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 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE 

STŘEDOKLUKY 
dne 2.3.2022 v 18.00 

v „Obecním servise“ (č.p. 117) 
 

Přítomní: Duchajová, Kuchař, Maršál – 18:52, Paznocht, Petrů, Černý, Melíšek-odchod -

18:52 

Omluveni: Šebková, Chvoj, Černý Neomluveni:  

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

zákona a je usnášeníschopné. Starosta se omluvil za zrušení původního termínu jednání na 

poslední chvíli kvůli pozitivnímu testu na covid-19. 

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: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje následující program: 

1. Předání ocenění členům Jednotky SDH Středokluky (Paznocht) 

2. Prodej CAS32 – Hasičské cisterny Tatra (Paznocht) 

3. Zimní dotace spolkům (Paznocht) 

4. Pomoc Ukrajině (Paznocht) – přidaný bod 

5. Průběh projednání územního plánu (Paznocht) 

6. Průběh realizace veřejného osvětlení. (Paznocht) 

7. VZ: Chodníky Lidická JIH (Paznocht) – změna pořadí 

8. Průběh rekonstrukce bytů v č.p.68 (Paznocht) 

9. Plán oprav komunikací jaro 2022 (Paznocht) 

10. Nákup zastávkových přístřešků (Paznocht) 

11. PRV – Dotace na vybavení kmenové učebny (Petrů) 

12. Centra obce Středokluky – Dodatek ke smlouvě (Paznocht) 

13. Koncesní řízení – Dodatek ke smlouvě (Paznocht) 

14. VZ Plyn, elektřina (Paznocht) – přidaný bod 

15. Volba přísedících Okresního soudu Praha-západ (Paznocht) 

16. Účetní závěrka za rok 2021 – Mateřská škola p.o. (Paznocht) 

17. Účetní závěrka za rok 2021 – Základní škola p.o. (Paznocht) 

18. Závěrečné rozpočtové opatření 2021 (Paznocht) – doplněné jméno 
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19. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí (Paznocht) 

20. Diskuse 

Hlasování: Pro: 5  Proti:  0 Zdrželi se: 0  

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

1) Předání ocenění členům Jednotky SDH Středokluky (Paznocht) 
Dobrovolníci z JSDH Středokluky pomáhají lidem v běžných životních situacích, a především se 

aktivně zapojují do krizových situací. Během pandemie, hlavně v jejím začátku se naši hasiči 

zapojili do rozvozu dezinfekce a materiálu, někteří pomáhali obcím postiženým tornádem na jižní 

Moravě. Starosta proto rozhodl o jejich ocenění. Bohužel nebylo možné předat medaile v lepší 

dobu. 

 

Ocenění za zásluhy bylo uděleno: Jiřímu Černému, Michalu Kábovi, Vladimíru Houbovi, Františku 

Černému, Tomáši Houbovi, Michalu Plichtovi a Martinu Šedovi 

 

Ocenění za aktivní práci v boji s Covid -19 bylo uděleno: Františku Černému, Jiřímu Černému, 

Martinu Šedovi, Danielu Hlavovi, Vratislavu Svobodovi, Vojtěchu Vilímovi. Tomáši Houbovi, 

Michalu Plichtovi, Ondřeji Plichtovi 

 

Ocenění za pomoc při tornádu na jižní Moravě 2021 bylo uděleno: Vratislavu Svobodovi a 

Vratislavu Svobodovi st.  

Starosta všem hasičům veřejně poděkoval a předal medaile přítomným. 

2) Prodej CAS32 – Hasičské cisterny Tatra (Paznocht) 
Obec by do léta měla dostat novou hasičskou cisternu. Proto bylo rozhodnuto o prodeji té staré. 

Velitel hasičů nabídl hasičskou cisternu k prodeji prostřednictvím portálu Požáry.cz a Bazoš.cz. Na 

vozidlo se přijeli podívat hasiči dvou sborů. Největší zájem mělo město Strmilov. Naše obec 

zakoupila toto vozidlo v roce 2016 za 650 tisíc Kč, členové jednotky strávili při rekonstrukci 

vozidla mnoho dobrovolnických hodin. Vozidlo prošlo některými důležitými opravami a 

v minulém roce byly zakoupeny nové gumy. Vozidlo bude předáno hasičům ze Strmilova až po 

obdržení našeho nového vozidla Scania a zacvičení na něm. 

 

Usnesení č.22/ZO/01: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje prodej CAS32 Tatra 815 RZ 

1K33923 městu Strmilov za 850 tisíc Kč.  

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

3) Zimní dotace spolkům (Paznocht) 
Do letošního zimního dotačního programu bylo na základě rozhodnutí zastupitelstva alokováno 250 

tis. Kč. Do konce termínu pro podání žádostí o dotaci bylo spolky podáno dvanáct žádostí 

v celkové hodnotě 287.100 Kč. Starosta navrhuje rozdělení dotací dle tabulky.  

Usnesení č.22/ZO/02: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Zimní dotace spolkům na rok 

2022 (leden-srpen) v rozsahu dle přílohy. 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

4) Pomoc Ukrajině (Paznocht) 
Obec byla požádána o zapůjčení prostoru na sběr potřebného materiálu pro Ukrajinu. Byla jim 

poskytnuta část skladovacích prostor v č.p. 117 a počítá se s využitím prostor v č.p.68. 
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Starosta navrhuje poskytnout příspěvek organizaci Člověk v tísni, o.p.s. na pomoc Ukrajině 

ve výši 50 tis. Kč. 

Usnesení č.22/ZO/03: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s poskytnutím příspěvku na 

pomoc Ukrajině ve výši 50 tis Kč humanitární organizaci Člověk v tísni, o.p.s.  

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

5) Průběh projednání územního plánu (Paznocht) 
Starosta pozval zastupitele i veřejnost na veřejné projednání územního plánu dne 3.3. 2022 od 

16.00 v sokolovně. Také nastínil možnosti podávání připomínek a námitek.  

 

Usnesení č.22/ZO/04: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí veřejné projednání 

územního plánu. 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č.22/ZO/05: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o 

dílo č. 011/2010/úp ve znění a ve výši platby na základě odborného posouzení. 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

6) Průběh rekonstrukce bytů v č.p. 68 (Paznocht) 
Starosta představil probíhající rekonstrukci bytů a stoupaček v obecním bytovém domě. Během 

rekonstrukce bylo instalováno nové vodovodní potrubí a kanalizace v pěti bytech včetně 

umístění nových kohoutů, nových vodoměrů, zavedení teplé vody do těchto bytů, odvětrání 

kanalizačního potrubí a také jednoho nového záchodu.  

Ve dvou bytech probíhá kompletní rekonstrukce. V bytech bude komplexně rozvedena voda a 

kanalizační potrubí, odvětrání všech místností, na toaletě posunuta příčka (zvětší se prostor 

třeba na pračku), rozšířeny dveře do koupelny. V koupelnách budou nové sprchové kouty, 

umyvadlo a skříňka. V celém bytě bude nově rozvedena elektřina a internet včetně nového 

napojení ze společných prostor. Také byly kompletně oškrábány a oštukovány zdi. V obou 

bytech dojde k výměně radiátorů včetně napojení na kotelnu. V kuchyni bude nová kuchyňská 

linka.  

Byty budou dokončeny do měsíce. V bytovém domě bylo v posledních 8 letech 

zrekonstruováno 6 bytů, v lepším stavu jsou další 2 byty a ve dvou byly udělány koupelny. 

Stoupačky byly předělány celkem pro 10 bytů. Starosta předpokládá, že některých prázdných 

bytů využije právě při rekonstrukci dalších stoupaček, tak jako nyní. Obec čeká velká 

rekonstrukce společných prostor, vnějšího pláště, suterénu, půdy a vytápění objektu.  

V objektu je celkem 17 bytů. Neobydlené jsou 4 (1 z nich v rekonstrukci, 1 určen 

k rekonstrukci).  

Obec dle dřívějších rozhodnutí drží 2 byty pro potenciální učitele a nejméně jeden krizový, pro 

případ nouze.  

 

Usnesení č.22/ZO/06: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí rekonstrukci v domě 

č.p.68. 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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7) Průběh realizace veřejného osvětlení (Paznocht) 
Realizace veřejného osvětlení byla rozdělena do tří fází:  

1) Dotovaná výměna veřejného osvětlení společností Eltodo – tato akce je hotová, došlo 

k přesunu lampy u č.p. 1 – na malé návsi v blízkosti kostela. Požadavky petentů byly splněny.  

2) Starosta provedl s poradcem prohlídky v obci, při kterých vytipoval místa, kde by měla být 

doplněna další svítidla. Tato svítidla budou přidána do míst, kde není stávající svítivost 

dostatečná.  

3) Plánované investiční akce v letošním roce zahrnující zásahy do veřejného osvětlení – 

rekonstrukce ulice na Ovčíně a Chodníky Lidická JIH včetně přechodů na křižovatce Lidická 

x Kladenská.  

Nedostatečně nasvětlené lokality – náves Na Ovčíně, ulice Ke Koupališti – potřeba větších 

výkopových prací.  

Lokality, kde nedošlo k výměně – především okolí „dolních bytovek“, ale také ulice Nad 

Běloky a lokalita Na Sedmerkách.  

 

Vzhledem k situaci na stavebním trhu (dodací lhůty jsou v řádech měsíců) navrhl starosta nákup 

svítidel a stožárů v rámci jedné zakázky v předstihu. Typ svítidel by měl být stejný jako již 

zakoupená svítidla včetně barvy (3 typy). Totéž se týká stožárů.  

Dle poradce pana Hellicha nyní víme o potřebě zhruba:  

• 51x svítidlo Teceo 

• 12x svítidlo NG Citea (historická část obce) 

• 8x svítidlo na přechod 

• 32x 6m sloup 

• 20x 8m sloup 

Počty budou ještě jednou prověřeny. Obec také chystá nové nasvícení kostela.  

Usnesení č.22/ZO/07: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení VZ: Nákup svítidel 

a stožárů 2022. Zároveň jmenuje komisi ve složení Mgr. Štěpán Hellich DiS., Ing. Jan Petrů, 

RNDr. Ladislav Kuchař PhD., náhradník Tomáš Maršál. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy 

dle rozhodnutí komise.  

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

8) VZ: Chodníky Lidická JIH (Paznocht) 
Jak bylo již dříve řečeno, obec připravila v posledních letech 3 projekty, které se týkají lokality 

nazývané „Lidická JIH“. U všech akcí bude veřejné osvětlení zakoupeno zvlášť (viz výše). 

1) Lidická JIH 1 A – jedná se o chodník od okraje obce (ulice Na Parcelách, č.p. 247) po 

spojovací chodník do ulice Na Parcelách (mezi č.p. 175 a 112), zastávku „Středokluky“ 

ve směru Kladno a přechod přes Lidickou ulici.  

Na tuto stavbu má obec stavební povolení. Bohužel jsme kvůli průtahům na straně 

stavebního úřadu nemohli požádat o dotaci z fondů SFDI.  

2) Lidická JIH 1 B – jedná se o posunutí autobusové zastávky „Středokluky“ ve směru do 

Prahy zhruba na úroveň protější zastávky a chodník směrem ke stávající zastávce 

v křižovatce. Během stavby by měla být také upravena elektrická skříň.  

Na tuto stavbu jsme požádali o dotaci z fondů IROP prostřednictvím MAS KPZ. Tato 

akce má stavební povolení. 
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3) Spojovací chodník mezi ulicemi Na Parcelách a Lidickou. Bude vyměněn povrch. Tato 

akce nepotřebuje stavebního povolení. Je součástí dotace na elektrické informační 

panely (viz níže).  

Během staveb dojde k instalaci veřejného osvětlení (viz výše), zastávkových přístřešků 

s informačními panely (viz níže), také k uložení chrániček na datové sítě, nejspíše proběhne dle 

doporučení restaurátorů výstavba nového základu sochy sv. Ludmily a její nasvícení a také 

umístění kamer.  

 

Usnesení č.22/ZO/08: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ: Chodníky Lidická JIH. 

Zároveň jmenuje komisi ve složení Ing. Jan Petrů, RNDr. Ladislav Kuchař PhD., Ing. Vítězslav 

Chvoj náhradník Tomáš Maršál.  

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

9) Nákup zastávkových přístřešků (Paznocht) 
Starosta představil vzor zastávek, který vybral architekt p. Poláček (vítěz architektonické 

soutěže), ve spolupráci s p. Gogolákem. Zastávkové přístřešky schválila také památkářka. 

K přístřeškům bude zakoupen mobiliář, popř. na další místa v okolí. Přístřešky jsou speciálně 

upraveny pro umístění elektronických informačních panelů. Nabídka na 6 přístřešků (na 

všechny zastávky v obci) včetně košů je celkem za 881 tisíc Kč bez DPH.  

Zatím nebylo rozhodnuto, který konkrétní typ přístřešku bude na zastávkách použit, v řešení je 

především velikost použitých přístřešků, což může ovlivnit cenu oproti předložené nabídce. 

Vzhledem k tomu, že nabídka přesahuje limit obce, ale zároveň se jedná o vysoce specifickou 

akci, starosta požádal zastupitelstvo souhlas s navýšením limitu na 1,2 mil. Kč bez DPH.  

 

Usnesení č.22/ZO/09: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce 

Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 

19/ZO/55 ze dne 26.6.2019 a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na akci „Nákup 

zastávkových přístřešků“. Limit se navyšuje na 1,2 mil. Kč bez DPH.  

Hlasování: Pro:5  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

10) Plán oprav komunikací jaro 2022 (Paznocht) 
Starosta představil nabídku firmy DIPOS. Obecní komunikace jsou ve špatném stavu. Nabídka 

firmy DIPOS je na opravy výtluků způsobem Silkot (roztavení okolí poruchy na vozovce a 

doplnění tekutým asfaltem). S touto firmou a technikou máme dobré zkušenosti. Práce by měly 

začít v březnu.  

Rozpočet s DPH připravený zástupcem firmy DIPOS. Rozsah prací se může ještě měnit dle 

potřeby.  

Lokalita 1 (Větrná, Na Sedmerkách, začátek Pod Sedličkami) - 59 532,00 Kč 

L 2 (V Chaloupkách) - 72 745,20 Kč 

L 3 (Na Parcelách) - 181 778,30 Kč 

L 4 (Na Ovčíně) - 178 027,30 Kč 

L 5 (Černovičky) - 75 311,- Kč 

Celkem 567 394,- Kč, bez DPH 468 920 Kč. 

Tato částka překračuje limit daný vyhláškou. Starosta navrhuje dvě možnosti – udělat teď 

některé ulice za 250 tisíc bez DPH a druhou část obce jinou firmou nebo schválit výjimku z naší 

směrnice, pro urychlení prací.  
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Usnesení č.22/ZO/10: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice měrnice 

obce Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 

19/ZO/55 ze dne 26.6.2019 a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na akci „Opravy 

komunikací jaro 2022“. Limit se navyšuje na 550 tisíc Kč bez DPH.  

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

11) PRV – Dotace na vybavení kmenové učebny (Petrů) 
Obec na podzim požádala o dotaci na vybavení kmenové učebny “matematiky“ v ZŠ ve výši 

cca 215 tis. Kč. z Programu rozvoje venkova díky Místní akční skupině Rozvoj Kladenska a 

Prahy-západ.  

Z dotace bude nakoupen počítač pro učitele s katedrou a interaktivní tabule a další.  

 

Usnesení č.22/ZO/11: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje přijetí dotace ve výši 

215.768,- Kč od SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) z Programu rozvoje venkova ČR 

reg. č. 21/002/19210/120/220/002198 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

12) Centra obce Středokluky – Dodatek ke smlouvě (Paznocht) 
Před rokem, vzhledem k situaci kolem Kubrovy střední školy, došlo k návrhu změny smlouvy 

s Ing. arch. Martinem Poláčkem – Majo architekti, vítězem architektonické soutěže na Centra 

obce Středokluky. Původní soutěž předpokládala přenechání budovy obecního úřadu základní 

škole. Tento plán je nyní odložen díky možnosti získání střední školy. 

Došlo k omezení rozsahu prací pouze na veřejná prostranství v Kladenské ulici, Obecní servis, 

a veřejná prostranství na Lidické ulici.  

Bude vynechána rekonstrukce budovy občerstvení vedle úřadu a také nebude realizována 

zasedací místnost v parčíku u obchodu. Chceme se zaměřit především na okolí kostela a 

Ouválky, křižovatky Kladenská x Školská včetně zastávek a objektu Obecního servisu. Také 

bude provedeno dopravní řešení křižovatky před obecním úřadem.  

S panem Poláčkem byly konzultovány zastávkové přístřešky, veřejné osvětlení a také chodníky 

Lidická JIH.  

Dodatek redukuje rozsah prací ve fázích 2,3 a 4 a snižuje cenu těchto prací na 70 % původní 

částky. Také prodlužuje termíny realizace.  

 

Usnesení č.22/ZO/12: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 

dílo ze dne 26.5. 2020 na vypracování dokumentace „Centra obce Středokluky“.  

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

13) Koncesní řízení – Dodatek ke smlouvě (Paznocht) 
Předmětem Dodatku č. 1 je aktualizace přílohy č. 2 Plán financování Obnovy vodovodů a 

kanalizací Vlastníka pro Obec Běloky dle výše uvedeného. Došlo k dílčím nesrovnalostem a je 

potřeba je napravit. 

 

Usnesení č.22/ZO/13: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 

nájmu a provozování vodovodů a kanalizací ze dne 22. 12. 2021.  

Hlasování: Pro:5  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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14) VZ plyn, elektřina (Paznocht) 
Nyní jsou ceny plynu a elektřiny vysoké. Do konce března má obec a další organizace v obci 

smlouvu s Pražskou plynárenskou a.s., která má vyhlášen stop stav a nepřijímá nové odběratele. 

Až skončí nynější odběratelská smlouva, tak jako obec nespadáme pod dodavatele poslední 

instance a budeme bez dodávek plynu a el. energií. Co nejdříve bude vyhlášeno VŘ, pokud se 

nepřihlásí žádný dodavatel nastane krizová situace a s dodavateli bude jednat napřímo starosta. 

15) Volba přísedících Okresního soudu Praha-západ (Paznocht) 
Zastupitelstvo obce volí přísedící Okresního soudu pro Prahu-západ. Vzhledem k ukončení jejich 

volebního období je nutné provést novou volbu. Pracovníci soudu se přimlouvají za stávající 

přísedící, ti souhlasí.  

 

Usnesení č.22/ZO/14: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje přísedící pro Okresní soud 

Praha-západ paní Miladu Bartoníčkovou a paní Ing. Helenu Schinkmanovou. 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

16) Účetní závěrka za rok 2021 – Mateřská škola p.o. (Paznocht) 
Mateřská škola Středokluky v minulém roce hospodařila s přebytkem ve výši 58 332,07. Obec 

MŠ stanovila závazný ukazatel ve výši 580 tisíc Kč. Celkové náklady MŠ byly 6 198 785,64 

Kč a výnosy 6 257 117,17 Kč.  

Zastupitelstvo děkuje pracovníkům MŠ za zvládnutí situace kolem COVID 19. 

 

Usnesení č.22/ZO/15: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje účetní závěrku Mateřské 

školy Středokluky, p.o. za rok 2021. Hospodářský výsledek ve výši 58 332,07 Kč bude rozdělen 

následovně: 17 000,- Kč do Rezervního fondu, 41 332,07 Kč do Fondu odměn.  

Hlasování: Pro:5  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

17) Účetní závěrka za rok 2021 – Základní škola p.o. (Paznocht) 
Základní škola Středokluky v minulém roce hospodařila s hospodářským výsledkem ve výši 

27 484,66 Kč. Obec ZŠ stanovila závazný ukazatel ve výši 850 tisíc Kč. Celkové náklady ZŠ 

byly 18 163 096,32 Kč a výnosy 18 152 681,98 Kč.  

Zastupitelstvo děkuje pracovníkům ZŠ za zvládnutí situace kolem COVID 19. 

 

Usnesení č.22/ZO/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje účetní závěrku Základní školy 

Středokluky, p.o. za rok 2021. Hospodářský výsledek ve výši 27 484,66 Kč bude rozdělen 

následovně: 5 497,66 Kč do Rezervního fondu, 21 987,- Kč do Fondu odměn. 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

18) Závěrečné rozpočtové opatření 2021 (Paznocht) 
Předběžně obec v loňském roce obec měla příjmy ve výši 35 683 619,14 Kč, výdaje činily 

29 885 929,75 Kč. Obec byla v přebytku 14 197 857,66 Kč. Úvěr činil 7 300 168,27 Kč.  

Starosta představil poslední úpravy.  

 

Usnesení č.22/ZO/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č. 11, 

závěrečné rozpočtové opatření za rok 2021, příjmy činily 35 683 619,14 Kč, výdaje činily 

29 885 929,75 Kč.  

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
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USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

19) Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů 
 

Jednání 15.12.2021 

1. Koncesní smlouva na provozování vodovodu a kanalizace (Paznocht) – podepsána. 

2. Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 1/2021, o místním poplatky za obecní 

systém odpadového hospodářství – zveřejněna, aplikována. 

3. Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 2/2021 o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství – zveřejněna, aplikována. 

4. Platby poplatků v roce 2022 (Paznocht) – probíhají. 

5. Zimní dotační program (Paznocht) – viz výše. 

6. VZ Energie na roky 2022-23 (Paznocht) – viz výše. 

7. Akcie Vodárny Kladno – Mělník (Paznocht) – zakoupeny a registrovány. 

8. Smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti (Středočeský kraj) – zatím 

nepodepsáno, napsáno na kraj. 

9. Rozpočet Mateřské školy Středokluky, p.o na rok 2022+ Střednědobý výhled rozpočtu 

(Paznocht) – schválen. 

10. Rozpočet Základní školy Středokluky, p.o na rok 2022+ Střednědobý výhled rozpočtu 

(Paznocht) – schválen. 

11. Rozpočet na rok 2022 (Paznocht) – schválen. 

12. Rozpočtové opatření (Paznocht) – schválen. 

Jednání 10. 11. 2021 

1. Prodej CAS Tatra (Paznocht)– viz výše. 

2. Pronájem sportovního areálu "Koupaliště" (Paznocht) – areál předán. 

3. Pronájem objektu občerstvení vedle OÚ (Paznocht) – smlouva připravena, čeká se na 

elektrikáře. 

4. Prodej posledního pozemku pod bytovými domy (Paznocht) – pozemek prodán.   

5. Spolupráce s destinační agenturou Kladensko-Slánsko (Paznocht) – smlouva 

podepsána. 

Jednání 23.6. 2021 

1. VZ: Šatny ZŠ (Paznocht) – akce odsunuta na rok 2022. 

2. VZ: Výměna kanálových vpustí (Paznocht) – obec chystá vzor a objednávku.  

3. VZ: Elektronické informační panely (Paznocht) – dotace schválena, probíhá příprava 

VŘ.  

Jednání 19.5.2021 

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

nedořešeno vzhledem k záměrům jednoho z vlastníků. 

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

Jednání 31.3.2021 

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

2. Centra obce Středokluky – dodatek ke smlouvě (Paznocht) – viz výše. 

Jednání 17. 2. 2021 

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

stavby na Ovčíně.  

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

na vyhlášení. 

Jednání 23. 9. 2020 

1. Prodej pozemků ŘSD – modernizace D7 (Paznocht) – Proběhne schůzka na ŘSD.  

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) – již probíhá likvidace.  

 

Starosta informoval:  

Úvěr – původní záměr byl čerpat úvěr do března pak splácet, domluveno že budeme čerpat 

do konce roku na plánované projekty. Bude nejspíše projednáno příště. 

Všechny pozemky pod dolními bytovkami jsou dořešeny a převedeny.  

Řešíme předání komunikace V Lukách obci. 

Proběhl středoklucký Masopust – výtěžek z průvodu bude věnován na potřeby ukrajinským 

uprchlíkům. 

Proběhly Lyžařské závody TJ Sokol Středokluky. 

Proběhlo jednání osadního výboru Nové Středokluky, ze kterého vzešlo několik podnětů, 

které je třeba řešit – stav místní silnice atd. 

20) Diskuse  

V diskusi nebyly žádné příspěvky.
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PŘÍLOHY:  

Zimní dotace 2022 - rozdělení 

Účetní závěrka za rok 2021 – Mateřská škola p.o. 

Účetní závěrka za rok 2021 – Základní škola p.o. 

Závěrečné rozpočtové opatření 2021 
  

 

Zápis byl vyhotoven dne: 2.3.2022 

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: 

 


