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  ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE 

STŘEDOKLUKY 
dne 31.3. 2021 v 18.00 

v „Sokolovně“ (č.p. 104) 
Přítomní: Duchajová, Chvoj, Kuchař, Maršál – příchod 18.10, Melíšek, Paznocht, Petrů,  

Omluveni: Černý, Šebková Neomluveni:  

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

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

díky technickým problémům, přes Facebook, ale záznam nebude po ukončení přenosu veřejně 

dostupný. Pokud se vysílání 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. Diskuse s radním Středočeského kraje pro školství o osudu střední školy ve 

Středoklukách (Paznocht) 

2. VZ: Nábytek do multimediální učebny (Kuchař) - přesunuto 

3. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů 

4. Standard veřejného osvětlení a VZ: Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci 

Středokluky I. Etapa“ (Paznocht) 

5. Dotace chodníky – Bezpečná chůze – Lidická JIH – MAS (Petrů) 

6. Dotace MFČR a MVČR – doplnění usnesení (Petrů) 

7. Problematika svozu splašků z Černoviček 

8. VZ: Právní služby (Paznocht 

9. Účetní závěrka za rok 2020 – Mateřská škola Středokluky, p.o. (Paznocht) 

10. Účetní závěrka za rok 2020 – Základní škola Středokluky, p.o. (Paznocht) 

11. Centra obce Středokluky – dodatek ke smlouvě (Paznocht) 

12. Dokončení stavby Bezpečná chůze Středokluky – Běloky (Paznocht) - nepotřebné 

13. Výsledky VZ Dodávky energií (elektřina a zemní plyn) (Paznocht) 

14. Rozpočtové opatření – nepotřebné 

15. Diskuse 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdrželi se: 0  
USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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1) Diskuse s radním Středočeského kraje pro školství o osudu střední školy 

ve Středoklukách 
Představení radního  

Mgr. Milan Vácha – radní Středočeského kraje pro školství a sport  

Informace ke zrušení středoklucké střední školy 

− příčinou jsou události posledních 15 let – SŠ nebyla schopna zareagovat na nižší potřebu 

lidí v zemědělství.  

− později došlo k otevírání nových oborů společně se snahou o zachování školy v oborech 

zemědělec farmář 

− na základě dat přistoupil kraj k nutné optimalizaci, byla ustavena komise, která 

zhodnocením došla k uzavření školy ve Středoklukách. Důvodem byla především malá 

naplněnost, roztříštěnost oborů a nutnost vysokých investic. 

− Kraji byla vyjádřena podpora školy ze strany občanů, studentů, pedagogů i obcí 

− sloučení školy bylo schváleno na ZK 29.3. 2021 a nástupnickou organizací byla určena 

SOŠ a SOU Kladno, nám. E. Beneše (majetek, pracovně právní vztahy a maturitní 

obory) respektive SOU a Praktická škola Kladno – Vrapice, (pro studenty učebních 

oborů). 

− rušení školy probíhá standartním postupem – majetek nabídnut především obcím 

Diskuse 

? Jaké budou další kroky týkající se majetku? 

Následné kroky budou v režii majetkového odboru Středočeského kraje. Bude stanovena 

odhadní cena majetku a následně budou probíhat další jednání, kdy nejprve bude oslovena naše 

obec. Jako možné řešení vzniklé situace připadá v úvahu i návrh svazkové školy (pro II. stupeň). 

Nabízí se i dlouhodobý pronájem budov. Kraj nemá na reprodukci majetku – areál by dál 

chátral. Pro obec je prioritní získání budovy se školní jídelnou. 

? Co se bude dít s personálem školy? 

Nástupnická organizace přebírá veškeré závazky. 

? Dle informací z nástupnické organizace bude k dispozici 2-2 1/2 úvazku pro pedagogy, ve 

škole je ale několikanásobně víc zaměstnanců? 

O pedagogy je v kraji nouze, práci určitě najdou. 

? Proč bylo k rušení školy přistoupeno v tak rychlém sledu?   

Na základě dostupných informací už by se jednalo o zbytečné prodlužování. 

? Proč nebyla škole myšlenka optimalizace nikdy sdělena a jak je možné, že i s tímto 

záměrem za poslední roky kraj do zařízení investoval několik milionů korun? 

Jednalo se především o havarijní opravy, zde byla investice nutná. 

? Pokud je střední škola pro kraj takovou přítěží, nevyplácí se a poškozuje ho, existuje studie 

či účetní důkaz o tomto tvrzení? 
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Ano, dle dostupných dat z analýz a studií je jakýkoli rozvoj školy nad možnosti kraje. 

? Do kterého termínu se chce kraj zbavit této přítěže?   

Co nejdříve, neexistuje však žádný harmonogram, který by určoval konkrétní termíny prodeje 

majetku. 

? Jaký bude nejbližší další postup? 

Ředitel nástupnické organizace vyjádří své požadavky na Středokluky a od toho se bude 

odvíjet další postup. 

Obec počítá s převzetím kuchyně co nejdříve, i za cenu pronájmu, další bude odhad ceny 

majetku, ZO zváží možnosti a bude jednat s bankou o poskytnutí úvěru už s předem daným 

záměrem. 

2) VZ: Nábytek do multimediální učebny (Kuchař) 
Na základě přírůstu žáků byla v minulém roce navýšena kapacita ZŠ Středokluky na 230 žáků, 

nyní jsme tlačeni na kapacitu 250 žáků víc už stávající situace (hygienické limity) nedovolí, ale 

tlak se bude zvyšovat.  

Obec získala na vybudování speciálních učeben dotaci z MAS KPZ ve výši 3.761.700,- Kč, ze 

kterých bude hrazeno 95 % nákladů projektu. 

Učebna přírodovědných předmětů – místostarosta představil navrhované řešení učebny, včetně 

grafického zpracování. Již nyní jsou nové akustické stropy, nové osvětlení, plánuje se oprava a 

úprava podlahy a nová výmalba. 

Učebna multimediální výuky – zde je počítáno s individuálními lavicemi, aby se daly přesouvat 

v závislosti na výuce i zde jsou nové akustické stropy, osvětlení a bude nová podlaha a výmalba. 

První zakázka obsahovala nákup notebooků, softwaru, 3D tiskárny. Pokračovat bude obec 

nákupem dotykové interaktivní tabule, programovatelné sady LEGO apod. Z důvodu 

bezbariérovosti školy, která je podmínkou dotace je objednán tzv. schodolez, přístroj 

umožňující dopravu vozíčkáře po schodech.  

 

Maršál přestávka 19.24 – 19.29 

 

? Bude nové vybavení ve škole nějak zabezpečeno – plánujeme zabezpečení celé budovy 

systémem Jablotron, který je užíván v ostatních obecních budovách.  

 

Usnesení č. 21/ZO/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení VZ: Nábytek do 

multimediální učebny. Zároveň jmenuje komisi ve složení RNDr. Ladislav Kuchař Ph.D., Ing. Petr 

Melíšek, Ing. Jan Petrů náhradník RNDr. Lenka Duchajová DiS. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

3) Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů 
 

Jednání 17. 2. 2021 

1. Dotace a VZ – Hasičská cisterna (Paznocht) – nyní čekáme na konečnou registraci 

akce a připravujeme vyhlášení veřejné zakázky. 

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

odpověď zaslána.  
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3. Zimní dotační program (Paznocht) – smlouvy připraveny, z většiny i podepsány 

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

vybrán vítěz, už se pracuje na realizaci (viz níže) 

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

firma, smlouva zatím nepodepsána. 

6. Výjimky při zadávání zakázek malého rozsahu (Kuchař) – zatím nebylo nutné využít. 

7. Kubrova střední škola (Paznocht) – viz výše 

8. Konkurz na ředitele/ku Základní školy Středokluky, p.o. (Paznocht) – vyhlášen, 

uchazeči se mohou hlásit do 9.4. Doposud byla obci doručena jedna nabídka. 

9. Investiční úvěry 2021 (Paznocht) – smlouvy podepsány. Obec bude muset plnit přísné 

podmínky.  

10. Dotace MFČR (Petrů) – viz níže.  

11. Smlouva s družstvem Eurosignal – Datové sítě v obci (Paznocht) – smlouva zatím 

nepodepsána, probíhají jednání týkající se rekonstrukce ulice Na Ovčíně.  

12. Volby do osadních výborů (Paznocht) – vyhlášeny.  

13. Dotace Kraj – ČOV (Petrů) – žádost se připravuje.  

14. Smlouva o bezúplatném převodu řadu (Paznocht) – smlouva je připravena k podpisu, 

byla zaslána ke kontrole příslušného úřadu. 

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) – zde jeden z kupců požádal (včera) o odprodej za nabízenou cenu.  

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

připravena k podpisu.  

3. VZ Energie na roky 2021-22 (Paznocht) – smlouvy podepsány. 

Jednání 25. 11 .2020 

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

(Paznocht) – obec Středokluky nadále jedná s ČD o odkupu pozemku pod komunikací. 

Obec Kněževes odkup odmítla. Cena je nižší, než běžně naše obec platí nebo nabízí 

(např. v Nových Středoklukách), přesto se ji budeme snažit ještě snížit. Proběhlo také 

jednání s přítomnými firmami o další spolupráci v tomto prostoru.  

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

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

stále čeká na vyhlášení. 

Jednání 23. 9. 2020 

1. Přijetí dotace od Středočeského kraje – dotace ČOV – smlouva se ztratila v poště. Je 

již podepsána a obec připravila žádost o proplacení. 

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

 

Jednání 24. 6. 2020 

1. Smlouva o spolupráci s obcí Běloky – koncesní řízení (Paznocht) – smlouva 

podepsána. 

 

Jednání 29. 4. 2020 

1. Žádost předsedy Spolku občanů a přátel Nové Středokluky (Paznocht) – Nedořešeno. 
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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) – Katastr již zapsal oddělení pozemku bývalé vodárny, budova je 

vymazána (zápis proběhl 30.3.21). Nyní aktualizujeme smlouvy a pokud právní 

zástupce obce dá souhlas, můžeme konečně akci dokončit.  

 

Starosta informoval: 

1. Čistírna odpadních vod – funguje stále dobře. Výsledky vždy splnily zákonné limity 

znečištění. Přesto společně s poradcem obce panem Fialou prověřujeme výsledky 

odebraných vzorků a další data, které díky novým technologiím máme. Půlroční zkušební 

provoz ukázal na dříve neznámý problém krátkodobých přetížení čistírny. V posledních 

měsících se dvakrát zvedl krátkodobě přítok na čistírnu až pětinásobně. Velké množství 

vody přetížilo čerpadla na výtlačném řadu. Proto provozovatel navrhuje doplnit čerpací 

objekt ještě o jedno pomocné čerpadlo pro krizové situace. Dále osadit čerpací objekt 

přesnějším měřením s dálkovým online přístupem a udělat úpravy v odkalování. Tyto 

případné investice se pohybují ve vyšších deseti tisících korun.  

2. Zeleň – nadále probíhá údržba zeleně. Hasiči se dle příkazů obecního správce zeleně 

věnovali ořezu Na Skalicích, pročistili Tereziánskou alej na Lidické a odstranili několik 

suchých nebo výrazně poškozených stromů. Kácení a prořez stromů bude pokračovat i na 

Černovičkách. Díky zápůjčce pařezové frézy od Letiště Praha jsme také mohli zlikvidovat 

několik pařezů a nákladní vůz s návěsem zapůjčený i s řidičem dovezl do MŠ Středokluky 

kůru pro dětské hřiště. Od Letiště Praha čekáme také pomoc s čištěním komunikací. 

3. Developeři – Proběhla další schůzka se zástupci společnostní BetonBau. Obec Kněževes 

nesouhlasí s připojením k jejich sítím. Obec Středokluky považuje jednání za 

bezpředmětné, dokud nezískají souhlas s výstavbou provizorního příjezdu.   

4. Platba poplatků – děkujeme všem, kdo využili eShop obce. Jednalo se zhruba o 40 % 

plateb. První letošní svoz bioodpadu proběhne příští týden ve čtvrtek. Kdo nemá 

zakoupenou a nalepenou známku na rok 2021, nebude mu biopopelnice svezena  

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

a) Bezpečná chůze – Středokluky – Běloky (realizace 2020) – osvětlení svítí. Byl 

osazen informační radar. Obec objednala obnovu přechodu plastovou barvou. Chybí 

umístit dvě značky. Přístřešky a koše se řeší. Kolaudace proběhne pravděpodobně v 

květnu. Chystá se osazení nově vzniklého zeleného pásu podél chodníku ve 

spolupráci s obecním správcem zeleně a zahradnicí Lucií.  

b) Rekonstrukce komunikace na Ovčíně (2021) – začne zhruba v půlce dubna. Věříme, 

že se vše povede. Bohužel to zatím vypadá na vícenáklady z důvodu 

„zapomenutých“ obrubníků a dalšího materiálu. Vše se vyjasní v nejbližších dnech.  

Až budeme vědět přesný začátek stavby a organizaci, budeme vlastníky sousedních 

nemovitostí informovat.  

Proběhla kontrola kanalizace kamerou, potrubí vypadá relativně v pořádku. Na 

návsi na Ovčíně se objevila prohlubeň, kterou bude nutné opravit v nejbližší době, 

firma je již objednána. 
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c) Odborné učebny ZŠ (2021) – viz výše. Všechny třídy ve škole jsou osazeny 

akustickými stropy včetně nového LED osvětlení dle nejpřísnější hygienické normy. 

V těchto 3 třídách dojde k rekonstrukci podlah a nové výmalbě. V budoucí 

přírodovědné učebně i k dalším úpravám.  

d) Akustické stropy včetně osvětlení byly instalovány také v mateřské škole. Tedy jsou 

ve všech třech učebnách MŠ. V jedné z nich zůstalo původní osvětlení.  

e) Šatna ZŠ+kotelna (2021) – nyní máme projekt, ale stále nemáme stavební povolení. 

Dotace viz níže. 

f) Chodník Lidická-JIH (ke stezce do Nových Středokluk) – nyní obesíláme dotčené 

orgány pro části A i B. Už nám chybí poslední dvě vyjádření.  

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

h) Územní plán (dokončení 2021) – „Společné jednání“ proběhlo 19. února. Zúčastnilo 

se pět zástupců vlastníků pozemků. Celkem do termínu přišlo téměř 30 různých 

vyjádření. Pořizovatel ÚP je nyní zpracovává. 

i) Centra obce Středokluky – viz níže. Znovu se rozebíhají projekce. 

j) Efekt – viz níže. 

k) Dětské hřiště Černovičky – zatím žádná změna. 

l) Obnova barokních soch – v minulých dnech začal průzkum stavu 3 barokních soch 

v obci. Odborníci na základě průzkumu vydají zprávu, která bude podkladem pro 

údržbu soch a jejich zachování pro příští generace. Také bude nutná pro podání 

žádostí o dotace. Zpráva bude zkonzultována s památkáři.  

m) Místní komunikace v Nových Středoklukách – během jara připravíme s osadním 

výborem větší údržbu silnice v Nových Středoklukách, která dostala výrazně zabrat 

během letošní zimy. Stále se ale bude jednat o údržbu, jelikož pozemky pod silnicí 

nejsou obce.  

- Děkujeme paní Gutové za podporu očkování ve Středoklukách. 

- Blíží se zápisy do ZŠ i MŠ.  

- Probíhá sčítání obyvatel – starosta vyzval občany k registraci, jelikož dle výsledků dostává 

obec podíl na daních. 

- Děkujeme účastníkům hry „Středočára“, zapojilo se přes 30 týmů!  

- V pátek by měly začít opravy silnic – především v ulicích Větrná, Na Sedmerkách, Parcely, 

Chaloupky, Ovčín 

- Obec Číčovice schválila dar 15 tisíc na nové hasičské auto. 

4) Standard veřejného osvětlení a VZ: výměna svítidel veřejného osvětlení 

v obci Středokluky I. Etapa (Paznocht) 
Poradce obce pan Hellich připravil standard veřejného osvětlení, který byl několikrát 

projednáván s vedením obce, památkáři, obecním architektem i architektem projektujícím 

centra obce Středokluky. 

Jeho smyslem je stanovit jednotný druh svítidla pro celou obec. Bude podkladem pro územní 

studie a obec v budoucnu neumožní instalaci světel, která budou v rozporu s tímto 

dokumentem. Tedy se vyhne špatným zkušenostem s levnými nekvalitními svítidly.  

 

Standard bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na výměnu svítidel v souvislosti s dotací 

MPO. Také bude podkladem pro budoucí rekonstrukce komunikací.  
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Svítidlo určené pro běžné komunikace je nyní využito na chodníku u autobusové zastávky Nad 

Běloky. Bude svítit v teplé bílé barvě. Barvy stožárů i svítidel se po diskusi s architekty nejspíše 

změní.  

Jak bylo dříve zmíněno, obec získala dotaci na výměnu většiny lamp veřejného osvětlení v obci. 

V tuto chvíli je nutné vyhlásit veřejnou zakázku na jejich nákup a instalaci. Realizace se 

očekává do září.  

 

Usnesení č.21/ZO/19: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Standard veřejného osvětlení 

obce Středokluky.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č.21/ZO/20: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ: Výměna svítidel 

veřejného osvětlení v obci Středokluky I. etapa. Zároveň jmenuje komisi ve složení: Mgr. Štěpán 

Hellich DiS., Ing. Jan Petrů, Tomáš Maršál náhradník Ing. Vítězslav Chvoj. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

5) Dotace chodníky – Bezpečná chůze – Lidická JIH - MAS (Petrů) 
Obec v loňském roce žádala o dotaci na chodníky v Lidické ulici (od křížení s Kladenskou ven 

z obce ve směru do Nových Středokluk). Bohužel nezískala do té doby stavební povolení a o 

dotaci přišla. Prostředky byly vráceny do fondu a my nyní chystáme žádost novou včetně části 

na druhé straně silnice. Dotace je ve výši 95 % uznaných nákladů. Musíme ovšem získat 

stavební povolení.  

 

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

v připravované výzvě MAS KPZ výzva č. 9 IROP – Bezpečnost dopravy na výstavbu chodníků 

Lidická JIH a související infrastruktury.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

6) Dotace MFČR a MVČR – doplnění usnesení (Petrů) 
Dotace MFČR – Obec plánovala podat žádost o dotaci na vybudování nových šaten v ZŠ, 

bohužel není možné splnit všechny podmínky, proto žádost nebude podána. Snad se dotace 

otevře i příští rok. Budeme mít větší šanci.  

K podání žádosti o dotaci na nákup nové cisternové automobilové stříkačky chybí potvrzení 

obce o dostatečné výši finančních zdrojů. 

Usnesení č. 21/ZO/22: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s dofinancováním rozdílu mezi 

celkovou cenou CAS a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů v rámci dotace z výzvy 

JSDH-V1-2021 CAS MV-G ŘHZS ČR. 

Hlasování: Pro: 7 Proti:0   Zdrželi se:  

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

7) Problematika svozu splašků z Černoviček 
V posledním roce došlo ke změně legislativy. Přísněji se hlídá, jak nakládají lidé bez připojení 

ke kanalizaci se splašky. Kontroly provádí MÚ Černošice.  
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Vzhledem k neustálým stížnostem na zápach splašků z rybníčku na Černovičkách budou 

kontroly určitě probíhat.  

Černovičky nemají kanalizaci. Příprava se bohužel vleče, Tuchoměřice nyní nejsou příliš 

aktivní. Proto jsme nabídli občanům možnost svozu splašků na novou ČOV ve Středoklukách. 

Po prvním měsíci přišlo rozčarování, protože provozovatel požaduje 150 Kč/m3 a místním se 

zdá tato částka oproti zbytku obce vysoká. Obec si vyžádala od zástupce firmy Kožený 

kalkulaci, kterou zatím nedostala. Ale výše částky se odvíjí od výrazně více znečištěné vody, 

než běžně teče v kanalizaci, dodatečné práce obsluhy apod.  

Aby obec ukázala dobrou vůli, navrhnul starosta možnost dotace na náklady za svoz a 

zpracování splašků těm, kteří se nemohou připojit ke kanalizaci (obyvatele Černoviček, např. 

č.p. 256, 261, sokolovna). Zároveň upozornil, že je nutné stanovit jasná pravidla, aby nebylo 

možné svážet splašky i odjinud. 

Občané Středokluk platí 40 Kč/m3, ovšem splašky jsou řidší a nejsou zde další režijní náklady.  

Usnesení č. 21/ZO/23: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k přípravě metodiky 

podpory svozu fekálií těm, kteří se nemohou připojit ke kanalizaci.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

8) VZ: Právní služby (Paznocht) 
Počátkem června končí smlouva se stávajícím právním zastoupením obce. Obec připraví veřejnou 

zakázku na další dva roky. Toto právní zastoupení slouží k řešení většiny běžných problémů 

(smlouvy, veřejné zakázky apod.). Na některé specifické úkoly může obec poptávat specialisty. 

Stávající objednávku na 10 hodin měsíčně obci dostačovala. VZ bude podobná předchozí zakázce. 

Dvouletým obdobím chceme umožnit následujícímu zastupitelstvu využívat ještě půl roku 

tyto služby, aby se mohlo rozhodnout, jak bude nadále pokračovat. Neznamená to ovšem, že 

by muselo využívat výhradně tyto služby.  

Usnesení č. 21/ZO/24: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na 

Právní služby na roky 2021-23. Zároveň jmenuje komisi ve složení Ing. Jan Petrů, Ing. Petr Melíšek, 

RNDr. Ladislav Kuchař Ph.D. náhradník Tomáš Maršál. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

9) Účetní závěrka za rok 2020 – Mateřská škola Středokluky, p.o. 

(Paznocht) 
Náklady mateřské školy činily 5 588 996,60 Kč, výnosy 5 729 252,79 Kč. Příspěvek obce 

činil 580 000 Kč.  

Usnesení č. 21/ZO/25: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje účetní závěrku Mateřské školy 

Středokluky, p.o. za rok 2020. Hospodářský výsledek ve výši 140 256,19 Kč bude rozdělen do 

Rezervního fondu ve výši 100 000,- Kč a Fondu odměn ve výši 40 256,19 Kč. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO  
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10) Účetní závěrka za rok 2020 – Základní škola Středokluky, p.o. 

(Paznocht) 
Náklady školy byly celkem 14 739 814,35Kč, výnosy 15 115 229,34 Kč. Příspěvek obce činil 

1 070 000 Kč. Největší část výdajů představují mzdy. Škola měla velký přebytek, protože na 

nákup notebooků dostala dotaci, se kterou se na jaře nepočítalo, i přesto veškeré takto obdržené 

finance využila k podpoře distanční výuky a elektronizaci provozu. 

 

Usnesení č. 21/ZO/26: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje účetní závěrku Základní školy 

Středokluky, p.o. za rok 2020. Hospodářský výsledek ve výši 375 414,99 Kč bude rozdělen do 

Rezervního fondu. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

11) Centra obce Středokluky – dodatek ke smlouvě (Paznocht) 
Proběhlo jednání starosty, místostarosty a pana Petrů s architektem p. Poláčkem a obecním 

architektem p. Gogolákem. Vzhledem k situaci s místní střední školou se obec rozhodla zmenšit 

objem prací a omezit zadání na prostor u kostel, hasičárnu a veřejná prostranství. Propočítává se 

zmenšený objem prací a na základě toho bude koncipován dodatek ke smlouvě. Až bude dořešeno, 

tak bude předložen dodatek zastupitelstvu. 

 

12) Výsledky VZ Dodávky energií (elektřina a zemní plyn) (Paznocht) 
Do výběrového řízení na dodávky elektrické energie pro roky 2021-22 se přihlásili čtyři 

uchazeči. Nejnižší nabídku podala firma Pražská plynárenská, a.s. s nabídkovou cenou 

254.070,80 Kč bez DPH. O dodávky plynu se ucházely 3 firmy nejnižší nabídku opět předložila 

Pražská plynárenská, a.s. s nabídkovou cenou 150.924,90 Kč bez DPH. 

Usnesení č.21/ZO/27: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí výsledky veřejné zakázky 

2020-22 „Zemní plyn pro roky 2021-22“společnost Pražská plynárenská, a.s. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č.21/ZO/28: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí výsledky veřejné zakázky 

2020-23 „Elektřina pro roky 2021-22“společnost Pražská plynárenská, a.s. 

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

13) Diskuse  

? osvětlení – zohledňuje se velikost prostoru k výšce lamp?  - výška lamp bude 

standardizovaná v celé obci – svítidla mají optickou jednotku přizpůsobenou konkrétnímu 

umístění 

? bude se vypouštět koupaliště?  - stávající situace omezuje provoz areálu, ale budeme muset 

začít řešit údržbu. S hasiči je předběžná domluva na čištění nádrže.  

? tenisový kurt v areálu koupaliště– měla by proběhnout každoroční údržba kurtu, kterou je 

třeba objednat. 
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PŘÍLOHY:  

1) Standard veřejného osvětlení 

2) Účetní závěrka MŠ 

3) Účetní závěrka ZŠ 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 31.3.2021 

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