
 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Středokluky dne 19.5. 2021  

 Strana 1 z 9 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE 

STŘEDOKLUKY 
dne 19. 5. 2021 v 18.00 

v „Sokolovně“ (č.p. 104) 
 

Přítomní: Duchajová, Chvoj, Kuchař, Melíšek, Paznocht, Petrů, Maršál – 18:05 

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 přes 

YouTube, ale záznam nebude po ukončení přenosu veřejně dostupný.  

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. Volba ředitele Základní školy Středokluky, p.o. (Paznocht) 

2. Převod jídelny ze Středočeského kraje na ZŠ Středokluky (Paznocht) 

3. Žádost majitele pozemku p.č. 864 k.ú. Středokluky o možnosti výstavby mimo 

zastavěné území (Paznocht) 

4. Řešení pozemků v lokalitě U Hřiště pozemek p.č. 54/5 v k.ú. Středokluky (Paznocht) 

5. Žádost o odkup pozemku p.č. 126/2 v k.ú. Středokluky (Paznocht) – oproti programu 

opraveno číslo pozemku. 

6. Žádost o odkup pozemku p.č. 250/1 v k.ú. Středokluky – úprava usnesení (Paznocht) 

7. Zpráva starosty (Paznocht) 

8. VZ 2019-04-C Nábytek do multimediální učebny (Kuchař) – přidaný bod. 

9. VZ 2020-16 Šatny ZŠ Středokluky (Paznocht) – přidaný bod. 

10. VZ 2016-07 Komunikace Na Ovčíně (Paznocht) – přidaný bod. 

11. Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka obce za rok 2020 (Paznocht) 

12. Rozpočtové opatření (Paznocht) 

13. Diskuse 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0  
USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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1) Volba ředitele Základní školy Středokluky, p.o. (Paznocht) 
Do konkurzu na ředitele Základní školy Středokluky, p.o. se přihlásili dva uchazeči. Při prvním 

jednání konkursní komise zhodnotila, že oba uchazeči splnili dané podmínky a budou pozváni 

k ústnímu pohovoru. Na druhém jednání komise, byli oba uchazeči shledáni za vhodné pro 

výkon této funkce. Pořadí uchazečů bylo komisí stanoveno následovně:  

1. Mgr. Martin Molčík 

2. Ing. Eva Kuchařová 

Zastupitelstvo si vymínilo na starostovi možnost rozhodnout. Starosta oba kandidáty 

představil. Přítomni byli oba. Starosta doporučil pana Molčíka, ten následně promluvil 

k zastupitelům a veřejnosti. Obec se těší na spolupráci. 

Usnesení č. 21/ZO/29: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí se jmenováním Mgr. Martina 

Molčíka ředitelem Základní školy Středokluky, p.o. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se:1- Kuchař (střet zájmu – manželka se účastnila konkurzu) 

 

2) Převod jídelny ze Středočeského kraje na ZŠ Středokluky (Paznocht) 
Středočeský kraj připravil dokumenty k převodu školní jídelny z jejich majetku na obec. Jídelna 

nově přejde pod ZŠ Středokluky, p.o. Budova bude prozatím obci pronajata. Obec převezme 

provoz včetně zaměstnanců, aby mohla fungovat i během července pro mateřské školy ve 

Středoklukách a Kněževsi. Až po převzetí kuchyně může začít obec plánovat rozvoj, opravy, 

změny.  

Až bude proces převzetí kuchyně dokončen, budou probíhat diskuse o dalším postupu.  

 

Usnesení č. 21/ZO/30: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Smlouvu o převodu činností, 

práv, povinností a závazků mezi Středočeským krajem a obcí Středokluky. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č. 21/ZO/31: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje dodatek č.5 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Základní škola Středokluky, příspěvková organizace, se sídlem Školská 

82, 252 68 Středokluky, IČ 69 983 658, kterým se od 1.7. 2021 stává součástí ZŠ Středokluky, 

p.o. školní jídelna. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

3) Žádost majitele pozemku p.č. 864 k.ú. Středokluky o možnosti výstavby 

mimo zastavěné území (Paznocht) 
Na pozemku p.č 864 k.ú Středokluky majitel plánuje výstavbu rodinného domu.  

 

Právní zástupce majitele:  

− námitka k ÚP byla podána včas (osobně doručena panu Ing. Janu Petrů a současně i 

mailem (únor měl jen 28 dní) 

− majitelé pozemku žili cca 20let s vědomím, že jejich parcely (parc. č.864 a 865/2) jsou 

stavební (vhodné pro stavbu 1 RD pro syna Jiřího ml.)  
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− pozemky navazují na zastavěné území a plánovaný malý RD by tvořil linii RD se 

sousedními domy 

− příjezd i příchod na pozemky je bezproblémový 

− obec prodala majitelům pozemku pozemek bez jakéhokoliv omezení, a navíc jako 

vhodný ke stavbě (stavební) 

− majitelé pozemku vyhověli v určité době veřejnému zájmu (zřízení komunikace k RD 

manželů Náprstkových) 

− majitelé pozemku navrhují zasíťovat pozemek vodovodem a kanalizací zřízením větve 

z obecní komunikace parc. č.607/1 přes obecní pozemek 865/1 a sami se podílet 

příslušným finančním příspěvkem na jeho zřízení (tím budou vyřešeny všechny domy 

v této lokalitě)) 

− majitelé pozemku se budou řídit při projektování domu požadavky a omezeními na 

výstavbu RD ze strany obce, SÚ Hostivice, projektanta a dalších odborných orgánů (byl 

předán obci jen schematický náčrtek možného umístění domu, tak, aby vyhovoval 

požadavku pana starosty, aby vlastní RD nenarušoval pohledy na dominantní stavby v 

obci a aby se nevyvyšoval nad okolní zástavbu) 

− výstavba předběžně projednána na SÚ Hostivice. Tento s povolením stavby nemá 

problém (pozemek navazuje na zastavěné území), pokud bude souhlasit 

obec(zastupitelstvo). 

− žádáme tedy zastupitelstvo obce Sředokluky o souhlas se stavbou RD 

 

Z pohledu obce tento pozemek není vhodný k jakékoliv výstavbě z několika důvodů: 

− dříve zde byl lom možná a skládka, tedy se zde nachází nejasné a nestabilní podloží 

− v místě neexistují inženýrské sítě – vybudování sítí představuje pro obec vysoké 

náklady, kdyby se sítě vedly nejkratší možnou cestou, bylo by to přes soukromé 

pozemky, což by komplikovalo budoucí údržbu. 

− riziko hluku z dálnice – pozemek je na exponovaném místě 

− urbanistické důvody – pozemek je nejvyšším bodem v blízkosti intravilánu a jeho 

nevhodná realizace by narušila obraz obce 

− pozemek je mimo zastavěné území, majitel má toto místo zařadit jako požadavek o 

úpravu územního plánu, dle pořizovatele termín nebyl splněn. Ještě proběhne veřejné 

projednání. 

 

Kuchař  

− ÚP momentálně není, z tohoto důvodu rozhoduje ZO, které má výše uvedené výhrady 

a potřebuje čas na projednání 

− podílení se na vybudování sítí – dobrá argumentace při projednávání ÚP, v návrhu tento 

pozemek momentálně není veden jako stavební 

 

majitel sousedního pozemku 

− vlastní doklady o existenci skládky na zmiňovaném pozemku 

− vlastní písemné vyjádření bývalé starostky, ve kterém je konstatováno, že tento 

pozemek je nevhodný pro výstavbu 
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Starosta 

− je standardem vybudovat sítě k nově vzniklé nemovitosti, přístup do těchto míst je 

komplikovaný, po obecním pozemku  

− vybudování sítí je technický problém, nabízená varianta znamená výkop o délce 

nejméně 250 m. Rozpočtované náklady na podobnou stavbu na Černovičkách byly asi 

8 tisíc Kč za bm. Tedy cena nebude nižší než 2 miliony korun, ovšem zde se jedná o 

složitý terén v nejasném podloží a možné i skále s nejméně jednou přečerpávací stanicí. 

I kdyby majitel pozemku zaplatil 1/3 (v místě má ale ještě jednu potenciální stavební 

parcelu a zmíněný pozemek může rozdělit na 2 stavební), stálo by to obec nejméně 1,3 

milionu korun kvůli zasíťování 2 domů, více než např. na Černovičkách. 

− Domy v této lokalitě jsou příkladem nevhodného developmentu a územního plánování. 

Kdyby byl důsledně realizován původní záměr, nemusela by obec řešit tento problém. 

− současný návrh ÚP je odrazem doby – není cílem zastavět každý pozemek v obci 
 

Usnesení č. 21/ZO/32: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s umístěním rodinného domu na 

pozemku p.č. 864 v k.ú. Středokluky.  

Hlasování: Pro: 0 Proti: 4 – Paznocht, Duchajová, Melíšek, Kuchař Zdrželi se: 3 -Chvoj, 

Petrů, Maršál 

USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO 

4) Řešení pozemků v lokalitě U Hřiště pozemek p.č. 54/5 v k.ú. 

Středokluky (Paznocht) 
Obec již několikrát řešila odprodej pozemku p.č. 54/5 v k.ú. Středokluky. Pozemek je zaplocen 

majiteli okolních domů. Nedávno se k nabídkám odkupu připojil i třetí soused. Starosta 

navrhnul průzkum na místě s účastní geodeta, který přesně vymezí, na čích pozemcích se 

pozemek nachází a připraví plán k jeho rozdělení.  
 

Usnesení č. 21/ZO/33: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k přípravě dohody mezi 

obcí a vlastníky k odprodeji pozemku 54/5 v k.ú. Středokluky.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

5) Žádost o odkup pozemku p.č. 126/2 v k.ú. Středokluky (Paznocht) 
Pozemek p.č. 126/2 v k.ú. Středokluky leží v blízkosti sportovního areálu „Koupaliště“. Areál 

je oplocen. Na sousedním pozemku byla mýtnice, později malý domek, který vyhořel a nyní je 

místo vedeno jako zbořeniště. Pozemek je ze 3 stran obklopen obecním majetkem. 

Zastupitelstvo obce v této věci jednalo již dne 6. 11. 2019 bodem Žádost o odprodej pozemku 

p.č. 126/2 usnesením 19/ZO/83: „Zastupitelstvo obce Středokluky nesouhlasí s prodejem 

pozemku p.č. 126/2 v k.ú. Středokluky, obec Středokluky“. Majitel zbylých pozemků v areále 

znovu představil zájem o odkup obecního pozemku. Zastupitelé nesouhlasili s částkou a 

upozornili, že Zákolanský potok a jeho okolí považují za přírodně rekreační oblast a pozemek 

už do této oblasti patří a pro obec není vhodné rozšiřovat zástavbu směrem k potoku, ale naopak 

území revitalizovat. 

Usnesení č. 21/ZO/34: Zastupitelstvo obce Středokluky bere nabídku na vědomí a souhlasí 

s dalším jednáním. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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6) Žádost o odkup pozemku p.č. 250/1 v k.ú. Středokluky – úprava 

usnesení (Paznocht) 
K pozemku, na němž leží bytový dům č.p. 218 náležela i část, na které byl postaven objekt 

bývalé vodárny. Vzhledem k nefunkčnosti objektu nechala obec stavbu zbourat a došlo 

k oddělení pozemků pod bytovým domem a pod bývalou vodárnou. Nově vzniklý pozemek 

získal jiné číslo parcelní, než bylo v původním geometrickém plánu. Proto obec dle zákona 

vyvěsila znovu záměr prodeje odděleného pozemku pod bytovým domem s novým číslem. 

Zastupitelstvo obce musí změnit původní usnesení a schválit prodej nově vzniklého pozemku 

p.č. 250/1.  

 

Původní usnesení: č. 19/ZO/79 - Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s prodejem pozemku 

p.č. 250, o celkové rozloze 247 m² vlastníkům stavby na něm ležící za cenu 600 Kč/m². 

 

Usnesení č. 21/ZO/35: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s prodejem pozemku p.č.250/1 

k.ú. Středokluky, obec Středokluky, o celkové rozloze 207 m² vlastníkům stavby na něm ležící za 

cenu 600 Kč/m². Toto usnesení nahrazuje usnesení č. 19/ZO/79.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

7) Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů 
 

Jednání 31.3.2021 

1. Diskuse s radním Středočeského kraje pro školství o osudu střední školy ve 

Středoklukách (Paznocht) – diskuze proběhla na minulém jednání. 

2. VZ: Nábytek do multimediální učebny (Kuchař) – běží, viz níže. 

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

Středokluky I. Etapa“ (Paznocht) – schválen, zakázka v přípravě. 

4. Dotace chodníky – Bezpečná chůze – Lidická JIH – MAS (Petrů) - v řešení. 

5. Dotace MFČR a MVČR – doplnění usnesení (Petrů) – Dotace MVČR podána, dotace 

MFČR nakonec nemohla být podána, obec neměla všechny potřebné dokumenty. 

Bude žádat příště. 

6. Problematika svozu splašků z Černoviček – pravidla zatím nevydána.  

7. VZ: Právní služby (Paznocht) – vyhlášeno – termín podání nabídek 31.5.2021 

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

schváleno. 

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

schváleno. 

10. Centra obce Středokluky – dodatek ke smlouvě (Paznocht) – nedořešeno. 

11. Výsledky VZ Dodávky energií (elektřina a zemní plyn) (Paznocht) – Smlouvy 

podepsány. 

 

Jednání 17. 2. 2021 

1. Dotace a VZ – Hasičská cisterna (Paznocht) – zakázka vypsána.  

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

3. Smlouva s družstvem Eurosignal – Datové sítě v obci (Paznocht) – čeká se na začátek 

stavby.  

4. Dotace Kraj – ČOV (Petrů) – žádost podána.  



 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Středokluky dne 19.5. 2021  

 Strana 6 z 9 

5. Smlouva o bezúplatném převodu řadu (Paznocht) – vyřešeno. 

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) – viz výše. 

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

Jednání 25. 11 .2020 

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

(Paznocht) – nedořešeno. 

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

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

čeká na vyhlášení. 

Jednání 23. 9. 2020 

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

 

Jednání 29. 4. 2020 

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

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) – p.č. 251 podáváme návrh na vklad, 252/1 chybí 2 poslední podpisy a 

250/1 viz níže.  

 

Starosta informoval: 

1. Čistírna odpadních vod – z pohledu technologie čistírna čistí dobře, bohužel nám čím 

dál víc dělají starosti vysoké nátoky vody v době deště. Při větší průtrži protéká čistírnou 

až 6x tolik vody než běžně a 3x tolik vody, než je kapacita technologie. 

Obec proto ve spolupráci s provozovatelem hledá kanalizační vpusti, do kterých vtéká 

dešťová voda. Poklopy na těchto vpustích budou vyměněny. Zatím neznáme rozsah.  

Žádáme všechny, aby zkontrolovaly svoje dešťové svody, zda netečou přímo do 

splaškové kanalizace. Pokud obec nějaké objeví, hrozí pokuta.  

2. Zeleň – nadále probíhá pasportizace zeleně. V posledních dnech bylo vysázeno 51 

stromků. Doplnily zpravidla mezery v alejích nebo zeleň u rybníka.  

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

a) Bezpečná chůze – Středokluky – Běloky (realizace 2020) – chybí dodělat 

přístřešky a označníky. Nejspíše u zastávky směrem do Prahy dojde k úpravě 

patek. Objednáno je namalování přechodu a dalších čar. Starosta zaurguje.   

b) Rekonstrukce komunikace na Ovčíně (2021) – viz níže. 

c) Odborné učebny ZŠ (2021) – postupně se nakupuje vybavení.  

d) Šatny – stavební povolení bude v řádu dnů. Kotelnu nyní odkládáme z důvodu 

možného napojení na „novou“ školní kuchyni.  
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e) Chodník Lidická-JIH (ke stezce do Nových Středokluk) – řešíme stavební 

povolení. 

f) Rekonstrukce ulice Pod Sedličkami – žádná změna. 

g) Územní plán (dokončení 2021) – nyní se chystá projednání se Středočeským 

krajem. 

h) Dětské hřiště Černovičky – hledáme způsob, jak o něj požádat z fondů MAS. 

i) Místní komunikace v Nových Středoklukách – bohužel ještě není připravena 

zakázka. 

4. Starosta se omluvil za zpoždění opravy silnic. Porouchala se souprava. Opravy probíhají 

tři okolo tohoto jednání. Objednávka bude asi nedostatečná. 

5. Osadní výbor Černovičky spolu s občany (nepodepsaný dokument) podal žádost o 

úpravy koryt na Černovičkách, která, dle jejich slov, způsobují zatopení jejich sklepů. 

Obec vše prověřila a nízká hladina v prameništích je naopak důležitá a vhodná, přičemž 

nemůže ovlivnit sklepy stovky metrů daleko. Totéž se týká žádosti o snížení hladiny 

místního rybníčka, přičemž hladina nebyla nijak navyšována oproti předchozím rokům.  

Obec situaci řádně prověří, ale nesouhlasí se snahou „vyhnat“ vodu z takto silného 

prameniště jako je na Černovičkách (požadavky na zasypání rybníčka apod.). Místní si 

dlouhodobě stěžují na nedostatek vody ve studnách. 

6. Volby do osadního výboru:  

Nové Středokluky – obdrželi jsme 3 kandidátky, Černovičky – žádnou (řešení zatím 

nemáme).  

7. Obec domluvila rozšíření Z-Boxu v rámci dříve schváleného usnesení ZO.  

8. V ulici Jarní už byly dvakrát rozstřílené lampy, dvakrát opraveno, znovu jedna z lamp 

nesvítí. Obec opatří místo fotopastí, již nyní se kvůli výši škody jedná o trestný čin. 

8) VZ 2019-04-C Nábytek do multimediální učebny (Kuchař) 
Vzhledem k urychlení dodávky nábytku, se rozhodlo zastupitelstvo pověřit starostu k podpisu 

smlouvy hned po otevření obálek na základě rozhodnutí výběrové komise. 

Usnesení č.21/ZO/36: Zastupitelstvo obce Středokluky doplňuje usnesení č. 21/ZO/18 o 

„Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k podpisu smlouvy s vítězem VZ - 2019-04-

C na základě hodnocení usnesení a zápisu výběrové komise“. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

9) VZ 2020-16 Šatny ZŠ Středokluky (Paznocht) 
Vzhledem k navýšení kapacity Základní školy, jsou stávající šatny nedostačující (kapacita je 

dočasně navýšena po domluvě s KHS-STCK). Obec zažádala na stavebním úřadě o stavební 

povolení na úpravu šaten a vstupu do ZŠ. Nyní je třeba vyhlásit výběrové řízení na realizaci 

zakázky. 

Usnesení č.21/ZO/37: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ 2020-16: Šatny ZŠ 

Středokluky. Zároveň jmenuje komisi ve složení: RNDr. Ladislav Kuchař Ph.D., Ing. Petr 

Melíšek a Ing. Jana Petrů náhradník Ing. Vítězslav Chvoj. Zároveň pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy dle rozhodnutí hodnotící komise.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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10) VZ 2016-07 Komunikace Na Ovčíně (Paznocht)   
V rozpočtu k zakázce došlo k nejasnostem. Změny je třeba smluvně upravit s realizační firmou. 

Nyní probíhá příprava dodatku ke smlouvě. Jedná se o vícenáklady. 

Usnesení č.21/ZO/38: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí průběh zakázky 2016-

07 Komunikace Na Ovčíně. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

11) Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka obce za rok 2020 (Paznocht) 
Starosta upozornil, že v nejbližších dnech bude zveřejněn návrh Závěrečného účtu obce za rok 

2020. Obec hospodařila s konsolidovanými příjmy ve výši 40 426 156 Kč a výdaji 41 837 990 

Kč. Schodek ve výši 1 411 834 byl hrazen z přebytků minulých let. Zůstatek na bankovních 

účtech na konci roku byl 4,5 mil. Kč, bankovní úvěr činil 2,2 mil. Kč. Tento úvěr je splacen. 

Nový úvěr činí v době jednání asi 0,8 mil. Kč. Obec má nyní na účtech po odečtení úvěru 6 

milionů korun.  

 

Usnesení č.21/ZO/39: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí informaci o přípravě 

Závěrečného účtu obce. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

12) Rozpočtové opatření (Paznocht) 
Obec začala s přípravou nákupu cisternové automobilové stříkačky dle dotace MVČR. Zatím 

nakupuje vybavení. Nákup je krytý úvěrem. Jedná se o navýšení o 250 tisíc korun.  

 

Usnesení č. 21/ZO/40: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č.2, 

které navyšuje paragraf č. 5512 na 500 tis. Kč. Schodek bude kryt úvěrem a dotací.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

13) Diskuse 

Termín dalšího jednání 23. června 2021. 

Vítání občánků 12.6. 2021 

Darování krve 11.6.2021 od 7.30 do 11.00 v Sokolovně.  
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PŘÍLOHY:  

Rozpočtové opatření 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 19.5.2021 

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: 

 


