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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE 

STŘEDOKLUKY 

dne 18. 12. 2019 v 18.00 

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

Omluveni: Šebková 

Neomluveni:  

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

zákona a je usnášeníschopné.  

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: 1 - Kuchař 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

Do původně zveřejněného programu byly přidány dva body z důvodu časového tlaku a 

upraveny roky u usnesení č. 12 a 13. Vše je červeně zvýrazněno. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje následující program: 

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

2. Dohoda s obcí Běloky o vyrovnání nákladů intenzifikace ČOV (Paznocht) 

3. Aktualizace velitele JSDH Středokluky (Paznocht) 

4. Dotace Místní akční skupiny Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s. pro ZŠ 

Středokluky, p. o. (Kuchař) 

5. Zimní dotace spolkům (Paznocht) 

6. Informace o výši vodného a stočného na rok 2020 (Paznocht) 

7. Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 1/2019, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. (Paznocht) 

8. Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 2/2019, o místním poplatku ze psů. 

(Paznocht) 

9. Stanovení výše poplatku za svoz odpadů na rok 2020 (Paznocht) 

10. Studie krajiny (Paznocht) 

11. VZ: Energie pro roky 2020-2021 (Paznocht) 

12. ZŠ – Rozpočet na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022 

(Paznocht) 
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13. MŠ – Rozpočet na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022 

(Paznocht) 

14. Smlouva o přeložce č. Z_S24_8120060965 – Ovčín ČEZ (Paznocht) 

15. Rozpočtové opatření (Paznocht) 

16. Rozpočet obce na rok 2020 (Paznocht) 

17. Diskuse 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

1) Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů  
Jednání 6. 11. 2019 

1. Architektonická soutěž (Paznocht) – proběhla vernisáž za přítomnosti autorů 

oceněných návrhů. Nyní je v galerii na obecním úřadě připravena výstava jednotlivých 

návrhů. Příští rok začne jednání s vítězem. Všechny návrhy jsou veřejně dostupné na 

webu.  

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

(Paznocht) – majitelům domů byly zaslány informace, co bude následovat, jednáme se 

stavebním úřadem a katastrem. Smlouvy pro dům č.p. 221 budou připraveny po 

Novém roce.  

3. Žádost o prodej pozemku p.č.126/2 (Paznocht) – odmítavá reakce byla zaslána.  

4. ZŠ – žádost o navýšení rozpočtu na rok 2019 (Paznocht) – prostředky byly zaslány.  

5. Dotace Místní akční skupiny Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. pro ZŠ 

Středokluky (Kuchař) – viz níže.  

6. Rozpočtové opatření (Paznocht) – zpracováno, vyvěšeno. 

 

Jednání 9.10.2019 

1. 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.  

 

Majitel nemovitosti č.p. 15, jež se opravuje a kvůli které probíhá uzavírka komunikace se 

dostavil na jednání ZO, aby vysvětlil důvod této dlouhodobé uzavírky. (viz. příloha zápisu) 

Starosta se tázal, zda by bylo možné komunikaci zprůjezdnit alespoň v zimním období, kdy 

nelze provádět stavební práce. Tato varianta není možná z důvodu nebezpečné statiky budovy, 

která by průjezdem těžkých vozidel mohla být ještě víc narušena a mohlo by dojít ke zřícení 

budovy. 

 

Jednání 11. 9. 2019 

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

je připraveno. 

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

3. Koncesní řízení na provoz ČOV (Paznocht) – smlouva s MT Legal podepsána, během 

příštího roku započnou přípravy.  
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4. Diskuze: 

Zastupitel p. Maršál přednesl návrh nájemců koupaliště na spolupráci – 

návrhy nebyly předloženy. 

 

Jednání 26. 6. 2019 

1. Dotace IROP (Kuchař, Paznocht) – dotace na chodníky se stále posuzuje. 

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 – škola pec využívá.  

 

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 sdruženého objektu je kompletně hotová. Objekt je 

z vnějšku zasypán. Betonáž se povedla. Štětovnice jsou odvezeny, staveniště je z větší části 

uklizeno. Velký jeřáb bude rozebrán začátkem ledna a odvezen na jinou stavbu. Dle počasí 

začne stavba řídící budovy a přípravy pro uložení potrubí.  

Dotace ČOV – obec obdržela první část dotace – 9,7 mil. Kč. V tuto chvíli je zaplacena 

zhruba polovina celé akce. Na jaře 2020 bude požádáno o dotaci z prostředků 

Středočeského kraje. Může být požádáno i podruhé, ovšem až v roce 2021.  

2. Oprava komunikací – nepodařilo se sehnat asfaltérskou firmu k dočasné opravě na Ovčíně 

a dalších místech, budeme hledat jiné provizorní řešení. Další větší oprava proběhne dle 

počasí na jaře 2020.  

3. Dotace MMR – byly vyhlášeny dotační programy MMR – bohužel na témata, která nejsou 

pro naši obec vhodné. Zároveň ovšem byly alokovány nové prostředky na realizaci 

loňských žádostí. Určitá naděje na získání prostředků existuje, přestože nízká. 

4. Nové dětské hřiště plovárna – nakonec bylo z technických důvodů přistoupeno k instalaci 

dalších dvou hracích prvků (v pátek), ještě bychom chtěli stihnout využít příznivého počasí 

k betonáži branek a přípravě plotu. Bohužel až po novém roce proběhne údržba vzrostlého 

akátu, firma tuto úpravu nemohla provést vzhledem k množství parkujících automobilů. 

Začátkem ledna bude zadána nová ohrádka na kontejnery. Po dohodě s výborem Zahrady 

růží budou černé kontejnery taktéž odsunuty na nové stanoviště.  

5. Proběhlo setkání s výborem objektu Zahrada růží, věříme že nyní navážeme lepší vztahy a 

budeme schopni řešit problémy dolní části obce.  

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

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

7. Již probíhá příprava studie krajiny – 15. ledna večer proběhne první plánovací setkání.  

8. Probíhá příprava ÚP, společné jednání je v plánu uskutečnit do jara 2020.  

9. Došlo k dohodě mezi obcí a Letištěm Praha o spolupráci hasičských jednotek.  

10. Obec od nového roku přejde na informační platformu Mobilní rozhlas, který bude využívat 

jinou mobilní aplikaci, jiný systém rozesílání SMS a také nový systém emailingu známý 

jako eKluk. Umožní ankety a mnoho dalších funkcí.  

11. Obchvat Kralup má EIAu. Některé připomínky obce týkající se osad byly přijaty. 
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12. V bytovém domě č.p. 68 je připravována rekonstrukce bytu č. 6, kde dříve sídlila 

hospodářka ZŠ a MŠ. 

13. Připravuje se strategie osad, zpracovávat ji bude společnost ON Plan s velkými 

zkušenostmi v občanské participaci (aktuálně strategický plán Hostivic). Cílem je vytvořit 

nezávislý, emocí prostý dokument, který se stane součástí strategického plánu obce a 

jakýmsi seznamem důležitých investic. Jeho výsledky se budou prolínat se studií krajiny i 

územním plánem. Získané zkušenosti využijeme při participaci v dalších částech obce. 

Setkání autorů s občany osad proběhnou nejspíše na přelomu ledna a února až po dohodě 

předsedů osadních výborů s autory. Obec poskytla všechny zápisy z jednání osadních 

výborů či s občany osad autorům.  

Osadní výbor – zde je nutné podotknout, že Osadní výbory jsou nezávislé na starostovi či 

zastupitelstvu, jednají tedy dle svého jednacího řádu a jsou poradním orgánem zastupitelstva. 

Tedy reprezentují občany osad vůči zastupitelstvu a jsou prostředníkem pro společnou 

komunikaci.  

Osadní výbor Černovičky: 

Z jednání v pátek 22. listopadu 2019 – celý zápis jakožto i starší budou předán k přípravě 

strategie.  

1) DĚTSKÉ HŘIŠTĚ – požadavek dětského hřiště – s místem pro setkávání se počítá, ovšem 

je nutné nadefinovat jeho účel a jeho budoucí využití – viz strategie.  

2) KANALIZACE + VODA – finální varianta vzejde ze strategie a jednání s obcí Tuchoměřice. 

V únoru se začne plánovat přivaděč, avšak bude nutné udělat mnoho kroků před samotnou 

projekcí (zajištění kapacity přivaděče, PRVKÚK, apod.). 

3) ODPADKOVÝ KOŠ – odpadkový koš bude umístěn dle strategie, nejspíše na nové dětské 

hřiště. Na přístupném místě bude využíván přespolními a tvořit nepořádek.  

4) OPRAVA SILNICE U KŘIŽOVATKY (směr k dálnici) – o díře u křižovatky víme, počítalo 

se s ní v rámci aktuálních oprav (viz výše). 

5) OPRAVA CESTY NA HŘBITOV – cesta je obce Číčovice, požádáme je o řešení. 

6) CEDULE NA ZÁKAZ VJEZDU KAMIONŮ – bude řešeno, pravděpodobně bude muset 

proběhnout správní řízení. Ovšem nezaručí absolutní jistotu, že tam kamiony nevjedou. 

7) OŘEZÁNÍ STROMŮ U RYBNÍKU – starosta každoročně provádí kontrolu s odborníkem. 

Je nutné zmínit, že většina stromů je přestárlých, pokud bychom chtěli zajistit 100 % 

bezpečnost, musela by být celá lokalita vykácena, to není v zájmu občanů obce Černovičky, 

jedná se jedinou vzrostlejší zeleň v této lokalitě. Podoba okolí rybníčku vzejde ze studie krajiny 

a strategie osady.  

Obecní stromy budou odborně ořezány a na kohokoli, kdo na obecním pozemku bude kácet 

stromy, bude zavolána policie. 

8) OŘEZÁNÍ KEŘŮ NA CESTĚ NA ČERNOVIČKY + VYČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ – bylo 

oznámeno člence osadního výboru, že stromy a keře budou odborně ošetřeny v souladu se studií 

krajiny, přesto poptala úpravy u odborné firmy, avšak obec neměla na podzim dostatek 

prostředků. Masivnější úpravy proběhnou pravděpodobně na jaře, nyní pracovní četa provede 

nejnutnější úpravy.  

9) PŘECHOD NEBO OZNAČENÍ CESTY VE SMĚRU NA STŘEDOKLUKY – obec jedná 

již několik let s ŘSD a krajem o řešení zdejší křižovatky, přesunu zastávek, chodníky apod. 

Bohužel obec nemá pozemky a příliš silnou páku. 

10) PĚŠINKA K BUDOUCÍME DĚTSKÉMU HŘIŠTI – vzejde ze studie krajiny a strategie 

obce.   



 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Středokluky dne 18. 12. 2019  

 Strana 5 z 11 

2) Dohoda s obcí Běloky o vyrovnání nákladů intenzifikace ČOV 

(Paznocht) 
Obec Běloky je zapojena do kanalizační sítě obce Středokluky. Vzhledem k nákladnosti celé 

stavby došlo k dohodě o sdílení výdajů na stavbu, a zároveň zajištění práva odvádění 

kanalizačních vod do čistírny ve Středoklukách. Obci Běloky bude zaručena kapacita 250 

ekvivalentních obyvatel (z nyní celkově plánovaných 1920EO), zaplacená částka bude 

poměrem k této částce očištěné o dotace OPŽP a případně Středočeského kraje. Větší část, 1,5 

mil. Kč bude zaplacena v příštím roce, zbytek až po finálním vyúčtování a kolaudaci dle 

skutečnosti. 

 

Usnesení č. 19/ZO/87: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Dohodu o čištění odpadních 

vod a finanční úhradě nákladů na čistírnu odpadních vod v rozsahu 250 EO s obcí Běloky. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

3) Aktualizace velitele JSDHO Středokluky (Paznocht) 
Dlouhodobý velitel JSDHO Středokluky pan Jiří Černý se rozhodl předat svoji velení jednotky 

k 31. 12. 2019, dále bude pokračovat jako velitel družstva. Končící velitel navrhl jako svého 

nástupce pana Martina Šedu. Jednotka je s návrhem srozuměna.  

 

Zastupitelstvo velice děkuje panu Jiřímu Černému za mnoho let obětavé práce, kterou našim 

hasičům věnoval a přejeme mnoho zdraví do dalších let. 

 

Usnesení č. 19/ZO/88: Zastupitelstvo obce Středokluky přijímá rezignaci velitele JSDHO 

Středokluky p. Jiřího Černého k 31. 12. 2019 a jmenuje velitelem JSDHO Středokluky od 1.1. 

2020 p. Martina Šedu, a zároveň pověřuje starostu k provedení nezbytných kroků pro tuto 

změnu. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 1 – Černý Jakub 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

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

ZŠ Středokluky, p. o. (Kuchař) 
Starosta se předně omluvil za přidávání bodu do programu až během jednání. Jedná se o dotaci 

na vybudování technické učebny, bohužel bylo zjištěno, že povinné zajištění bezbariérovosti 

učebny zahrnuje i bezbariérové toalety, kterými naše ZŠ nedisponuje. Proto byla započata 

projekce a bude muset dojít ke změně usnesení č. 19/ZO/85 ze dne 6. 11. 2019, které znělo: 

„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)“. 

Toto usnesení bude revokováno (zrušeno) a schváleno v novém doplněném znění vč. doplnění 

jazykové učebny, která k projektu bude přidána, aby byly zvýšeny šance na získání dotace. 

Žádost musí být podána do 31. ledna 2020. 

Usnesení č. 19/ZO/89: Zastupitelstvo obce Středokluky revokuje usnesení č. 19/ZO/85 ze dne 

6. 11. 2019. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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Usnesení č. 19/ZO/90: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s podáním žádosti a realizací 

projektu „Vybudování odborných učeben a zajištění bezbariérovosti budovy Školská 82, 

Středokluky“ 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 

5) Zimní dotace spolkům (Paznocht) 
Každoroční schvalování dotací na další roky. Aby spolky mohly začátkem února dostat 

prostředky pro svoji činnost, byl přidán tento bod. Loňská alokace byla 250 tisíc z důvodu 

předpokládaných vyšších nároků, předloňská výše dotace byla 200 tisíc Kč, kterou plánujeme 

i pro zimní kolo roku 2020. Spolky mohou tuto dotaci čerpat od 1.1. do 31.8. 2020.  

 

Usnesení č. 19/ZO/91: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Zimní dotační výzvu pro rok 

2020 s celkovou alokací ve výši 200 tisíc Kč. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

6) Informace o výši vodného a stočného na rok 2020 (Paznocht) 
Společnost Vodárny Kladno – Mělník, dodavatel pitné vody do našeho vodovodu zvýšil 

z důvodu nutných investic do zachování funkčnosti systému cenu vodného. Na toto zvýšení 

navázal provozovatel vodovodu a kanalizace společnost Petr Kožný, s.r.o. Vodné se zvýší z 53 

Kč/m3 na 56 Kč/m3 vč. DPH, stočné z 37 Kč/m3 na 38 Kč/m3 vč. DPH. Celkem se zvýší cena 

kubíku vody z 90 na 94 Kč/m3 vč. DPH (o 4,4 %). Zastupitelstvo obce neurčuje cenu vodného 

a stočného, ale pouze bere na vědomí zvýšení ze strany provozovatele. 

 

Usnesení č. 19/ZO/92: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí zvýšení ceny pitné vody 

na 56 Kč/m3 vč. DPH zvýšení ceny za likvidaci odkanalizované vody na 38 Kč/m3 vč. DPH. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

7) Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 1/2019, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. (Paznocht) 
Byl řádně zveřejněn návrh upravené vyhlášky, která koresponduje se stávajícím stavem 

legislativy. Systém zůstává stejný.  

 

Nyní platí poplatek každý přihlášený obyvatel obce nebo majitel bytu či domu, kde není 

přihlášena žádná osoba. Na každý dům připadá jedna známka umožňující svoz 120 l popelnice. 

Pokud jsou přihlášeny v jednom domě více než 4 osoby, vzniká nárok na druhou popelnici. 

V případě bytových domů se vydávají známky dle dohody. Za každou další známku se platí 

poplatek. Odpuštěný poplatek mají ti, kdo prokazatelně nepřebývají ve Středoklukách. 

V příštím roce bude zaveden nový formulář a prokazování nepřítomnosti bude zpřísněno.  

 

Usnesení č. 19/ZO/93: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 

obce Středokluky č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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8) Stanovení výše poplatku za svoz odpadů na rok 2020 (Paznocht) 
Výše poplatku je stanovena dle výše nákladů na svoz komunálních odpadů a rozhodnutí 

Zastupitelstva obce Středokluky. Oproti loňsku se nezměnil počet obyvatel, ale narostly výdaje 

za svoz. Proto byl průměrný náklad v roce 2019 na jednoho občana obce 822 Kč, o 32 Kč vyšší 

než v předchozím roce. Je nutné upozornit, že obec také doplácí za svoz tříděného odpadu 197 

Kč na jednoho přihlášeného obyvatel obce. Obec za likvidaci odpadů zaplatila v loňském roce 

celkově 1,6 mil. Kč, přičemž výnosy (poplatky, odměny EKO-KOM) byly 937 tis. Kč. Obec 

dlouhodobě hledá vhodnější a spravedlivější systém platby poplatků. 

 

Usnesení č. 19/ZO/94: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výši poplatku za svoz a 

likvidaci komunálního odpadu ve výši 500 Kč/osoba/rok jako v předchozím roce. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

9) Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 2/2019, o místním 

poplatku ze psů. (Paznocht) 
Při změně legislativy a zavedení povinnosti čipování psů musela obec zareagovat a upravit 

vyhlášku.  

Tab. 1 – Poplatky před a po změně 

Poplatník Poplatek Před změnou Nově 

Běžný Za prvního psa 200 Kč 200 Kč 

Běžný Za druhého a dalšího 300 Kč 300 Kč 

Důchodce Za prvního psa 100 Kč 100 Kč 

Důchodce Za druhého a dalšího 150 Kč 150 Kč 

Sleva na očipovaného psa 100 Kč 0 Kč 

 

Celkem byla v roce 2019 nárokována sleva na 121 psů, z nichž 29 nárokovali senioři. Celkem 

bylo loni hlášeno 159 psů, vybráno bylo 19,7 tis. Kč. Materiálové náklady obce jsou kolem 10 

tisíc Kč (pytlíky, koše) + práce na úklid a doplňování pytlíků a exkrementů. V minulých letech 

byl placen poplatek ve výši cca 20 tis. Kč/rok útulku Bouchalka, loni cca 5 tisíc za 1 odvezeného 

psa útulku Svárov. 

 

Usnesení č. 19/ZO/95: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 

obce Středokluky č. 2/2019, o místním poplatku ze psů. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

10) Studie krajiny (Paznocht) 
Byla zadána studie krajiny. Měla by být podkladem pro územní plán, ale také pro plánování 

projektů pro sázení stromů, zadržování vody a zlepšení životního prostředí. S pořizovatelem 

územního plánu jsme se dohodli, že bude pořízena oficiálně. Tedy se stane neopomenutelnou 

součástí rozhodovacího řízení a při povolování staveb bude brána v úvahu. 

11) VZ: Energie pro roky 2020-2021 (Paznocht) 
Obec každoročně vyhlašuje veřejnou zakázku na dodávky plynu a elektřiny v období 1. dubna 

– 31. března následujícího roku. Energie jsou soutěženy za obec Středokluky, MŠ 

Středokluky, ZŠ Středokluky a TJ Sokol Středokluky. Zakázka bude vyhlášena v lednu 2020.  
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Usnesení č. 19/ZO/96: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ 2019-19 Energie pro roky 

2020-21. Zároveň jmenuje komisi ve složení Kuchař, Petrů, Melíšek náhradník Maršál a 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí výběrové komise. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

12) ZŠ – Rozpočet na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 

2019-2021 (Paznocht) 
Základní škola Středokluky plánuje hospodařit v roce 2020 s rozpočtem o 1,058 mil. Kč vyšším 

(nárůst 8 %), tedy 13 770 tis. Kč. Rozpočet plánuje vyrovnaný. Jedná se o navýšení příjmů 

především ze strany ministerstva školství, které je určeno na postupné zvyšování platů učitelům 

(obec nepřispívá na platy učitelů). Obec navýšila svůj podíl v rozpočtu pouze o 100 tis. Kč 

z důvodu růstu cen energií. V dalších letech předpokládá pomalý nárůst příjmů i výdajů.  

 

Návrh rozpočtu i střednědobého výhledu rozpočtu byly řádně zveřejněné na úřední desce.  

 

Usnesení č. 19/ZO/97: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočet Základní školy 

Středokluky, p.o. na rok 2020.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č. 19/ZO/98: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 

Základní školy Středokluky, p.o. na roky 2020-2022. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č. 19/ZO/99: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Závazný ukazatel příspěvku 

Základní škole Středokluky, p.o. na rok 2020 ve výši 850 tis. Kč. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

13) MŠ – Rozpočet na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 

2019-2021 (Paznocht) 
Mateřská škola Středokluky plánuje hospodařit v roce 2020 s rozpočtem o 400 tisíc Kč vyšším 

(nárůst 9 %), tedy 4,954 tis. Kč. Rozpočet plánuje vyrovnaný. Jedná se o navýšení příjmů 

především ze strany ministerstva školství, které je určeno na postupné zvyšování platů učitelům. 

V dalších letech předpokládá pomalý nárůst příjmů i výdajů.  

 

Návrh rozpočtu i střednědobého výhledu rozpočtu byly řádně zveřejněné na úřední desce.  

 

Usnesení č. 19/ZO/100: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočet Mateřské školy 

Středokluky, p.o. na rok 2020. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č. 19/ZO/101: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Střednědobý výhled 

rozpočtu Mateřské školy Středokluky, p.o. na roky 2020-2022. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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Usnesení č. 19/ZO/102: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Závazný ukazatel příspěvku 

Mateřské škole Středokluky, p.o. na rok 2020 ve výši 500 tis. Kč. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

14) Smlouva o přeložce č. Z_S24_8120060965 – Ovčín ČEZ (Paznocht) 
Smlouva navazuje na smlouvu o smlouvě budoucí schválenou dne 16. 8. 2017 usnesením č. 

50/17. Podstatou je uložení kompletního elektrického vedení v části ulic Na Ovčíně do 

vozovky. Důvodem je připravovaná rekonstrukce komunikace.  

Přeložku plně hradí obec Středokluky, jelikož vyvolala tuto investici. Akci připravuje a 

realizuje společnost ČEZ. Bohužel není jiná možnost.  

 

Celkové náklady akce bez DPH jsou 858 836,- Kč (realizační náklady 537 tis. Kč, materiál 

113,3 tis. Kč, projektová dokumentace 90,036 tis. Kč, inženýrská činnost 41 tis. Kč, náklady 

spojené se zřizováním věcných břemen k dotčeným nemovitým věcem 77,5 tis. Kč). Obci bude 

vystavena zálohová faktura. Cena vč. DPH je 1 039 191,56 Kč se může změnit. Kabelové 

vedení bude nadále spravováno společností ČEZ Distribuce. 

 

Usnesení č. 19/ZO/103: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Smlouvu o přeložce 

č. Z_S23_8120060965 se společností ČEZ o uložení elektrických kabelů v ulici Na Ovčíně, 

zároveň pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

15) Rozpočtové opatření (Paznocht) 
Jedná se o přizpůsobení rozpočtu skutečnosti. Rozpočtové opatření bude zveřejněno se 

zápisem. 

 

Usnesení č. 19/ZO/104: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření 

č. 7/2019, které nemění celkové příjmy a výdaje. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

16) Rozpočet obce na rok 2020 (Paznocht) 
Obec připravila rozpočet na rok 2020, jeho návrh byl zveřejněn koncem listopadu. Návrh 

předpokládá velké investice, především do dokončení čistírny odpadních vod. V rozpočtu je 

plánováno také s intenzivní projekcí – studie krajiny, strategie osad, územní plán, studie centra 

obce. Dále se očekává počátek projekce ulic V Chaloupkách a Větrná-Na Sedmerkách, 

popřípadě obnovou kabin a areálu fotbalového hřiště.  

 

Obec bohužel nebude schopná všechny tyto akce realizovat s pomocí příjmů a již schválených 

dotací. Začátkem roku bude vybrán dodavatel investičního úvěru, který pomůže obci překlenout 

období mezi realizací ČOV a vyplacením dotací.  

 

Obec bude končit rok 2019 se zůstatkem zhruba 4 mil. Kč, bez dluhů a dalších závazků. 

 

Oproti zveřejněnému návrhu byly přidány do výdajů 3 mil. Kč na realizaci chodníků a zastávek 

v ulici Na Běloky (zastávky Nad Běloky), které jsou ovšem podmíněny obdržením dotace z 

IROP.  
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Největšími investicemi na rok 2020 jsou: 

1) Dokončení ČOV – 22 mil. Kč 

2) Komunikace Ovčín – 6 mil. Kč 

3) Bezpečná chůze Středokluky – Běloky (chodníky Na Běloky) – 3 mil. Kč 

4) Dokončení studie center obce – až 1 mil. Kč 

5) Nákup pozemků Ovčín – 0,68 mil. Kč 

6) Projekce kanalizace + vodovod Černovičky – 0,6 mil. Kč 

7) Rekonstrukce bytu č. 6 v č.p. 61 – cca 0,25 mil. Kč 

 

Usnesení č. 19/ZO/105: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočet obce Středokluky 

na rok 2020 s výdaji ve výši 49 665 830,00 Kč a příjmy ve výši 38 757 611,81 Kč schodek bude 

vyrovnán přebytky z minulých let, investičním úvěrem a případnými dotacemi.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

17) Diskuse 
Starosta popřál všem klidné a spokojené Vánoce a šťastný nový rok. Pozval přítomné na akce, 

které proběhnou v nejbližších dnech:  

Betlémské světlo – 21.12.2019 

Akce Střely – Mám Betlém – 24.12. 15.30 

Zábavu pod Vánočním stromem – 25.12.2019 od 19:00 

Schůzka studie krajiny 15. ledna od 17.30 

Karneval pro děti 9.2. 2020 

Výstavu návrhů architektonické soutěže – v obecní galerii v budově OÚ od nynějška cca do ½ 

února. 

? Varianta vedení obchvatu Prahy přes Suchdol padla?  - zatím ne, stále je platná a Praha 

pokračuje v její přípravě. 

? Od kdy bude probíhat rozšiřování D7? – na rok 2020-21 je plánovaná přestavba křižovatky 

u letiště a v návaznosti na to bude probíhat rozšíření dálnice dále k nám. Některé úseky se již 

projektují. 

? Bude řešeno odhlučnění obce v souvislosti s rozšířením D7? - pokud ano bude to 

pravděpodobně odhlučnění protihlukovými stěnami, obec se snaží odhlučnění prosadit. 

? Je v rozpočtu na rok 2020 počítáno s financemi na opravu tenisového hřiště na koupališti?  - 

ne, je zde počítáno pouze s částkou na dokončení dětského hřiště. 
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PŘÍLOHY:  
1. Rozpočet obce na rok 2020 

2. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Středokluky 

3. Rozpočet ZŠ Středokluky na roky 2020 

4. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Středokluky 

5. Rozpočet MŠ Středokluky na roky 2020 

6. Rozpočtové opatření č. 7/2019 

7. Vyúčtování nákladů na likvidaci všech druhů odpadů na území obce v letech 2015-19 

8. Zdůvodnění uzavírky ulice Ke Kinu 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 18.12. 2019 

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

 

 

ve Středoklukách dne: ve Středoklukách dne: 

 

Ověřovatel: RNDr. Lenka Duchajová DiS. a Ověřovatel: RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D. 

 

ve Středoklukách dne:    ve Středoklukách dne: 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 


