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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE 

STŘEDOKLUKY 

dne 6.11. 2019 v 18.00 

v „Obecním servise“ (č.p. 117) 
Přítomní: Duchajová, Chvoj, Kuchař, Maršál, Paznocht, Petrů, Šebková, Černý (18:20) 

Omluveni: Melíšek 

Neomluveni:  

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

zákona a je usnášeníschopné. Starosta také úvodem poděkoval všem zastupitelům za jejich 

práci pro obec, díky které může být na den přesně starostou již pět let. 

 

ZAHÁJENÍ, URČENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, 

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

Duchajovou DiS. a RNDr. Ladislava Kuchaře, Ph.D. 

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

ověřovateli RNDr. Lenku Duchajovou DiS. a RNDr. Ladislava Kuchaře, Ph.D. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje následující program: 

1. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů. 

2. Architektonická soutěž (Paznocht) 

3. Prodej pozemků pod bytovými domy – p.č. 250, 251, 252/1, 253/1 v k.ú. Středokluky 

(Paznocht) 

4. Žádost o prodej pozemku p.č.126/2 (Paznocht) 

5. ZŠ – žádost o navýšení rozpočtu na rok 2019 (Paznocht) 

6. Dotace Místní akční skupiny Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.                                    

pro ZŠ Středokluky (Kuchař) 

7. Rozpočtové opatření (Paznocht) 

8. 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 9.10.2019 

1. Krátkodobý úvěr - čerpáme 

2. Diskuse - nedořešeno 

1. ?Je možné, aby ulice u kostela byla takto dlouhodobě uzavřena?  - stavitel má 

povolení dopravního odboru Černošice, bude obcí urgován k ukončení uzavírky. 

2. ?Uzavřená komunikace je obecní, bude stavitel něco platit za zábor?  - Obcí bude 

vyčíslen zábor veřejného prostranství dle vyhlášky.  

 

Jednání 11. 9. 2019 

1. Žádost o vybudování vodovodu a kanalizace k č. p. 261 a 256. (Paznocht) – vyjádření 

bude zasláno do týdne. 

2. Dohoda s obcí Běloky o sdílení nákladů intenzifikace ČOV (Paznocht) – zaslány 

informace, starosta si domlouvá schůzku se starostou Bělok.  

3. Koncesní řízení na provoz ČOV (Paznocht) – probíhají přípravy dohody s firmou MT 

legal. Finalizuje se smlouva.  

4. VZ 2018-16: Létající pořizovatel územního plánu (Paznocht) – dnes proběhla 

společná schůzka s projektantem a obecním architektem, čímž byly znovu započaty 

práce. 

5. Diskuze: 

Zastupitel p. Maršál přednesl návrh nájemců koupaliště na spolupráci – 

návrhy nebyly předloženy. 

 

Jednání 26. 6. 2019 

1. Dotace IROP (Kuchař, Paznocht) – dle posledních informací je dotace na školy 

opětovně otevřena a dotace na chodníky se stále posuzuje. Čekáme na ověření 

funkčnosti systému. Žádost by měla být podána do konce listopadu.  

2. Smlouva o předání a převzetí vyvolané investice SŽDC (Paznocht) – smlouva 

nepodepsána, chybí některá vyjádření příslušných majitelů/provozovatelů. 

 

Jednání 15.5. 2019 

1. Diskuse – Keramická pec – obec upozornila ZŠ – funguje, škola nyní připravuje systém 

jejího užívání.  

 

Z jednání 3.4. 2019 

1. VZ: Úvěrový rámec (Paznocht) – připravuje se výběrové řízení na jaro. Zatím vystačí 

kontokorent viz výše. 

 

Starosta informoval: 

1. ČOV – průběh stavby– betonáž stěn je hotova. Příští týden bude odbedněna druhá polovina 

objektu a začne se chystat bednění stropu. V tuto chvíli se uvolňují kotvy, které držely 

štětovnice a tím celé stěny výkopu. Také bude přivezena prefabrikovaná nádrž. Chystá se 

zasypání první úrovně a vytažení štětovnic.  

Dotace ČOV – nyní se čeká na oficiální dokončení schvalovacího procesu, aby mohlo být 

zažádáno o výplatu prostředků.  

2. Oprava komunikací – proběhlo zalití praskliny na Starém vrchu. Dříve provedené práce 

byly zřejmě nekvalitně provedeny. Pod prasklinou jsou kaverny, a pokud dojde k dalším 

komplikacím, tak bude muset být odfrézována a opravena polovina asfaltu.  
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Také byl zlikvidován hrbol v křižovatce ulic V Chaloupkách a Lidická, který byl již 

nebezpečný. I zde došlo k použití nekvalitních materiálů při starším překopu.  

Pokud bude počasí, tak se obec pokusí o dílčí provizorní opravu ulice na Ovčíně. 

3. Dotace  

− program Life „Management a ochrana prioritního druhu raka kamenáče-realizace 

komplexní ochrany v evropsky významné lokalitě Zákolanský potok“ – 

navrhovaný koncept bohužel nepostoupil do dalšího kola soutěže. VÚV TGM se 

bude snažit projekt zlepšit a předložit v další výzvě.  

− obec obdrží neinvestiční dotaci na výjezdy a školení naší hasičské jednotky ve výši 

cca 62 tisíc Kč. 

− obec již obdržela dotaci ve výši 300 tisíc od Středočeského kraje a 450 tisíc Kč od 

MVČR na dopravní automobil pro JSDH Středokluky. 

4. Nové dětské hřiště plovárna – velký hrací prvek – loď – je hotový. V nejbližších dnech zde 

bude navezen kačírek jako dopadová plocha a prvek bude zpřístupněn veřejnosti. Bohužel 

nedojde na podzim k dokončení celého hřiště z důvodu nedostatku financí.  

5. Smlouva – útulek Svárov – zatím nebyly podniknuty žádné kroky – za celý předchozí rok 

byly dva případy nalezeného psa. Smlouva bude projednána pro příští rok. 

6. Již probíhá příprava studie krajiny.  

7. Starosta oznámil zastupitelům, že po zpřesnění počtu metrů obec nedostane za umístění 

věcného břemene v pozemku p.č. 908 k.ú. Středokluky 246 tisíc Kč, ale pouze 243 120,- 

Kč (bod číslo 5 minulého jednání). 

8. Kontrola hospodaření obce proběhla bez připomínek. 

 

2) Architektonická soutěž 

V posledních měsících proběhla architektonická soutěž s názvem Centra obce Středokluky. 

Jedná se o nejtransparentnější způsob výběru architektů budoucích staveb. Její průběh byl 

schválen Českou komorou architektů a podpořen dotací Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 

325 tisíc Kč. Celkem dorazilo 12 návrhů, všechny splnily podmínky. Hodnotící zasedání poroty 

složené ze 4 odborníků a 3 zástupců obce proběhlo 7.10. 2019 za dodržení přísné anonymity 

návrhů (obálky se jmény autory byly otevřeny až po rozhodnutí o pořadí návrhů a odměnách).  

 

Jako nejlepší návrh byl zvolen návrh č. 7 od autorů Majoarchitekti (Ing.arch. Martin Poláček, 

Ing. arch. Iva Potůčková). Druhý nejlepší návrh byl návrh č.8 od Re: architekti studio s.r.o. 

(Ing. arch. David Pavlišta, Ing. arch. Michal Kuzemenský, Ing. arch. Jan Vlach, MgA., Ondřej

 Synek, Ing. arch. Jiří Žid) a na třetím místě se umístil návrh č.3 jehož autorem je 

MCA atelier, s.r.o. (Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Jiří Opl, Ing. arch. Radek Novotný).  

Jednotliví účastníci budou odměněni odměnami ve výši 300, 200 a 100 tisíc Kč dle soutěžních 

podmínek.  

Dále odměnu ve výši 25 tisíc Kč obdržely návrhy č. 10: EHL a KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o. 

(Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Jaroslav Malina, Jana Vichorcová) a návrh č. 11: Ing. arch. Michal 

Šourek, Ing. arch. Michal Ševčík, Ing. arch. Alexandr Verner, Ing. arch. Kateřina Holotová, 

Bc. Kateřina Fišerová, akad. arch. Pavel Hřebecký. 

 

V nejbližších dnech budou návrhy zveřejněny na webových stránkách obce. V prosinci 

proběhne výstava na jejíž vernisáž budou pozváni autoři návrhů, přičemž odměnění budou 

vyzváni k prezentaci svých návrhů. Nejspíše až začátkem příštího roku začnou jednání 

s vítězem o dopracování studie. Studie bude podrobena připomínkovému řízení. Následně z ní 
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budou vycházet projekce už jednotlivých finálních realizací, které budou probíhat dle 

finančních možností obce a dotačních příležitostí. 

 

Usnesení č. 19/ZO/78: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výsledky architektonické 

soutěže Centra obce Středokluky dle Protokolu o průběhu jednání a pověřuje starostu 

k vyplacení odměn dle Soutěžních podmínek.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

3) Prodej pozemků pod bytovými domy – p.č. 250, 251, 252/1, 253/1 

v k.ú. Středokluky (Paznocht) 

17.10.2019 byl zveřejněn záměr odprodat výše uvedené pozemky pod bytovými domy v ulici 

Lidická vlastníkům staveb na nich ležících za cenu stanovenou dle oborného posudku.  

Jedná se o opakované schválení již dříve projednaných žádostí.  

 

 

Usnesení č. 19/ZO/79: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s prodejem pozemku p.č. 250, 

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

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č. 19/ZO/80: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s prodejem pozemku p.č. 251, 

o celkové rozloze 211 m² vlastníkům stavby na něm ležící za cenu 600 Kč/m². 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 1- Kuchař 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

Usnesení č. 19/ZO/81: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s prodejem pozemku p.č. 

252/1 o celkové rozloze 152 m² vlastníkům stavby na něm ležící za cenu 600 Kč/m². 

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

Usnesení č. 19/ZO/82: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s prodejem pozemků p.č. 

253/1 o celkové rozloze 168 m² vlastníkům stavby na něm ležící za cenu 600 Kč/m². 

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

4) Žádost o odprodej pozemku p.č. 126/2 (Paznocht) 

Pozemek se nachází vedle objektu č.p. 36 v nivě Zákolanského (Dolanského) potoka. Dle 

Zastupitelstva jeho prodej není v zájmu obce. Proto jej již jednou odmítli a zároveň navrhli 

žadateli odkup jeho pozemků.  
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Usnesení č. 19/ZO/83: Zastupitelstvo obce Středokluky nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 

126/2 v k.ú. Středokluky, obec Středokluky. 

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

5) ZŠ – žádost o navýšení rozpočtu na rok 2019 

Vedení Základní školy Středokluky požádalo o navýšení rozpočtu na rok 2019 o 100 tis. Kč 

celkově na 850 tis. Kč, z důvodu navýšení provozních nákladů (energie, nové vybavení, údržba 

budovy, pronájmy). 

 

Usnesení č. 19/ZO/84: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení závazného 

ukazatele Základní škole Středokluky p.o. pro rok 2019 o 100.000,- Kč na celkovou částku 

850.000,- Kč. 

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

6) Dotace Místní akční skupiny Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. 

pro ZŠ Středokluky, p.o. (Kuchař) 

Místní akční skupina znovu vyhlásila dotační výzvu na zvyšování kvality škol. Minulá výzva 

nebyla dokončena, protože nefungoval informační systém, a to i přestože naše obec připravila 

kompletní žádost. Věříme, že se to tentokrát podaří a uspějeme. 

 

Usnesení č. 19/ZO/85: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s podáním žádosti a realizací 

projektu Vybudování a vybavení přírodovědné učebny v ZŠ Středokluky, p.o. do výzvy s názvem 

4.výzva MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s. - Zvyšování kvality škol II. navázané na 

68. výzvu Integrovaného regionálního operačního programu (Integrované projekty CLLD-SC 

4.1)  

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

7) Rozpočtové opatření (Paznocht) 
Jedná se o změny doporučené kontrolou hospodaření, navýšení závazného ukazatele ZŠ a 

rezervy pro MŠ. 

 

Usnesení č. 19/ZO/86: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření č. 

6/2019, které mění příjmy na 42 518 912,46 Kč a výdaje na 46 768 838 Kč.  

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

8) Diskuse 
Starosta informoval, že v příštím roce má obec v plánu žádat o dotace na opravu komunikace 

na Ovčíně, na ČOV a na hasičskou cisternu. 
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PŘÍLOHY:  
Protokol o průběhu architektonické soutěže 

Rozpočtové opatření č. 6/2019 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 7.11.2019 

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

 

 

ve Středoklukách dne: ve Středoklukách dne: 

 

Ověřovatel: RNDr. Lenka Duchajová DiS. a Ověřovatel: RNDr. Ladislava Kuchaře, Ph.D. 

 

ve Středoklukách dne:    ve Středoklukách dne: 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 


