že zastupitelstvo bylo svoláno dle 

zákona a je usnášeníschopné. Také zmínil, že zastupitelstvo bude vysíláno online na obecním 

kanálu Youtube, ale záznam nebude po ukončení přenosu veřejně dostupný. Pokud se to 

osvědčí, bude se zasedání v této formě vysílat pravidelně. 

ZAHÁJENÍ, URČENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, 

SCHVÁLENÍ PROGRAMU 
Předsedající navrhl zapisovatele Mgr. Terezu Bublíkovou a ověřovateli RNDr. Ladislava 

Kuchaře Ph.D. a Ing. Jana Petrů. 

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

ověřovateli RNDr. Ladislava Kuchaře Ph.D. a Ing. Jana Petrů 

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. Dotace a VZ – Hasičská cisterna (Paznocht) – posunuto pořadí 

3. Kanalizační a vodovodní přípojka, ul. Nad Běloky, č.parc.158/87, (…) (Paznocht) 

4. Zimní dotační program (Paznocht) 

5. Výsledky VZ – Odborná učebna přírodovědných předmětů a matematiky (Kuchař) 

6. Výsledky VZ – Učebna cizích jazyků a multimediální výuky (Kuchař) 

7. Výjimky při zadávání zakázek malého rozsahu (Kuchař) 

8. Kubrova střední škola (Paznocht) 

9. Konkurz na ředitele/ku Základní školy Středokluky, p.o. (Paznocht) 

10. Investiční úvěry 2021 (Paznocht) – změna názvu 

11. Dotace MFČR (Petrů) 

12. Smlouva s družstvem Eurosignal – Datové sítě v obci (Paznocht) 

13. Rozpočtové opatření (Paznocht) - nepotřebné 

14. Volby do osadních výborů (Paznocht) 

15. Dotace Kraj – ČOV (Petrů) – bod přidán 

16. Smlouva o bezúplatném převodu řadu (Paznocht) - bod přidán  

17. Diskuse 

Hlasování: Pro:7 Proti: 0  Zdrželi se: 0  
USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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1) Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů 
 

Jednání 16. 12. 2020 

1. Žádost o prodej pozemku p.č. 54/5 a části pozemku p. č. 54/1 v k.ú. Středokluky 

(Paznocht) – neproběhlo žádné další jednání. 

2. Pronájem pozemku parc.č. 631/1, k.ú. Středokluky (Paznocht) – smlouva v přípravě 

3. Zimní dotační program (Paznocht) – viz níže. 

4. Konkurz na ředitele/ku Základní školy Středokluky, p.o. (Paznocht) – viz níže 

5. VZ Energie na roky 2021-22 (Paznocht) – bude vyhlášeno co nejdříve. 

6. Odpady v roce 2021 – změny dle schváleného odpadového zákona (Paznocht) – 

implementováno. 

7. Rozpočet Mateřské školy Středokluky, p.o na rok 2021+ Střednědobý výhled 

rozpočtu (Paznocht) – schváleno, zveřejněno. 

8. Rozpočet Základní školy Středokluky, p.o na rok 2021+ Střednědobý výhled rozpočtu 

(Paznocht) – schváleno, zveřejněno. 

9. Rozpočet obce na rok 2021 (Paznocht) – schváleno, zveřejněno.  

10. Rozpočtové opatření (Paznocht) – schváleno, zveřejněno.  

Jednání 25. 11 .2020 

1. Odkup pozemku p.č. 272/10 v k.ú. Středokluky – příjezdová komunikace k nádraží 

(Paznocht) – zatím nedořešeno. Obec požádala ČD o snížení ceny.  

2. Generel vodovodu (Paznocht) – stále čeká na vyhlášení. 

3. Odkanalizování, zásobení pitnou vodou lokalit Černovičky, Pazderna (Paznocht) – 

stále čeká na vyhlášení. 

4. Smlouva o spolupráci (realizace a plánování datových sítí) (Paznocht) – viz níže. 

Jednání 23. 9. 2020 

1. Vyhlášení VZ – Odborné učebny 2. stupeň ZŠ (Kuchař) –výsledky viz níže. 

2. Přijetí dotace od Středočeského kraje – dotace ČOV – smlouva podepsána z naší 

strany a poslána na kraj. 

3. Prodej pozemků ŘSD – modernizace D7 (Paznocht) – Jednání je stále otevřené. 

 

Jednání 24. 6. 2020 

1. Smlouva o spolupráci s obcí Běloky – koncesní řízení (Paznocht) – nedořešeno, ale 

ostatní práce na koncesním řízení pokračují. 

 

Jednání 29. 4. 2020 

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

zaurgováno. 

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

vodních zdrojů (Paznocht, Petrů) – nedořešeno 

 

Jednání 11. 3. 2020 

1. Zrušení mikroregionu (Petrů) – běží. Nyní se čeká na konečnou inventuru. 

 

Jednání 6. 11. 2019 

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

(Paznocht) – Bylo požádáno o potvrzení odstranění stavby. Poté lze uskutečnit prodej 

pozemků.  
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Starosta informoval: 

1. Čistírna odpadních vod – čistírna nadále čistí dobře. Připravujeme koncesní řízení.  

2. Územní plán – 19. února proběhne „Společné jednání“, je primárně určeno odborné 

veřejnosti. Následně běží lhůta 30 dní k podávání námitek a připomínek. Starosta požádal 

o dodržování legislativního procesu. Veřejnost může nyní podávat připomínky. 

3. Architektonická soutěž Centra obce Středokluky – informace o jednání se 

Středočeským krajem nejspíše změní naše priority, proto budeme preferovat některé části 

(Obecní servis a náves kolem kostela). Ovlivněné součásti, především Školskou ulici, 

budeme muset odložit, ale hotovou dokumentaci maximálně implementujeme i v případě 

možných změn. 

4. Pasport komunikací – Je prakticky hotový a nyní ho kontrolujeme a hledáme možnosti 

zlepšení. Na něj naváže aktualizace technické mapy obce. 

5. Zeleň – správce zeleně chystá dosazení stromů v břízkách a v některých alejích. Pokračuje 

údržba vzrostlé zeleně na Černovičkách. Byly výrazně zredukovány dvě vrby, vrby podél 

příjezdové komunikace a také další stromy v blízkosti budoucího dětského hřiště. Stále 

nemáme povolení na prořez podél Zákolanského potoka. Příslušné posudky budeme moci 

provést až na jaře.  

6. Developeři – Proběhla schůzka se zástupci společnostní BetonBau. Mají v plánu 

vybudovat výrobnu trafostanic na katastru Tuchoměřic v blízkosti společnosti PORR. 

Pracovalo by tam až 200 zaměstnanců. Obec tuto aktivitu nepodporuje, ale ani v tuto chvíli 

nebude aktivitu bojkotovat. Budeme čekat, zda společnost vyřeší problém s příjezdovou 

komunikací a vodou a kanalizací.  

7. Platba poplatků – probíhá výběr prostředků za svoz odpadů a ze psů. Občané mohou 

nadále využívat náš e-shop. Ode dneška platí standartní úřední hodiny. Stále platí, že 

preferujeme nákup online. Starosta poděkoval všem, kdo tuto novinku využili. 

8. Projekty, které nyní běží (v projekci, přípravě VZ) 

a) Bezpečná chůze – Středokluky – Běloky (realizace 2020) – před sněhovou 

kalamitou bylo osazeno veřejné osvětlení. Bohužel jsme nestihli zapojit osvětlení 

do rozvaděče. Bude dokončeno, jak to bude možné. Informační radar bude 

instalován následně. Přístřešky jsou objednány, dodací lhůta je zhruba 2 měsíce. 

Kolaudace proběhne co nejdříve. Také se chystá osazení nově vzniklého zeleného 

pásu podél chodníku ve spolupráci s obecním správcem zeleně a zahradnicí Lucií.  

b) Rekonstrukce komunikace na Ovčíně (2021) – začne zhruba do měsíce. Nyní 

připravujeme potřebné dokumenty. Ještě se snažíme získat povolení protlaku pod 

Kladenskou ulicí, abychom mohli pokračovat s veřejným osvětlením a datovými 

sítěmi dále za silnici směrem k Velkému háji. 

Až budeme vědět přesný začátek stavby a organizaci, buď obejdeme vlastníky 

sousedních nemovitostí osobně nebo uspořádáme online jednání.  

c) Odborné učebny ZŠ (2021) – viz níže. 

d) Šatna ZŠ+kotelna (2021) – s šatnou jsme rozhodli rovnou vyměnit zdroje tepla. 

Kotle jsou z roku 1994 a už přesluhují. Pokusíme se požádat o dotaci, viz níže. 

e) Chodník Lidická (ke stezce do Nových Středokluk, 2021) – nyní obesíláme dotčené 

orgány pro části A i B.  

f) Rekonstrukce ulice Pod Sedličkami – od minula žádná změna. 

g) Územní plán (dokončení 2021) – viz výše. 

h) Centra obce Středokluky – viz výše. 
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i) Efekt – dostaneme dotaci na výměnu veřejného osvětlení na 2/3 obce vč. osad ve 

výši 1,1 mil. Kč. Lokality Nad Běloky a Na Sedmerkách budeme řešit později, stejně 

jako oblast kolem dolních bytovek.   

j) Dětské hřiště Černovičky – chystá se dokumentace pro žádost o povolení. Proběhla 

schůzka se zástupcem jednoho dodavatele, ale bude nejspíše zvolena jiná varianta. 

Také zde nakonec nejspíše zůstane dle doporučení odborníků jasan.  

9. Filmaři – po obci se pohybují filmaři České televize. Seriál se jmenuje Koumando a je 

určený pro děti. Mají pěknou facebookovou stránku.  

10. Opatření ve veřejné dopravě – Středočeský kraj upozornil, že propad tržeb ve veřejné 

dopravě bude činit stamiliony korun. V březnu dojde nejspíše k mírnému omezení 

dopravy. V polovině roku dojde k úpravě cen, které jsou už 10 let beze změny, a to 

zohledněním inflace za tuto dobu. Od příštího roku budou platit „Standardy dopravy“, obec 

bude muset nejspíše přispívat na veřejnou dopravu.  

11. ZUŠ – obec navázala kontakt se ZUŠ Buštěhrad, která plánuje otevřít pobočku v naší ZŠ.  

12. Dotace MAS – chtěli bychom žádat tentokrát na výstavbu chodníků na Lidické ul. (B). 

13. Byty – v domě č.p.68 se uvolnily další byty. Byty, které nepotřebují rekonstrukci budou 

drženy pro pedagogický personál a jeden bude poskytnut k užívání zájemci, který má už 

dlouhodobě podanou žádost. 

14. Očkování Covid -19 – od 1.3. bude spuštěno očkování pro občany 70 let a výše. P. Gutová 

opět nabízí možnost rezervace termínu v ÚVN.  

Osady  

Na Černovičkách běží několik projektů: 

- údržba vzrostlé zeleně (viz výše), vzhledem k charakteru akce se bude jednat o náklady 

v řádech statisíců Kč. Problematiku přítomného hmyzu a živočichů řešíme s docentem 

Farkačem z ČZU.  

- dětské hřiště (viz výše) 

- pan Šebek začal svážet odpady z Černoviček do naší ČOV dle dřívější dohody. 

2) Dotace a VZ – hasičská cisterna (Paznocht) 
Obec již několikrát po sobě zažádala o dotaci na rekonstrukci hasičské cisterny. Každý rok se 

nám načítaly body. Stávající hasičská cisterna je přes 30 let stará a dosluhuje. Původně se 

počítalo s levnější variantou její rekonstrukce, která stojí zhruba 4 miliony korun s dotací 

(středočeský kraj a MVČR) 1,5 mil. Kč. Už v minulém roce Zastupitelé se zástupci Jednotky 

probrali reálné možnosti a limity rekonstrukce stávající cisterny a došli k závěru, že je potřeba 

změnit účel dotace z rekonstrukce na pořízení nové cisterny.  

Máme velké štěstí a z pozice několikátého místa „pod čárou“ jsme se dostali mezi podpořené 

projekty MVČR (České kanceláře pojistitelů). Rychle jsme změnili účel na nákup nové. 

Starosta nyní požádal Zastupitelstvo o souhlas s přijetím dotace, podání žádosti o dotaci 

Středočeského kraje a vyhlášení veřejné zakázky. 

Dotace na novou cisternu činí 2,5 mil. Kč od MVČR a až 1 mil. Kč od Středočeského kraje, 

dále získáme více než 0,5 mil. Kč prodejem staré cisterny. Budeme se snažit využít již 

zakoupeného vybavení a o nákupu dalších potřebných součástí jednáme s obcemi v hasebním 

obvodu. Nová cisterna bude stát mezi 7 a 8 miliony Kč v téměř plné výbavě. Očekáváme, že 

bude sloužit dalších 20 a více let, což bychom v případě pouhé rekonstrukce nemohli 

předpokládat. Dodací lhůty cisteren jsou dlouhé, takže dodání a zaplacení vozidla proběhne až 

začátkem příštího roku. Je velmi důležité upozornit, že v případě odmítnutí dotace bychom 
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přišli o všechny body nastřádané za několik posledních let a vzhledem k ekonomickému vývoji 

a možným omezením dotací možná takovou příležitosti v budoucnu nedostali. Rozhodně 

musíme jako zastupitelstvo obce naše hasiče podporovat, protože nejde jen o nákup cisterny, 

ale jejich aktivity velmi pozitivně přesahují i do běžného života obce. 

Velitel JSDH Martin Šeda připravil ve velice krátkém čase neprůstřelné technické podmínky, 

které konzultoval s několika okolními sbory. Byli jsme také na exkurzi ve výrobních závodech 

a dalších zbrojnicích. Starosta veřejně poděkoval panu Šedovi i ostatním aktivním členům za 

jejich intenzivní práci v souvislosti s přípravou žádosti o dotaci i technických podmínek. 

Obec předpokládá, že tento nákup odloží rekonstrukci hasičské zbrojnice na neurčito, ale 

v projekčních pracích na nové zbrojnici bude obec pokračovat i z důvodů možného čerpání 

dotací v budoucnu. 

Usnesení č.21/ZO/01: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje přijetí dotace z výzvy JSDH-

V1-2021 CAS MV-G ŘHZS ČR na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky 30 ve výši 

2,5 mil. Kč.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č.21/ZO/02: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání žádosti o dotaci ze 

Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši až 1 mil. Kč.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č.21/ZO/03: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ 2018-04 Nákup nové 

cisternové automobilové stříkačky. Zároveň pověřuje komisi ve složení Ing. Jan Petrů, Martin 

Šeda, Ing. Vítězslav Chvoj, Tomáš Houba, Tomáš Maršál, náhradník RNDr. Ladislav Kuchař 

Ph.D. Zároveň pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

3) Kanalizační a vodovodní přípojka, ul. Nad Běloky, č. parc. 158/87, (…) 

(Paznocht) 
Majitel pozemku p.č. 158/87 opakovaně žádá o povolení zásahu do pozemku p.č.158/1 ve 

vlastnictví obce z důvodu vybudování kanalizační a vodovodní přípojky. Zastupitelstvo na 

svém jednání v červnu 2019 rozhodlo usnesením č. 19/ZO/54: 

„Zastupitelstvo obce Středokluky nesouhlasí s napojením další nemovitosti na pozemku p.č. 

158/87 na kanalizační a vodovodní síť oproti původnímu územnímu rozhodnutí z důvodu 

kapacity sítí.“ Tento pozemek byl na základě územního rozhodnutí součástí sousedního 

pozemku, který přípojky má. Dle našeho názoru nemělo být rozdělení povoleno.  

 

Usnesení č. 21/ZO/04: Zastupitelstvo obce Středokluky potvrzuje usnesení č.19/ZO/54. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

4) Zimní dotační program (Paznocht) 
Do konce termínu pro podání žádostí o dotaci ze „Zimního dotačního programu obce 

Středokluky 2021“ bylo spolky podáno deset žádostí v celkové hodnotě 240.950 Kč. Alokace 

obecních prostředku v tomto programu je 200 tis. Kč. Starosta navrhuje snížení podpory pro 

FK Středokluky, TJ Sokol Středokluky a včelařům (viz příloha).  
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Usnesení č. 21/ZO/05: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Zimní dotace spolkům na rok 

2021 (leden-srpen) v rozsahu dle přílohy. 

Hlasování: Pro: 7 Proti:0   Zdrželi se:  

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

5) Výsledky VZ – Odborná učebna přírodovědných předmětů a 

matematiky (Kuchař) 
Do závěrečného termínu VZ na realizaci odborné učebny přírodovědných předmětů a 

matematiky obec obdržela dvě nabídky uchazečů. Nejnižší nabídkovou cenu předložila firma 

Santal spol. s.r.o. - 712.509,91 Kč vč. DPH. Na druhém místě se umístila firma PERSO 

International s nabídkovou cenou 918.801,40 Kč vč. DPH. Na webu obce bude umístěna 

prezentace, kde jsou zmíněny všechny pomůcky, které budou nakoupeny nejen v rámci této 

zakázky, ale i napřímo. V rámci této zakázky budou nakoupeno vnitřní vybavení učebny – 

stoly, středový tunel, katedra a demonstrační pracoviště učitele a další. Dále bude provedena 

instalace elektrických zásuvek a přívodu vody.  

 

Usnesení č. 21/ZO/06: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vítěze veřejné zakázky 2019-04 

A firmu Santal spol. s.r.o., jejíž nabídková cena je 712.509,91 Kč vč. DPH. a pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

6) Výsledky VZ – Učebna cizích jazyků a multimediální výuky (Kuchař) 
Do závěrečného termínu VZ na realizaci učebny cizích jazyků a multimediální výuky obec 

obdržela tři nabídky uchazečů. Nejnižší nabídkovou cenu předložila firma Z+M Partner, spol. 

s.r.o. – 893.021,91 Kč vč. DPH. Na druhém místě se umístila firma AV MEDIA SYSTEMS 

a.s. s nabídkovou cenou 994.641Kč vč. DPH a na třetím místě se umístila firma FLAME 

System s.r.o. s nabídkovou cenou 1.162.326 Kč. vč. DPH. Tato zakázka spočívá především 

v nákupu nových počítačů a IT vybavení do nové učebny pro žáky a učitele, nabíjecí skříně a 

3D tiskárny. Dále bude zakoupen nový nábytek a pomůcky, což není součástí této VZ. 

 

Usnesení č. 21/ZO/07: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vítěze veřejné zakázky 2019-4 

B firmu Z+M Partner, spol. s.r.o., jejíž nabídková cena je 893.021,91 Kč vč. DPH. a pověřuje 

starostu k podpisu smlouvy. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Přestávka 19:05 – 19:13 

7) Výjimky při zadávání zakázek malého rozsahu (Kuchař) 
Nyní platná směrnice omezuje zadávání zakázek nad 250 tis. Kč bez DPH za 12 měsíců po sobě 

jdoucích.  Pokud očekávaná částka tuto hodnotu překročí, je nutné hledat dodavatele formou 

veřejné zakázky, tedy včetně nutnosti souhlasu zastupitelstva a veřejné otevřené soutěže. Pokud 

zastupitelstvo nerozhodne jinak. 

U některých druhů zakázek specifikace požadavků, abychom dostali přesně co chceme, 

prakticky nemožná.  

Starosta s místostarostou požádali o zvýšení limitu u těchto zakázek: 
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- Správa veřejného osvětlení. Firma ELPEDO z Kněževse provádí správu a opravy 

veřejného osvětlení v obci a elektrických zařízení v obecním majetku (nahradila p. 

Dvořáka). V minulém roce prováděla několik větších zakázek. Vzhledem ke své 

spolehlivosti je pro nás prakticky nenahraditelná.  

- Nákup hasičské cisterny – abychom splnili podmínky dotace, musíme nakoupit některé 

vybavení. Dodavatelů je omezené množství a můžeme mírně přesáhnout náš limit.  

- Nové učebny ZŠ – v rámci dotace na přírodovědnou a jazykovou učebnu ZŠ je potřeba 

zakoupit velké množství vybavení (výukové sety, mikroskopy, interaktivní tabule 

apod.). Abychom mohli zajistit kompatibilitu se stávajícím vybavením školy, vybírat 

unikátní vybavení vybrané pedagogy a také zkrátit termíny dodání, požádal pan 

místostarosta o zvýšení limitu pro přímé nákupy schválené v rámci dotace IROP 06, 

MAS Kladensko a Praha-západ – Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013360, 

Název projektu: VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A ZAJIŠTĚNÍ 

BEZBARIÉROVOSTI BUDOVY ŠKOLSKÁ 82, STŘEDOKLUKY.  

Je možné, že některé zakázky budou přesto zadány formou otevřeného řízení. 

 

Usnesení č. 21/ZO/08: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení limitu pro zadání 

zakázek bez výběrového řízení na 400 tis Kč bez DPH pro tyto akce: Nová hasičská cisterna 

2018-4(nákup vybavení, které je zahrnuto do dotace MV-G ŘHZS ČR a Středočeského kraje), 

Odborné učebny ZŠ Středokluky 2019-4 (Učebna cizích jazyků a multimediální výuky, Učebna 

přírodovědných předmětů a matematiky)(nákup vybavení, které je zahrnuto do dotace Číslo 

projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013360, Název projektu: VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH 

UČEBEN A ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI BUDOVY ŠKOLSKÁ 82, STŘEDOKLUKY), 

spolupráce s firmou ELPEDO s.r.o.. Toto usnesení platí po dobu 12 měsíců.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO  

8) Kubrova střední škola (Paznocht) 
Starosta a místostarosta se zúčastnili jednání s radním pro školství Středočeského kraje panem 

Váchou. Bylo jim oznámeno, že střední škola ve Středoklukách pro svůj nízký počet žáků a 

špatný stav areálu bude sloučena s jinými školami. Protesty ze strany obce nenašly živnou půdu, 

ani návrhy o pomoc obce při obnově budov (odkup nepotřebného majetku a převzetí a 

rekonstrukce školní kuchyně) O zrušení školy se jednalo dle slov radního již několikrát a 

rozhodnutí je definitivní.  

Radní oznámil, že by chtěl areál přednostně nabídnout obci, pokud o něj bude mít zájem.  

Zastupitelé se shodli, že areál je součástí obce a je nutné udělat vše, co bude v našich silách 

k jeho získání. Nejdůležitější je pro nás školní kuchyně, která je potřebná pro provoz základní 

i mateřské školy (tento požadavek byl formulován už během setkání s panem radním Váchou, 

který tento požadavek akceptoval jako oprávněný vzhledem k uvedeným důvodům) a budova 

před sokolovnou.  

Pokud by obec tento areál získala, připraví samozřejmě rozsáhlý dlouhodobý plán jeho využití. 

Předpokládáme, že by areál pomohl primárně řešit kapacitní problémy základní školy. Nejzazší 

kapacitní limit ZŠ Středokluky je 250 žáků – momentálně má ZŠ přihlášeno 213 žáků. 

Odcházející ročníky mají méně žáků než nastupující. Hrozí i nutnost druhé 6. třídy. Škola má 

malé třídy a nedostatek kabinetů i odborných tříd. Nízká je také kapacita družiny.  

Dále se chystá spolupráce se ZUŠ Buštěhrad a chybí zázemí i pro další kroužky. Možné je i 

rozšíření mateřské školy nebo otevření přípravné třídy. 

Areál sousedí se základní školou, sokolovnou, bytovým domem i sportovním areálem 

fotbalového hřiště. Přiléhá ke čtyřem ulicím.  
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V tuto chvíli nevíme přesně, jaké budovy jsou v areálu, v jakém jsou stavu ani jejich budoucí 

využití. Spolu se Středočeským krajem jednáme o dotaci s MŠMT.  

Pokud bude chtít obec jednat, dalším postupem bude zhodnocení stavu areálu, hodnoty areálu, 

využitelnost budov a další. Obec chce zachovat areál školy jako součást veřejných ploch obce.  

Tato jednání budou mít vliv na několik běžících či plánovaných projekcí – centra obce 

Středokluky (řešení Školské ulice a přilehlých ploch, zasedací místnosti nebo přesun úřadu), 

rekonstrukce ulice V Chaloupkách, rekonstrukce č.p. 68 (bytový dům), rekonstrukce 

fotbalového hřiště a kabin, rekonstrukce základní školy – obou stupňů (projekt nové šatny a 

dalších již započatých projektů se tato situace nedotkne). 

 

Na jednání s panem radním Váchou padl z jeho strany dotaz na to, jak se obec případně postaví 

k lidem, kteří v dotčených budovách bydlí, a jak by se zachovala v případě, že by se budovy 

dostaly do majetku obce. Obec nezná stav objektů, neví, jak vypadají byty ani jaká je jejich 

obsazenost. Jejich rekonstrukce bude probíhat postupně dle priorit obce a dotačních příležitostí. 

Radnímu bylo sděleno, že podobá podobná situace nastala v případě rekonstrukce MŠ a obec 

nikoho nenechala na ulici.  

 

Usnesení č. 21/ZO/09: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje Ing. Jaroslava Paznochta, 

RNDr. Ladislava Kuchaře Ph.D. a Ing. Jana Petrů k jednání o nákupu areálu Střední školy a 

odborného učiliště Stanislava Kubra od Středočeského kraje. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

9) Konkurz na ředitele/ku Základní školy Středokluky, p.o. (Paznocht) 
Jak již bylo avizováno. Ředitelka ZŠ paní Bádalová i na základě dřívější dohody s obcí podala 

rezignaci a projevila zájem na škole i nadále působit, ale už ne v pozici ředitelky. Starosta jako 

zástupce zřizovatele se rozhodl požádat zastupitelstvo o projevení vůle ve věci souhlasu s 

vyhlášením konkurzu. Starosta následně na základě vůle zastupitelstva usnesením zřizovatele 

konkurz vyhlásí a vyvěsí dle příslušných právních norem. Starosta znovu popsal průběh celého 

konkurzu, který bude probíhat za účasti České školské inspekce a dalších odborníků (viz článek 

v aktuální Střele). Vyzval přítomné, aby šířili informaci o konkurzu. Nového ředitele čeká 

mnoho výzev v souvislosti s rozšiřováním školy a její modernizací. Věříme, že se sejde velké 

množství kvalitních kandidátů a obec bude mít z čeho vybírat. Ředitel bude vybrán na základě 

referencí, schopností předvedených během osobního setkání a záměru rozvoje školy. Pokud by 

měl některý ze zájemců zájem o více informací o naší škole, nechť osloví obec. Starosta vytvoří 

webovou stránku ke konkurzu i s informacemi o naší základní škole. Konkurz bude vyhlášen 

co nejdříve. Termín pro podávání přihlášek bude až do začátku dubna.  

Základní škola bude také hledat další učitele a vychovatele.  
 

Usnesení č. 21/ZO/10: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s vyhlášením konkurzu na 

ředitele Základní školy Středokluky, p.o. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO  

10) VZ 2021–04 Investiční úvěr 2021 (Paznocht) 
V letošním roce a v první polovině příštího roku obec získá nejméně 15 milionů korun 

z různých dotací. Obec získává prostředky z daní průběžně a některé dotace budou vyplaceny 

zpětně po dokončení projektu. Aby obec měla dostatek prostředků během celého roku, 

potřebuje překlenovací úvěr.  
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Vedení obce oslovilo po zkušenostech z loňského roku úvěru banky KB a Unicredit. Druhá 

zmíněná banka nepředložila nabídku. Komerční banka dala velice dobrou nabídku.  

Úvěr bude rozdělen na dvě části 

1) Revolvingový úvěr ve výši 10 milionů korun splatný do 30.6. 2022, úroková sazba je 

stanovena na 1M PRIBOR + 0,50 (aktuálně 0,81 %). Je určený k předfinancování dotací a 

bude splácen z dotací. Další poplatky jsou nulové, obec neručí majetkem.  

2) Investiční úvěr ve výši 14 milionů Kč, čerpání do 31.3.2022, splatný do 31.12. 2024. 

Úroková sazba 1,09 p.a. po celou dobu trvání obchodu, bez ručení a bez dalších poplatků.  

Obec bude čerpat úvěr k financování několika investičních akcí (ZŠ, chodníky, komunikace, 

osvětlení, cisterna apod. Nepředpokládá, že najednou vyčerpá kompletně oba úvěry. Naopak 

očekává splacení obou úvěrů v první polovině roku 2022. Zastupitelé nechtějí zbytečně 

zadlužovat obec, ale bez úvěru není možné čerpat všechny dotace a byla by škoda o ně přijít.  

Usnesení č. 21/ZO/11: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje revolvingový úvěr ve výši 10 

milionů Kč a Investiční úvěr ve výši 14 mil. Kč u Komerční banky a.s. dle nabídky ze dne 12.2. 2021. 

Pověřuje starostu k podpisu příslušných smluv. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdrželi se: 1 – Kuchař (možný střet zájmů) 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

11) Dotace MFČR (Petrů) 
Ministerstvo financí plánuje vyhlášení dotačního programu, který by bylo možné využít na 

investice na druhém stupni základní školy. Chtěli bychom z těchto prostředků financovat 

vybudování šaten a obnovu kotelny, popř. další investice v ZŠ. Dotace hradí až 70 % nákladů. 

Zatím nebyla vypsána, ale je možné, že nebude dost času na její schválení.  

 

Usnesení č.21/ZO/12: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání žádosti o dotace na 

rekonstrukci a vybavení ZŠ Středokluky, p.o. z VPS MFČR Programu 29822, jakmile bude 

vyhlášen. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č.21/ZO/13: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení VZ: Rekonstrukce 

a vybavení ZŠ Středokluky, p.o. 2020-16, pověřuje komisi ve složení RNDr. Ladislav Kuchař, 

Ph.D., Ing. Jan Petrů, Tomáš Maršál náhradník Ing. Vítězslav Chvoj. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

12) Smlouva s družstvem Eurosignal – Datové sítě v obci (Paznocht) 
Jak již bylo dříve avizováno, starosta jednal s družstvem Eurosignal, které buduje optické sítě 

v obcích. Starosta chce využít možnosti dlouhodobého budování datových sítí v celé obci 

během rekonstrukcí ulic a chodníků. Ucelená síť nebude hned, jedná se o další termín. 

Obec získá datové sítě v celé obci vč. kvalitních projektů. Jediná podmínka je snížení poplatku 

za zřízení věcného břemene. 

 

Usnesení č.21/ZO/14: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi 

obcí a Družstvem EUROSIGNAL a pověřuje starostu k jejímu podpisu.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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13) Volby do osadních výborů (Paznocht) 
Volby osadních výborů byly vyhlášeny před 2 lety poprvé v historii obce. Cílem osadních 

výborů je lepší komunikace mezi obyvateli osad a vedením obce. Bohužel má stále rezervy, ale 

dle starosty výbory přispěly k řešení mnohých problémů. Lepší komunikaci zamezila nynější 

pandemie. Věříme, že se spolupráce bude zlepšovat a že osadní výbory ukáží, že mají smysl. 

 

Usnesení č.21/ZO/15: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení voleb do osadních 

výborů na roky 2021-23. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

14) Dotace ze Středočeského infrastrukturního fondu – ČOV (Paznocht) 
Středočeský kraj vypsal podmínky čerpání dotací ze Středočeského infrastrukturního fondu. Již 

v minulém roce jsme získali dotaci na akci „Intenzifikace ČOV Středokluky“, který jsme mohli 

čerpat na výdaje v roce 2019. Letos může obec požádat o dotaci na výdaje v roce 2020. Bude 

se jednat až o 1,2 mil. Kč (maximální výše je 5 mil. Kč). Dotace slouží ke spolufinancování 

dotací z evropských fondů. Žádosti lze podávat od 1.4. do 3.5.2021 

 

Usnesení č.21/ZO/16: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s podáním žádosti na 

spolufinancování projektu „Intenzifikace ČOV Středokluky“ ze Středočeského Infrastrukturního 

fondu v maximální možné výši a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dotaci.   

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

15) Smlouva o bezúplatném převodu (Paznocht) 
Obec byla požádána stavebníky o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o předání 

vybudovaných sítí na pozemku p.č 1026 v k.ú. Středokluky. Jedná se o vybudování 

vodovodního a kanalizačního řadu připojující několik nemovitostí, který povede po 

soukromých pozemcích a bude napojen na obecní sítě. Řady budou kontrolovány 

provozovatelem při výstavbě, řádně digitálně zaznamenány a předány obci bez dalších 

poplatků (např. za služebnost). Protože projekt nemá stavební povolení, nevíme přesné 

umístění řadu. 

Usnesení č.21/ZO/17: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě 

budoucí o bezúplatném převodu týkající se vodovodního a kanalizačního řadu obci na pozemku p. 

č. 1026 (1027) v k.ú. Středokluky, popř. přilehlých.  

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 1 – Chvoj (střetu zájmů) 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

16) Diskuse  
? Zaměstnanci kuchyně v ISŠ mají smlouvu cca do konce června počítá se s řešením situace?  

Ano – obec udělá vše, aby byl zachován provoz ve stejném rozsahu jako dnes. Nyní jedná 

s krajem o převzetí celé organizace kuchyně včetně zaměstnanců.  

? Kdy proběhne jednání s krajem ohledně areálu střední školy?  

Zatím nemáme termín. Budeme informovat radního pro školství, že byli zvoleni zástupci obce 

pro jednání v této věci a snažit se o schůzku v co nejbližším možném termínu.  
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PŘÍLOHY:  

Rozdělení dotací 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 17.2.2021 

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: 

 


