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 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE 

STŘEDOKLUKY 
dne 23.6. 2021 v 18.00 

v „Obecním servise“ (č.p. 117) 
 

Přítomní: Duchajová, Chvoj, Kuchař, Melíšek, Paznocht, Petrů, Maršál 

Omluveni: Šebková, Černý 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: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje následující program: 

1. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí (Paznocht) 

2. Zajištění kapacity 1. třídy ZŠ v roce 2022/23 (žádost občana) 

3. Žádost o prodloužení nočního klidu (žádost občana) 

4. Letní dotace 2021 (Paznocht) 

5. VZ: Právní služby (Paznocht) 

6. VZ: Nábytek ZŠ (Kuchař) 

7. Limity veřejných zakázek – třídy ZŠ (Paznocht) 

8. VZ: Osvětlení (Paznocht) 

9. VZ: CAS pro JSDH Středokluky (Paznocht) 

10. VZ: Rekonstrukce komunikace na Ovčíně (Paznocht) 

11. VZ: Šatny ZŠ (Paznocht) 

12. VZ: Výměna kanálových vpustí (Paznocht) 

13. VZ: Elektronické informační panely (Paznocht) 

14. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ Středokluky (Paznocht) 

15. Závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2020 (Paznocht) 

16. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023 (Paznocht) – bod přesunut 

17. Rozpočtové opatření (Paznocht) - nepotřebné 

18. 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 19.5.2021 

1. Volba ředitele Základní školy Středokluky, p.o. (Paznocht) – ředitel bude jmenován 

k 1.8.2021 

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

podpis hejtmanky, vše plánováno k 1.7. 2021 

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

zastavěné území (Paznocht) – projednáno 

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

– minulý týden proběhla schůzka, čeká se na zákres geodeta. 

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

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

probíhá podepisování smluv. 

7. VZ 2019-04-C Nábytek do multimediální učebny (Kuchař) – viz níže 

8. VZ 2020-16 Šatny ZŠ Středokluky (Paznocht) – přidaný bod. – viz níže 

9. VZ 2016-07 Komunikace Na Ovčíně (Paznocht) – viz níže  

10. Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka obce za rok 2020 (Paznocht) – viz níže 

11. Rozpočtové opatření (Paznocht) - provedeno 

 

Jednání 31.3.2021 

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

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

Středokluky I. Etapa“ (Paznocht) – schválen, viz níže. 

3. Dotace chodníky – Bezpečná chůze – Lidická JIH – MAS (Petrů) – podány 2 žádosti. 

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

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

Bude žádat příště. 

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

6. VZ: Právní služby (Paznocht) – výsledky viz. níže 

7. Centra obce Středokluky – dodatek ke smlouvě (Paznocht) – v řešení. 

 

Jednání 17. 2. 2021 

1. Dotace a VZ – Hasičská cisterna (Paznocht) – zakázka vypsána, výsledky viz. níže  

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

stavby.  

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 
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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. Čeká se na konečnou inventuru. 

 

Jednání 6. 11. 2019 

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

– 252/1 zažádáno o vklad a 250/1 probíhá podepisování smluv.  

 

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 (viz níže). 

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

splaškové kanalizace. Pokud obec nějaké objeví, hrozí pokuta.  

2. 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. Přechod pro chodce je znovu obnoven. Na podzim bude opraven překop, 

původně se očekávalo, že kraj opraví celý úsek, bohužel nemá dost prostředků.   

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

c) Šatny ZŠ – máme stavební povolení. Kotelnu nyní odkládáme z důvodu 

možného napojení na „novou“ školní kuchyni.  

d) Chodník Lidická-JIH (ke stezce do Nových Středokluk) – řešíme stavební 

povolení. 

e) Územní plán (dokončení 2021) – nyní probíhá projednání se Středočeským 

krajem. 

f) Dětské hřiště Černovičky – stále není připraveno. 

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

zakázka, nutná konzultace s osadním výborem 

h) Je objednána oprava propadu kanalizace na návsi na Ovčíně – proběhne během 

prázdnin. 

i) Byla podána žádost o dotaci na chodník Lidická JIH-B.  

j) Byla podána žádost o dotaci z programu rozvoje venkova – vybavení třídy ZŠ – 

interaktivní tabule, katedra aj. 

k) Probíhá třetí kolo kontroly koncesního řízení ČOV. 

l) Kraj připravil systém standardů týkající se příspěvků obcí na hromadnou 

dopravu, Středokluky budou platit od příštího roku cca 200 tis. Kč ročně. 
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2) Zajištění kapacity 1 třídy ZŠ v roce 2022/23 (žádost občana)) 
V příštím roce vzroste počet dětí, které by měly nastoupit povinnou školní docházku. Kapacita 

jedné první třídy zřejmě nebude dostačující. V takovém případě dle zákona rozhoduje losování. 

Rodiče s tímto řešením nesouhlasí a žádají přijatelnější řešení.  

Obec o problému ví již delší dobu. I v minulých letech přišlo k zápisu do ZŠ přes 30 zájemců. 

Netýká se to pouze prvního ročníku, ale také šestého ročníku, kde je podobný problém s 

kapacitou již delší dobu.  

Zájemci navrhují zrušení školského obvodu. Obec v tom nevidí řešení, v obvodu jsou obce 

Běloky a Číčovice, které mají nyní dohromady v ZŠ 24 žáků, přičemž do první třídy by 

nastoupily jednotlivci. Další obec v obvodu je Kněževes s 54 žáky, méně než je kapacita tamější 

budovy školy. V mateřské škole je celkem 5 dětí z Bělok a Číčovic a některé půjdou do školy 

letos. Obec nevidí řešení ve zrušení školského obvodu s okolními obcemi, ale v získání budov 

bývalé střední školy v obci. 

Diskuse: 

-na školní rok 2022/23 bude 29 předškoláků z MŠ Středokluky + děti z MŠ Kněževes – všechny 

tyto děti mohou přijít k zápisu, rodiče žádají záruku, že středoklucké děti budou přijaty bez 

losování (jediná, zákonem daná možnost výběru dětí). 

-z diskuse vyplynulo několik možných řešení, jak by bylo možné otevřít dvě třídy prvního 

ročníku ZŠ: 

o získání budov střední školy ve Středoklukách – neustále probíhají jednání se 

Středočeským krajem 

o vybudování nové třídy v pronajaté budově nad jídelnou v areálu střední školy 

o kontejnerová třída 

o rekonstrukce půdy v budově ZŠ, Školská 82 

o vystěhování OÚ a následné vybudování tříd v budově ZŠ, Lidická 61 

Vedení obce zdůraznilo, že již činí kroky proto, aby nedošlo k losování a byla dostatečná 

kapacita pro všechny děti ve škole. V tuto chvíli se nabízí prostory rušené Kubrovy střední 

školy, které nám umožní další rozvoj školy a jsou kolaudovány jako učebny. Další otázka je 

zajištění personálního zabezpečení, protože i změna v Rejstříku škol vyžaduje zdůvodnění 

dostatečného zázemí pro navyšování kapacity. Navíc veškerá přijatá opatření by měla být 

dlouhodobého charakteru, a nejen krátkodobá řešení pro jeden ročník. 

 

Starosta upozornil, že ani budovy střední školy neumožní plnohodnotný provoz školy se 

dvěma třídami v každém ročníku. V tuto chvíli ve třech budovách ve vlastnictví obce máme 

celkem 11 učeben vč. družiny, v budově č.p. 187 je dle informací 10 učeben. Nebudou 

dostačovat především učebny na dělenou výuku. Také nám bude chybět nejméně 5 oddělení 

družiny. Kapacita kuchyně bude také nedostačující a sokolovna bude na hraně kapacity. Proto 

je nutné začít plánovat budoucí rozvoj celého areálu a investice, dokud bude možné žáky 

vystěhovat do prázdných učeben.  

Usnesení č. 21/ZO/41: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí vysoký počet potenciálních 

žáků pro první ročník ve školním roce 2022/2023. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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3) Žádost o prodloužení nočního klidu (žádost občana) 
Spolek najahody,z.s. písemně požádal o zkrácení nočního klidu o 2 hodiny, tj. do 00:00 hod. 

z důvodu konání kulturního festivalu. Bohužel tak učinil 5 dní před tímto jednáním. 

Zastupitelstvo nemělo dost času na přípravu a diskusi o podmínkách této akce. Muselo by 

dojít ke změně vyhlášky, na což je velice málo času. Zastupitelé také probírali vliv této akce 

na prostor okolí kostela, v jehož blízkosti měla akce proběhnout. Bylo navrženo negativní 

usnesení. Zastupitelé si váží každé snahy o podporu kulturního života v obci, v příštím roce, 

pokud bude mít spolek zájem, projednáme místo konání tohoto festivalu s větším předstihem.  

Usnesení č. 21/ZO/42: Zastupitelstvo obce Středokluky neschvaluje zkrácení nočního klidu dne 

28.8.2021 na základě žádosti z důvodu krátkého termínu na projednání a složité epidemiologické 

situace.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

4) Letní dotace 2021 (Paznocht) 
Opět bude vyhlášen letní dotační program obce na podporu spolků. Žádosti o podporu budou 

přijímány do 15.srpna 2021. Finanční prostředky pak lze čerpat od 1.9.2021 do 31.12.2021. 

Do programu bude alokováno 150 tis. Kč stejně jako v loňském roce. Všechny informace 

budou na webu obce. 

Usnesení č. 21/ZO/43: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Letní dotační program 2021 

s celkovou alokací prostředků 150 tis. Kč.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

5) VZ Právní služby (Paznocht) 
Do výběrového řízení na právní služby se přihlásilo jedenáct uchazečů, jedna z nabídek byla, 

byla vyřazena z hodnocení pro pozdní dodání. Tentokrát byla poptávána cena za 6 hodin prací 

za měsíc a cena za jednu hodinu nad tento rámec. Nejnižší nabídku podala Advokátní 

kancelář Zvolánková s.r.o. a to 3.630,00 Kč s DPH za 6h/měsíc a 890,56 Kč za každou další 

hod. nad rámec. Obec využívá právní kancelář k běžným úkolům – smlouvy, veřejné zakázky 

a další poradenství. V případě potřeby využije jiných právních kanceláří.  

Usnesení č. 21/ZO/44: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí vítěze veřejné zakázky 

2021-06 Právní služby na roky 2021-23 Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o. 

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

USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO 

6) VZ Nábytek ZŠ (Kuchař)) 
Do výběrového řízení na dodávku nábytku do nové multimediální učebny se přihlásili dva 

uchazeči. Nižší nabídku podala firma Santal spol. s.r.o. 208.593,00 Kč bez DPH. Firma ESO 

R-MARKET, spol. s.r.o. nabídla cenu 219.777,89 Kč. bez DPH. 

Usnesení č. 21/ZO/45: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí vítěze veřejné zakázky 

2019-04 C Nábytek do multimediální učebny firmu Santal spol. s.r.o. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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7) Limity veřejných zakázek – třídy ZŠ (Paznocht) 
Po dobrých zkušenostech chce obec využít stejnou firmu k renovaci podlah v základní škole, 

která minulý rok přebudovala WC v přízemí základní školy. Původní odhad cen byl nižší, než 

je obecní limit, avšak nakonec se obec rozhodla opravit všechny tří podlahy v přízemí, které 

již nevyhovovaly. Díky tomu bude překročen limit pro zadávání zakázek, a zároveň není dost 

času pro přípravu veřejné zakázky tak, aby byly podlahy v srpnu hotové. Proto starosta 

požádal zastupitele o navýšení limitu. Částka, na kterou je limit zvýšen je stanovena na 

základě výše již proplacených zakázek v minulém roce a na základě cenové nabídky na 

plánovanou opravu podlah v červenci včetně rezervy na nárůst cen materiálu. 

Usnesení č. 21/ZO/46: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení limitu pro zadání 

zakázek bez výběrového řízení na 850,- tis. bez DPH pro tyto akce: Vybudování odborných učeben 

a zajištění bezbariérovosti budovy Školská 82, Středokluky. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

8) VZ Osvětlení (Paznocht) 
Do dnešního termínu obdržela obec pouze jednu nabídku. Firma Eltodo osvětlení, s.r.o. 

s cenou 3 277 500,- Kč bez DPH. Probíhá kontrola celé dokumentace včetně světelných 

výpočtů. Starosta navrhl, aby zastupitelstvo vzhledem k průtahům připravila usnesení, které 

dovolí podepsat smlouvu co nejdříve. 

Usnesení č. 21/ZO/47: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výsledky veřejné zakázky 2020-

17 Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci Středokluky 1. etapa. Zároveň pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy, pokud vítěz splní veškeré technické i formální požadavky zakázky. Pokud 

nebudou splněny, schvaluje opětovné vyhlášení VZ.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

9) VZ CAS pro JSDH Středokluky (Paznocht)) 
Do veřejné zakázky na výrobu nové automobilové stříkačky pro JSDH Středokluky se 

přihlásili dva uchazeči. Firma KOBIT, spol. s. r. o., která nabídla cenu 6.795.700, - Kč bez 

DPH a firma THT Polička, s.r.o. s cenou 6.830.000, - Kč bez DPH. Vítězem této zakázky se 

tedy stala firma KOBIT, spol. s.r.o. Termín dodání do 10 měsíců.  

V pondělí Zastupitelstvo Středočeského kraje schvaluje dotaci na CAS ve výši 1 mil. Kč, 

dotace MVČR činí 2,5 mil. Kč. Více jak půl milionu získáme prodejem staré cisterny. Na 

nákupu vybavení nového automobilu se podílejí také obce Tuchoměřice a Číčovice. 

Usnesení č.21/ZO/48: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vítěze veřejné zakázky 2018-04 

Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Středokluky firmu KOBIT, spol. s.r.o. a pověřuje 

starostu k podpisu smlouvy. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

10) VZ 2016-7 Rekonstrukce 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 způsobené nepřesným 

zadáním rozpočtu. 
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Vzhledem ke zdržení začátku stavebních prací je třeba ověřit pravidla dotace, aby obec nepřišla 

o finance. S tím je spojena i aktualizace harmonogramu, termín předání a převzetí díla a 

následná kolaudace. 

Usnesení č.21/ZO/49: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení rozpočtu 

rekonstrukce komunikace Na Ovčíně ve výši 1.250.000, - bez DPH s podmínkou aktualizace 

harmonogramu dle podmínek dotace a pověřuje starostu k přípravě a podpisu dodatku č.1 ke 

smlouvě o dílo ze dne 24.9.2020 se Stavební firmou Neumann s.r.o. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

11) VZ Šatny ZŠ (Paznocht)   
Jak již bylo dříve řešeno, v budově základní školy je nedostatečná kapacita šaten, která je 

dočasně řešena po dohodě s hygienou, ale vyžaduje vybudování nových šatních prostor. Proto 

obec chystá rekonstrukci sklepa včetně přeložení sítí a úpravy vchodu. Díky této stavbě bude 

navýšena kapacita budovy o dalších 20 žáků (další limit jsou toalety). Oproti původnímu plánu 

na osazení šatními skříňkami zde budou pouze lavice, které jsou vhodnější pro menší děti. 

Usnesení č.21/ZO/50: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ: Vybudování šaten na 

druhém stupni ZŠ Středokluky. Zároveň jmenuje komisi ve složení RNDr. Ladislav Kuchař 

Ph.D., RNDr. Lenka Duchajová Dis., Ing. Petr Melíšek, náhradník Ing. Jan Petrů a pověřuje 

starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí hodnotící komise. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

12) VZ: Výměna kanálových vpustí (Paznocht) 
Na minulých jednáních starosta avizoval, že se čistírna potýká s velkým nátokem vody během 

dešťových srážek. Předpokládaným řešením je výměna poklopů kanálových vpustí za 

nepropustné. Bohužel tato akce může znamenat výraznou investici. S výměnou se počítalo až 

při rekonstrukci jednotlivých ulic. Obec prověřuje, zda by bylo možné vyměnit pouze samotné 

poklopy, ale velká část z nich má poškozené rámy a nejspíše bude nutné vyměnit poklop i 

s rámem. Odhadem se jedná cca o 50 poklopů. Výměna poklopu bez rámu by mohla stát zhruba 

3-5 tisíc Kč bez DPH, pokud by se jednalo o výměnu s rámem, jeden kus by mohl stát kolem 

14 tisíc Kč bez DPH včetně práce. Při kompletní výměně by došlo ke srovnání dnes propadlých 

kanálů apod. V obci je asi 200 kanálových vpustí, propustná je jen část z nich. Obec prověřuje, 

kudy teče nejvíce vody a které vpusti je nutné řešit přednostně.  

Usnesení č.21/ZO/51: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení VZ: Výměna 

kanálových vpustí v obci Středokluky. Zároveň jmenuje komisi ve složení Ing. Jan Petrů, RNDr. 

Ladislav Kuchař Ph.D., Ing. Vítězslav Chvoj, náhradník Ing. Petr Melíšek a pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy dle rozhodnutí hodnotící komise. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

13) VZ: Elektronické informační panely (Paznocht) 
Obec podala žádost na dotaci na instalaci 6 ks elektronických informačních panelů na 

autobusové zastávky a rekonstrukci spojovacího chodníku mezi ulicí Na Parcelách a Lidickou. 

Zakázka bude vyhlášena v momentě, kdy bude dotace jistá. Celkový rozpočet zakázky je necelý 

milion korun, dotace je z IROP pomocí místní akční skupiny a dotace činí až 95 % nákladů.  
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Usnesení č. 21/ZO/52: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ: Digitalizace a 

přístupnost zastávek v obci Středokluky – Část A – Elektronické informační panely. Zároveň 

jmenuje komisi ve složení Ing. Jan Petrů, RNDr. Ladislav Kuchař Ph.D., Tomáš Maršál 

náhradník Ing Vítězslav Chvoj a pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí 

hodnotící komise.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

14) Dodatek ke zřizovací listině ZŠ Středokluky (Paznocht)   
Kvůli převzetí školní jídelny je nutné udělat další úpravu zřizovací listiny ZŠ tak, aby jídelna 

mohla legálně vydávat obědy do MŠ Středokluky a MŠ Kněževes, případně místním občanům. 

Bylo rozhodnuto oficiálně posvětit i pronájem budovy školní kuchyně, který začne 1.7. 2021. 

Usnesení č.21/ZO/53: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje dodatek č.6 ke zřizovací 

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

Školská 82, 252 68 Středokluky, IČ 69 983658, kterým se od 1.7. 2021 ruší bod č. 5 u čl. IV 

Doplňková činnost vymezující výčet povolených doplňkových činností. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č.21/ZO/54: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s uzavřením nájemního vztahu 

mezi Obcí a Středočeským krajem na budovu č.p. 106 s výhledem na převod nemovitosti do 

majetku obce. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo rozhodnout o převodu nemovitosti do majetku 

obce.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

15) Závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2020 (Paznocht)   
Obec hospodařila v roce 2020 s příjmy 40.426.156, - Kč po konsolidaci a výdaji 41.837.991, - 

Kč po konsolidaci. Schodek byl kryt přebytky z předchozích let.  

Návrh závěrečného účtu byl řádně zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce obce.  
Kontrola hospodaření obce Středočeským krajem byla bez výhrad. Obec měla na konci roku čistou 

hotovost ve výši 6,6 mil. Kč, úvěr 2,1 mil. Kč.  

Usnesení č.21/ZO/55: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Závěrečný účet obce a účetní 

závěrku obce za rok 2020 bez výhrad. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

16) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023 (Paznocht)   
Starosta připravil návrh střednědobého výhledu rozpočtu. Výhled je velice krátký z důvodu 

nejasné budoucnosti vztahující se k areálu střední školy. Údaje jsou proto spíše odhadem. 

Zákon ukládá povinnost tento výhled mít.  

Usnesení č.21/ZO/56: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 

na roky 2021-2023. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

17) Diskuse 
Další jednání je plánováno na konec srpna/začátek září, pokud nebude nutné dříve.  
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PŘÍLOHY:  

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 23.6.2021 

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: 

 


