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 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE 

STŘEDOKLUKY 
dne 25. 11. 2020 v 18.00 

v „Obecním servise“ (č.p. 117) 
Přítomní: Černý – odchod 19:02 , Chvoj, Kuchař, Maršál, Melíšek, Petrů, Paznocht,  

Omluveni: Duchajová, Šebková Neomluveni:  

Uvítání – předsedající pan Ing. 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. 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, předsedů komisí a výborů 

2. Umístění – Z-BOXu - dlouhodobý pronájem pozemku (Paznocht) 

3. Informace o výši vodného a stočného na rok 2021 (Paznocht) 

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

(Paznocht) 

5. Návrh rozpočtu na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-24 

(Paznocht) 

6. Vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (Paznocht) 

7. Průběh stavby Bezpečná chůze Středokluky-Běloky (Paznocht) 

8. Generel vodovodu (Paznocht) 

9. Zpracování doporučené varianty odkanalizování, zásobení pitnou vodou lokalit 

Černovičky, Pazderna (Paznocht) 

10. Smlouva o spolupráci (realizace a plánování datových sítí) (Paznocht) 

11. Rozpočtové opatření (Paznocht) 

12. 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 23. 9. 2020 

1. Petice občanů Nové Středokluky (Paznocht) – Předáno osadnímu výboru, dle našich 

informací se provozovatel snaží s občany jednat. 

2. Letní dotace spolkům (Paznocht) – prostředky vyplaceny.  

3. Věcné břemeno – služebnost p.č. 1063 NN (kontrola pozemku) – doplněno – 

smlouva podepsána.  

4. Zpráva starosty o povodňové schůzce a z ní vyplývajících nařízení (Paznocht) – 

obec připravuje řešení dle podmínek.  

5. Výsledky VŘ – pronájem Sportovního areálu "Koupaliště" (Paznocht) 

6. Investiční akce v ZŠ a MŠ v letech 2021-22 (Kuchař) – budeme pokračovat dle 

harmonogramu.  

7. Vyhlášení VZ – Odborné učebny 2. stupeň ZŠ (Kuchař) – dokončuje se 

dokumentace.  

8. Výsledky VZ – Bezpečná chůze Středokluky – Běloky (Petrů) – podepsána 

smlouva. Akce běží.  

9. Výsledky VZ – Rekonstrukce komunikace na Ovčíně (Petrů) – podepsána smlouva. 

Akce začne po zimě. 

10. VZ Prověřovací studie Černovičky (Paznocht) – viz níže.  

11. Výsledky VŘ – Správce obecní zeleně (Paznocht) – správce vybrán, již pracuje.  

12. Podání žádosti o dotace MAS – chodníky a zastávky Lidická (Kladenská-Na 

Parcelách) (Petrů) – žádost podána, probíhá hodnocení. 

13. Přijetí dotace od Středočeského kraje – dotace ČOV – stále není podepsána 

smlouva. 

ČOV (Petrů) – smlouva se stále připravuje.  

14. Prodej pozemků ŘSD – modernizace D7 (Paznocht) – Prodej pozemků byl schválen 

a již probíhá rozdělení pozemků. Nebylo dořešeno další jednání kolem modernizace 

D7. Projektanti nás zatím nepřesvědčili. Stále je otevřené jednání.    

15. Smlouva s Letištěm Praha o spolupráci v požární bezpečnosti (Paznocht) – 

podepsána, pomalu začíná spolupráce.  
16. VZ 2015-06-C Intenzifikace čistírny odpadních vod – realizace – Dodatek ke smlouvě 

(Paznocht) – Podepsáno.  

17. Odpady v roce 2021 (Paznocht) – viz níže. 

18. Závěrečný účet obce za rok 2019 (Paznocht) – vyvěšen, schválen.  

19. Rozpočtové opatření (Paznocht) – zveřejněno.  

 

Jednání 24. 6. 2020 

1. Žádost o prodej pozemku p.č. 54/1 v k.ú. Středokluky (Paznocht) - nedořešeno 

2. Žádost o prodej pozemku p.č. 54/5 v k.ú. Středokluky (Paznocht) - nedořešeno 

3. Žádost o pronájem v objektu č. p. 117 – skladování lyží (Paznocht) – nedořešeno. 

4. Smlouva o spolupráci s obcí Běloky – koncesní řízení (Paznocht) – nedořešeno. 

 

Jednání 29. 4. 2020 

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

vyjádření, bez reakce, prostředky nevráceny. Budou zaurgovány. 

2. Generel vodovodu (Paznocht) – připravena dokumentace viz níže.  



 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Středokluky dne 25. 11. 2020  

 Strana 3 z 9 

3. Stav vody na přítoku k vodní nádrži (Sportovní areál "Koupaliště") - správa obecních 

vodních zdrojů (Paznocht, Petrů) – nedořešeno 

 

Jednání 11. 3. 2020 

Kuchař info 

1. Zrušení mikroregionu (Petrů) – běží. Čekáme na souhlas obce Běloky. 

 

Jednání 6. 11. 2019 

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

(Paznocht) – Bourání vodárny započne co nejdříve viz níže. Jeden z pozemků vyřešen. 

 

Jednání 26. 6. 2019 

1. Smlouva o předání a převzetí vyvolané investice SŽDC (Paznocht) – Podepsáno. 

 

Starosta informoval: 

1. Čistírna odpadních vod – stavba je dokončená. Obec zaplatila poslední fakturu. Zkušební 

provoz již běží. Dle posledních tří vzorků čistírna čistí výrazně lépe, než jsou předepsané 

normy. Na začátku prosince proběhne kolaudace nadzemních staveb. Na jaře se chystá 

ještě úprava terénu mezi ČOV a koupalištěm a také dosazení trávy v samotném areálu.  

2. Krajinný plán obce Středokluky – byl registrován a přepsán co nejpřesněji do návrhu 

územního plánu.  

3. Územní plán – Začátkem roku 2021 začne společné jednání se všemi zákonem povinnými 

účastníky jednání.  

4. Architektonická soutěž Centra obce Středokluky – projekce se nyní trochu zbrzdila. 

Určitě nebude do konce roku hotová, věříme, že díky tomu bude moci proběhnout veřejné 

projednání.   

5. Pasport komunikací – geodeti mají všechna data, nyní je zpracovávají. Starosta by chtěl 

využít situace a spolu s občany pojmenovat polní cesty a stezky tak, abychom se vyhnuli 

technicistním kódům vzešlým z pozemkových úprav. V souvislosti s tím by chtěl také 

vytvořit mapu pomístních názvů.  

6. Zeleň – Po začátku spolupráce s novým správcem obecní zeleně došlo k prověření 

nejkritičtějších míst zeleně v obci. Okolí rybníčku a přítoku na Černovičkách a u cesty 

k čistírně odpadních vod jsme prověřili a požádali o povolení ke kácení. Nebezpečné 

stromy podél silnice na Černovičky (zpravidla vrby) budou odstraněny/zkráceny hned po 

obdržení souhlasu příslušných úřadů. Vrby, topoly a jasany za rybníčkem budou 

zkráceny/odstraněny začátkem příštího roku. Výsadbu v „Břízkách“ jsme odložili na příští 

rok.  

7. Developeři – Stále sledujeme aktivity developerů zaměřené na katastr Tuchoměřic, tyto 

pozemky přímo sousedí s našim katastrem.  

8. Efekt – Bylo požádáno o dotaci z programu Efekt na obnovu veřejného osvětlení ve většině 

obce. Pokud dotaci obdržíme, Ministerstvo průmyslu zaplatí polovinu výměny a doplnění 

svítidel v lokalitách Na Parcelách, Na Ovčíně, Chaloupka, Nové Středokluky, Černovičky 

a přilehlých.  

9. Dětské hřiště na Černovičkách – je stále v řešení. Jeho výstavba musí mít souhlas MÚ 

Černošice a stavebního úřadu. Nyní se chystá jednoduchý projekt pro toto řízení.  

10. Dotace OPŽP – Obec několikrát prověřila možnosti žádosti o dotaci na protipovodňová 

opatření z OPŽP. Hlavním přínosem by byla rekonstrukce veřejného rozhlasu dle 

podmínek krizového řízení. Po zvážení nákladů, které by pro obec činily nejméně 1 mil. 
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Kč a zvážení pravděpodobnosti obdržení dotace jsem se rozhodli o dotaci nežádat. Stále 

budeme prověřovat možnosti rekonstrukce obecního rozhlasu. Zatím je nejspolehlivější 

aplikace Mobilní rozhlas. 

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

a) Bezpečná chůze – Středokluky – Běloky (realizace 2020) – stavba běží, viz níže. 

b) Bourání vodárny „u bytovek“ (2020) – bude odstraněna do konce roku.  

c) Rekonstrukce komunikace na Ovčíně (2021) – začne v únoru/březnu. 

d) Odborné učebny ZŠ (2021) – VZ je prakticky připravené k vyhlášení. 

e) Šatna ZŠ (2021) – žádost o stavební povolení podána. 

f) Chodník Lidická (ke stezce do Nových Středokluk, 2021) – bylo požádáno o 

dotace z IROP prostřednictvím Místní akční skupiny Rozvoj Kladenska a Prahy - 

západ. Na část A byla podána žádost o stavební povolení, na část B (zastávka směr 

Praha) není dokončena projektová dokumentace z důvodu přeložek vedení.  

g) Rekonstrukce ulice Pod Sedličkami – zde nemáme stavební povolení, ani souhlasy 

sousedů (realizace 2022?), pokud nedojde ke shodě, bude se realizovat jiná ulice. 

h) Územní plán (dokončení 2021) – viz výše. 

i) Centra obce Středokluky – viz výše. 

Osady  

V Nových Středoklukách byly provizorně opraveny cesty. Během podzimu se zde vydrolilo 

hned několik hlubokých děr. Vzhledem k tomu, že pozemky nejsou obecní, nemůže obec do 

pozemku investovat. Bohužel pro odpor místních nedošlo ke kompletní obnově recyklátem 

v roce 2018.  

Na začátku října obci přišla výzva k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na kanalizaci 

a vodovod pod tratí směrem do Nových Středokluk, která reagovala na žádost o tuto služebnost 

z roku 2004. 

Na Černovičkách je rozběhlých několik projektů  

- údržba vzrostlé zeleně (viz výše), vzhledem k charakteru se bude se jednat náklady v 

řádech až statisíc Kč,  

- dětské hřiště (viz výše) 

- zápach v okolí rybníčku – záležitost byla oznámena příslušnému odboru Městského 

úřadu v Černošicích, proběhla prohlídka místa. Obec zatím nechce přistoupit 

k důkladné kontrole likvidace odpadních vod v každé nemovitosti. Nejspíše k tomu 

přistoupí, až bude umožněno svážet splašky na ČOV Středokluky 

- zajištění veřejné dopravy se z důvodu nesouhlasu některých místních občanů se odkládá 

na neurčito 

2) Umístění Z-Boxu – dlouhodobý pronájem pozemku (Paznocht) 
Obec dostala žádost o umístění Z-Boxu, tedy samoobslužné výdejní „skříně“ společnosti 

Zásilkovna. Umístěn by byl pře bývalou prodejnou občerstvení. Z ankety publikované pomocí 

aplikace Mobilní rozhlas během září vzešel víceméně pozitivní názor na umístění Z-boxu a jeho 

využití, bohužel se ankety neúčastnilo příliš velké procento občanů. Provozovatel by měl hradit 

nájemné ve výši 1Kč/rok. Pro obec to neznamená žádné dodatečné náklady. Obec řádně 

vyvěsila záměr pronájmu části pozemku p.č. 41 v k.ú. Středokluky o ploše 2,04 m2. Smlouva 

bude mít dostatečnou výpovědní lhůtu, aby bylo možné skříň přesunout v případě rekonstrukcí.  

 



 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Středokluky dne 25. 11. 2020  

 Strana 5 z 9 

Usnesení č. 20/ZO/74: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje „Smlouvu pro umístění Z-

Boxu a spolupráci při jeho provozování“ s firmou Zásilkovna s.r.o. dle předloženého návrhu, 

a zároveň pronájem části pozemku p.č. 41 v k.ú. Středokluky o ploše 2,04 m2. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

3) Informace o výši vodného a stočného na rok 2021 (Paznocht) 
Provozovatel vodovodu a kanalizace v obci firma Petr Kožený, s.r.o. oznámila obci cenu 

vodného a stočného pro rok 2021. Vodné se zvýší z 56 Kč/m³ na 57 Kč/m³, stočné z 38 Kč/m³ 

na 40Kč/m³. Celkem se zvýší cena kubíku vody z 94 na 97 Kč/m³. Zastupitelstvo obce neurčuje 

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

Vzhledem k nástupu nového provozovatele od 1.1.2022, který bude muset splnit podmínky SFŽP 

je možné, že cena poroste i další rok. 

 

Usnesení č. 20/ZO/75: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí zvýšení ceny pitné vody 

na 57 Kč/m³ vč. DPH a zvýšení ceny za likvidaci odkanalizované vody na 40 Kč/m³ vč. DPH. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

4) Odkup pozemku p.č. 272/10 v k.ú. Středokluky – příjezdová 

komunikace k nádraží 
České dráhy, jako vlastník pozemků v okolí nádraží ve Středoklukách, postupně organizují 

svůj majetek. Při této činnosti se rozhodli nabídnout příjezdovou komunikaci na pozemcích 

p.č.272/9 (ostatní plocha, využití dráha) o výměře 400 m² a pozemku p.č.272/10 (ostatní 

plocha, využití dráha) o výměře 811 m² v k.ú. Středokluky.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o místní komunikaci a příjezd k nádraží a několika objektům, 

myslíme si, že je pro obec důležité pozemky zakoupit. Navrhovaná cena za výše uvedené 

pozemky je 280.000 Kč (231,2 Kč/m²). Cena je nižší než cena, kterou platí obec za podobné 

pozemky (400 Kč/m2). 

 

Usnesení č. 20/ZO/76: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje odkup pozemku p.č.272/9 

(ostatní plocha) o výměře 400 m² a pozemku p.č.272/10 (ostatní plocha) o výměře 811 m² v k.ú. 

Středokluky a pověřuje starostu k jednání o nabízené ceně a podpisu kupní smlouvy s Českými 

dráhami, a.s. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

5) Návrh rozpočtu na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 

2021-24 (Paznocht) 
Rok 2021 bude pro naši obec velkou výzvou. Parlament na poslední chvíli výrazně omezil 

obcím příjem z daní. Přejeme občanům snížení daní. Ovšem pro naši obec to znamená dle 

nynějšího návrhu a vzhledem k propadu ekonomiky snížení příjmů nejméně o 3 mil. Kč ročně, 

tedy čtvrtinu disponibilních prostředků obce. Neznámou jsou dotace z letošního roku, které 

budou proplaceny nejspíše až začátkem příštího roku. Ovšem to samé hrozí i u některých dotací 

na příští rok, které budou proplaceny v roce 2022.  

Na konci tohoto roku budeme mít na účtech zhruba 8,5 milionů korun, úvěr činí 7 mil. Kč. Úvěr 

bude částečně splacen z dotace OPŽP na ČOV. Zbylé zhruba 2 mil. Kč budeme splácet ve stejně 
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velkých měsíčních splátkách. Na cestě (mohou přijít ještě před koncem roku) budou dotace ve 

výši asi 7,7 mil. Kč (dle výsledku projektu „Bezpečná chůze“).  

Velké investice plánujeme zhruba ve výši 16 milionů korun a schválené dotace jsou 8,5 mil. 

Kč. K tomu ještě v případě schválení dalších dotací máme připravené projekty za 6 mil. Kč 

s dotací zhruba 3 mil. Kč.  

Příjmy, s přihlédnutím k odhadům MF, jsou plánovány na 28 098 088,- Kč, výdaje na 

36 425 700,- Kč rozdíl ve výši 8 327 612,- Kč bude hrazen z přebytku roku 2020. 

Předpokládáme, že v případě souběhu všech akcí během léta 2021 obec zažádá o překlenovací 

úvěr podobně jako v letošním roce. Pokud by se podařilo získat ještě další dotace, dostane se 

obec do záporných čísel a bude muset dobře zvažovat své výdaje. Je možné, že schválené změny 

daní nebudou tak výrazné nebo, že se ekonomika nepropadne o tolik.  

Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce obce ve zjednodušeném formátu a na webu obce 

včetně položek s krátkými vysvětlivkami. Schválen musí být do konce roku.  

 

Střednědobý výhled rozpočtu. S návrhem rozpočtu byl připraven hrubý odhad příjmů a výdajů 

do roku 2025. Jeho oficiální návrh ke schvalování bude představen při schvalování rozpočtu 

nebo na prvním jednání ZO 2021 (abychom měli přesná data).  

 

Usnesení č. 20/ZO/77: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí návrh rozpočtu obce 

Středokluky na rok 2021.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

6) Vyhláška č.3/2020 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování 

komunálních odpadů (Paznocht) 
V minulém roce činily náklady za svoz netříděného odpadu 944. 912,- Kč. Náklady na osobu 

za likvidaci komunálního odpadu činily 822,- Kč/rok z čehož obec doplácela 322 Kč/osoba. 

Obec se proto rozhodla k navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu o 100 Kč/osoba, tedy 

o kumulovanou inflaci za posledních 10 let. Celková cena pro rok 2021 bude 600 Kč/ osobu 

s trvalým pobytem v obci nebo za stavbu k individuální rekreaci. 

 

Usnesení č. 20/ZO/78: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce 

Středokluky č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO  

Černý – odchod 19:02 

7) Průběh stavby Bezpečná chůze Středokluky-Běloky (Paznocht) 
Stavba chodníků podél silnice Na Běloky je poslední investiční akcí letošního roku. Tato stavba 

byla vysoutěžena za zhruba 1,7 mil. Kč bez DPH na základě projektu z roku 2017 a žádosti o 

dotace ze začátku loňského roku. Při realizaci projektu jsme zjistili nedostatky na straně 

rozpočtu, při transformaci rozpočtu došlo k deformaci položek a některé důležité položky tam 

úplně chybí. Přesto původní cena dle rozpočtu byla 2,1 mil. Kč. V rozpočtu chybí především 

zemní práce. Při stavbě došlo k několika doplněním např. k překopu silnice kvůli odvodnění, a 

zároveň novému vedení veřejného osvětlení. Do chodníků byly umístěny datové chráničky, 

k zastávkám přivedeny „živé“ kabely pro zapojení elektronických informačních panelů a byly 
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doplněny lampy veřejného osvětlení dle nového obecního standardu a nad přechod i místo pro 

přecházení. Všechny tyto práce znamenají výrazné vícenáklady.  

 

Vzhledem k těmto vícepracím a také k chybějící přesnější definici materiálu, jehož dodací lhůty 

byly delší, bylo po dohodě s TDI přistoupeno k prodloužení termínu realizace do konce roku. 

V tuto chvíli je možné, že některé součásti veřejného osvětlení a tím i radar budou dodány 

začátkem ledna.  

 

Zastávkové přístřešky včetně elektronických informačních cedulí a mobiliáře budou 

instalovány po ukončení zimních mrazů. 

Starosta představil elektronické panely, které by měly být součástí zastávkového přístřešku. 

Náklady na jeden jsou kolem 70 tisíc Kč, jedná se o sníženou cenu, protože jsme se přidali 

k zakázce jiného města. Vyjde nás levněji koupit všechny 4 (zastávka Nad Běloky a 

Středokluky) než je kupovat po dvojicích. Panely zvýší komfort několika stovek cestujících, 

kteří každý den využívají veřejnou dopravu. Nejvíce pomohou seniorům a náhodným 

cestujícím.  

 

Usnesení č. 20/ZO/79: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje nákup 4 ks elektronických 

informačních tabulí v maximální hodnotě 0,4mil. Kč vč. montáže.  

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1 - Chvoj 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č. 20/ZO/80: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 

1 ke Smlouvě ze dne 18. 9. 2020 se společností Agumont s.r.o., který prodlužuje dobu realizace 

maximálně do 30.12.2020. Zároveň dodatek může zvýšit cenu zakázky maximálně o její třetinu.   

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

8) Generel vodovodu (Paznocht) 
Starosta připomněl několikrát zmiňovaný generel vodovodu, jedná se o dokument rozvoje 

vodovodní sítě v souvislosti s rekonstrukcemi komunikací i novou výstavbou v obci. Při 

přípravě bylo dohodnuto, že VZ bude vyhlášena v běžném formátu, tedy včetně komise, proto 

bylo hlasováno.  

Usnesení č. 20/ZO/81: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ 2020-07 Generel 

vodovodu, zároveň jmenuje komisi ve složení RNDr. Ladislav Kuchař Ph.D., Tomáš Maršál, 

Ing. Jan Petrů, náhradník Ing. Vítězslav Chvoj a pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle 

rozhodnutí výběrové komise. 

Hlasování: Pro: 6 Proti:  Zdrželi se: 0  

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

9) Zpracování doporučené varianty odkanalizování, zásobení pitnou vodou 

lokalit Černovičky, Pazderna (Paznocht) 
Starosta připomněl několikrát zmiňovanou studii odkanalizování a zásobování pitnou vodou 

osady Černovičky a Pazderna. Ze studie by měla vzejít finální varianta řešení a zadání dalších 

stupňů projekce. Při přípravě bylo dohodnuto, že VZ bude vyhlášena v běžném formátu, tedy 

včetně komise, proto bylo hlasováno.  



 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Středokluky dne 25. 11. 2020  

 Strana 8 z 9 

Usnesení č. 20/ZO/82: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ 2016-01-B, zároveň 

jmenuje komisi ve složení RNDr. Ladislav Kuchař Ph.D., Ing. Jan Petrů, Ing. Petr Melíšek, 2 

zástupci obce Tuchoměřice, odborný poradce Ing. Jaroslav Glogar náhradník Tomáš Maršál. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

10) Smlouva o spolupráci – realizace a plánování datových sítí (Paznocht) 
Při hledání řešení zavedení datových sítí do naší obce jsme hledali dlouhodobého partnera 

pro projekci a ukládání této důležité infrastruktury do obecních komunikací při 

rekonstrukcích silnic a výstavbě chodníků. 

Celkem náhodou jsme na razili na družstvo Eurosignal, které se přesně této činnosti věnuje. 

Za zvýhodněné poplatky za uložení věcného břemene připraví projekt na zasíťování obce, 

který bude realizován během rekonstrukcí, výstavby nebo i samostatně pokud to bude nutné.  

Usnesení č. 20/ZO/83: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k přípravě smlouvy 

o spolupráci s družstvem Eurosignal.  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

11) Rozpočtové opatření (Paznocht) 
Starosta představil rozpočtové opatření č. 5/2020. V některých položkách zbývá malá rezerva. 

Ovšem celkem je dostatek prostředků, proto nedojde ke změnám celkových plánovaných 

příjmů a výdajů, pouze posunem v rámci paragrafů.  

 

Usnesení č. 20/ZO/84: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2020, 

výdaje a příjmy se nemění.  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

12) Diskuse  

Termín příštího jednání – 16.12.2020 

Dotaz – výkop Na Ovčíně – SupTel – neuklizeno, starosta zaurguje.  
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PŘÍLOHY:  
Návrh „Smlouvy o umístění Z-boxu a spolupráce při jeho provozování“ 

Vyhláška č. 3/20 

Návrh rozpočtu 

Rozpočtové opatření č.5 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 25.11.2020 

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: 

 


