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 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE 

STŘEDOKLUKY 
dne 10.11. 2021 v 18.00 

v „Obecním servise“ (č.p. 117) 
 

Přítomní: Černý – do 18.58, Chvoj, Kuchař, Paznocht, Petrů, Maršál, Šebková 

Omluveni: Duchajová, Melíšek 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 Ing. Jana Petrů a ověřovateli RNDr. Ladislava Kuchaře Ph.D. 

a Ing. Vítězslava Chvoje. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Středokluky určuje zapisovatelem Ing. Jana Petrů a 

ověřovateli RNDr. Ladislava Kuchaře Ph.D. a Ing. Vítězslava Chvoje. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 
 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje následující program: 

1. Prodej CAS Tatra (Paznocht) – přesunuto na začátek 

2. Dotace na CAS – kraj (Paznocht) – přesunuto na začátek 

3. Pronájem sportovního areálu "Koupaliště" (Paznocht) 

4. Pronájem objektu občerstvení vedle OÚ (Paznocht) 

5. Prodej posledního pozemku pod bytovými domy (Paznocht) 

6. Instalace nového Z-Boxu (Paznocht) 

7. Koncesní řízení na provozovatele ČOV Středokluky (Paznocht) 

8. Rekonstrukce ulice Na Ovčíně – VZ + dotace (Petrů) 

9. Nájemní smlouva – školní jídelna (Paznocht) 

10. Spolupráce s destinační agenturou Kladensko-Slánsko (Paznocht) 

11. Dotace ze Středočeského infrastrukturního fondu (Petrů) 

12. Dotace MAS – učebna, Bezpečná chůze (Petrů, Kuchař) 

13. Příprava rozpočtu na rok 2022 (Paznocht) 

14. Rozpočtové opatření (Paznocht) 

15. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí (Paznocht) – přesunuto na konec 

16. Diskuse  

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0  
USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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1) Prodej CAS Tatra (Paznocht) 
Obec v příštím roce zakoupí novou cisternu pro naši jednotku. Součástí plánu financování této akce 

je prodej staré cisterny. Prodej proběhne na jaře/v létě 2022, až budou hasiči schopni plně využívat 

nové vozidlo. Přesto je vhodné již nyní začít Tatru nabízet, aby zájemci mohli její nákup dát do 

rozpočtu a měli dost času jednat o ceně. Obec má odborný posudek na hodnotu vozidla, začne 

oslovením zájemců s nabídkou začínající na částce kolem 900 tisíc Kč.  

 

Usnesení č.21/ZO/70: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje prodej CAS32 Tatra SPZ 1K3 

3923. Pověřuje starostu a velitele JSDH Středokluky k jednání s potenciálními zájemci. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

2) Dotace na CAS – kraj (Paznocht) 
Obec obdrží dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky nejen z fondů MVČR, ale také z 

fondů Středočeského kraje. Poslední podmínkou pro uzavření smlouvy je souhlas Zastupitelstva 

obce.  

 

Usnesení č.21/ZO/71: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje přijetí dotace ve výši 1 000 000 

Kč ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „JSDH Středokluky – Nová CAS“. ev.č. 

HAS/CAS/043552/2021. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

3) Pronájem sportovního areálu "Koupaliště" (Paznocht) 
Poslední nájemce Sportovního areálu "Koupaliště" opustil nedávno areál. Obec vypsala výběrové 

řízení na nového provozovatele. Do termínu podání nabídek přišly 3 nabídky. V úterý 9. listopadu 

proběhlo jednání se zájemci za účasti zastupitelů, kteří se rozhodli zúčastnit. Nabídky nehodnotili 

pouze po finanční stránce, ale také po stránce provozní a výhodnosti pro naši obec. Nakonec 

z jednání vzešlo doporučení jednat o pronájmu s pí. Vaňkovou, v případě neúspěchu s p. Michnou.  

 

Usnesení č.21/ZO/72: Zastupitelstvo obce Středokluky nařizuje starostovi začít jednání o 

uzavření smlouvy o pronájmu Sportovního areálu „Koupaliště“ s pí. Vaňkovou, pokud nebudou 

jednání úspěšná, tak s p. Michnou a zároveň k podpisu nájemní smlouvy.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

4) Pronájem objektu občerstvení vedle OÚ (Paznocht) 
Objekt č.p. 152 (vedle pošty) byl naposledy využíván jako řeznictví/občerstvení. Za těch několik 

desítek let tam byla cukrárna nebo obchod. V poslední době ho po neúspěšném pokusu o pronájem 

způsobeným nešťastným odpojením od elektřiny posledním nájemcem, využívá obec jako 

„příruční“ sklad.  

V architektonické soutěži byl určen k využití jako obecní úřad. Avšak vzhledem ke snaze získat 

„Kubrovku“ obec upravila své plány a vyvěsila záměr pronájmu. Přihlásili se tři zájemci, někteří se 

o objekt snažili již od jara. Na poslední pracovní poradě Zastupitelstva všichni tři představili své 

návrhy.  

Aby bylo možné objekt vůbec jakkoli využívat, je nutné udělat kompletně novou elektrickou 

přípojku. Zastupitelstvo se dohodlo, že přípojku včetně nového základního rozvodu elektřiny bude 
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realizovat obec bez ohledu na možném pronájmu, aby šlo objekt opět využívat jinak než jen jako 

sklad. Případný nájemce si pak upraví zbytek interiéru. 

Usnesení č.21/ZO/73: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zřízení nové elektrické 

přípojky a základního rozvodu elektřiny do objektu č.p. 152 z rozpočtu obce.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č.21/ZO/74: Zastupitelstvo obce Středokluky nařizuje starostovi začít jednání o 

uzavření smlouvy o pronájmu č.p. 152 s p. Plichtou, pokud nebudou jednání úspěšná, tak s p. 

Markem a zároveň pověřuje k podpisu nájemní smlouvy. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

5) Prodej posledního pozemku pod bytovými domy (Paznocht) 
Již několik let se řeší prodej pozemků pod bytovými domy v Lidické ulici (Dolní bytovky). Letos 

byly prodány všechny pozemky až na jeden podíl u jednoho pozemku, u kterého probíhalo dědické 

řízení. Nyní přišel na řadu i tento podíl. Prodán bude posledním vlastníkům bytu, kteří ještě svůj 

podíl neodkoupili, tak aby každá bytová jednotka měla podíl odpovídající podílu na budově.  

 

Usnesení č.21/ZO/75: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje prodej části pozemku p.č.251 

k.ú. Středokluky, obec Středokluky, podíl č. 743/5242 vlastníkům stavby na něm ležící za cenu 

600 Kč/m². 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

6) Instalace nového Z-Boxu (Paznocht) 
V obci se nachází jeden Z-box (výdejní skříň společnosti Zásilkovna). Tato skříň je velice 

využívána, často plná a musí se dlouho čekat. Proto se obec dohodla s jejím zřizovatelem na 

instalaci další skříně a rozšíření stávající skříně. Nová skříň bude umístěna ke kontejnerovému stání 

u sportovního areálu "Koupaliště". 

 

Usnesení č.21/ZO/76: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje smlouvu pro umístění z-boxu 

a spolupráci při jeho provozování se společností Zásilkovna, s.r.o. Tím také schvaluje 

bezúplatný pronájem části pozemku p.č. 627/5 v k.ú. Středokluky o ploše 2,1 m2 společnosti 

Zásilkovna, s.r.o.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

7) Koncesní řízení na provozovatele ČOV Středokluky (Paznocht) 
Od léta probíhá koncesní řízení na nového provozovatele čistírny odpadních vod ve Středoklukách. 

Koncesní řízení proběhlo dle zákona. Aby ho mohla obec schválit, je nutné vyčkat na poslední 

souhlas. Nabídky přišly dvě, od stávajícího provozovatele fy Petr Kožený, s.r.o. a od společnosti 1. 

vodohospodářská, s.r.o. Druhá jmenovaná společnost nabídla nižší cenu, a proto byla vybrána.  

 

Zatím není znám celý proces, jak bude přádávání čistírny a příprava nových smluv mezi odběrateli 

a dodavatelem připravovány. Obec o tom bude informovat všemi kanály. 

 

Dále Zastupitelstvo projednalo Plán financováním obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022–

2031. Tento byl odborně zpracován a je povinností majitele ho mít a plnit. 
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Usnesení č.21/ZO/77: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí stanovisko Ministerstva 

financí ČR k uzavření provozní smlouvy 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č.21/ZO/78: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Plán financování obnovy 

vodovodu a kanalizace na roky 2022–2031. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

8) Rekonstrukce ulice Na Ovčíně – VZ + dotace (Petrů) 
Stavební firma Neumann, s.r.o. nenastoupila na sjednanou zakázku dle smlouvy. Problém má 

v rukách právní zastoupení obce. Znamená to nejen, že se v letošním roce silnici nepodaří opravit, 

a zároveň obec přišla o dotaci. Pro obec to je velká zkušenost a poučení do budoucna.  

Obec již připravuje novou žádost o dotaci z MMR, zároveň novou veřejnou zakázku na realizaci 

stavby. Také má již hotový projekt vodovodu a přesné definice veřejného osvětlení. Také další 

nesrovnalosti v rozpočtu budou v nové veřejné zakázce opraveny či doplněny.  

Velice se omlouváme místním obyvatelům za další průtahy. Veřejné osvětlení na rohu ulice 

Kladenské bude zapojeno v řádu dní co nejlevnějším způsobem.  

Usnesení č. 21/ZO/79: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje odstoupení od Smlouvy o dílo 

mezi obcí Středokluky a Stavební firmou Neumann, s.r.o. ze dne 24.9.2020.  

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č. 21/ZO/80: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ 2016-07 C: Rekonstrukce 

komunikace na Ovčíně – Realizace. Zároveň jmenuje komisi ve složení: Kuchař, Maršál, Petrů 

náhradník Černý. Výsledky musí schválit Zastupitelstvo obce. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č.21/ZO/81: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání žádosti o dotaci 

z programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj 

z dotačního titulu 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

9) Nájemní smlouva – školní jídelna (Paznocht) 
Tento bod je informační. Týká se pronájmu části objektu č. p. 106 pro provoz školní jídelny. 

Samotnou nájemní smlouvu uzavírá základní škola jako příspěvková organizace obce. Byla 

uzavřena smlouva do 31.1.2022, a zároveň vyvěšen záměr pronájmu na dobu neurčitou. Obec 

nadále vyvíjí aktivitu směrem k získání areálu do svého vlastnictví.  

Obec zakoupí pračku a sušičku, kterou budou moci využít nejen pracovníci kuchyně, ale také 

družiny a MŠ.  

 

10) Spolupráce s destinační agenturou Kladensko-Slánsko (Paznocht) 
Během října proběhlo jednání se zástupkyní magistrátu města Kladna a destinační agentury 

Kladensko-Slánsko. Tato organizace vznikla s cílem propagovat cestovní ruch v rámci širší oblasti 

většiny okresu Kladno a také části okresu Praha-západ. Účast je bezplatná. Destinační agentury 

fungují jako spojení mezi ministerstvem pro místní rozvoj, krajem, Czechtourismem, obcemi a 

dalšími aktéry cestovního ruchu. 
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Naše obec bude součástí ať se smlouvou nebo bez ní. Zastupitelé se domnívají, že je lepší být 

aktivním členem.  

Usnesení č.21/ZO/82: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Smlouvu o partnerství 

v rámci organizace destinačního managementu mezi obcí Středokluky a DMO Kladensko-

Slánsko, z.s. 

Hlasování: Pro: 6 – odchod p. Černého Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

11) Dotace ze Středočeského infrastrukturního fondu (Petrů) 
Obec obdrží cca 1,2 mil. Kč ze Středočeského infrastrukturního fondu na intenzifikaci ČOV 

Středokluky (zpětně). K podpisu smlouvy je nutný souhlas Zastupitelstva. 

Usnesení č.21/ZO/83: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje přijetí dotace ve výši 1 195 

141 Kč ze Středočeského infrastrukturního fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace na realizaci projektu „Intenzifikace ČOV Středokluky II. etapa“. ev.č. 

ISF/ŽIV/043946/2021. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

12) Dotace MAS – učebna, Bezpečná chůze (Petrů, Kuchař) 
Obec se stále snaží získávat dotace pro svůj rozvoj. Obec má připravené dvě žádosti o dotace 

vyhlašované MAS KPZ – IROP z aktuálně vypsaných výzev. 

1) Odborná učebna – nákup IT vybavení a nábytku do další učebny v ZŠ. 

Název „Mobilní učebna přírodovědných, technických a IT předmětů využívající princip digitální 

výuky a prvky rozšířené reality“ mluví za vše. Hlavními součástmi budou tablety, interaktivní 

tabule a také nový nábytek. Díky tomu budeme mít připravené lavice pro případné vybavování tříd 

v Kubrově škole (která je nyní kompletně vystěhovaná).  

2) Projekt Bezpečná chůze – Lidická-JIH B - obec získala stavební povolení na posunutí autobusové 

zastávky "Středokluky" ve směru do Prahy o pár desítek metrů blíže k okraji obce. Díky tomu bude 

možné zastavování všech autobusových linek v jedné zastávce. Se zastávkou se postaví také 

chodník od stávající zastávky a příprava pro chodník. 

Bohužel na protější chodník stále nemáme stavební povolení, ale začala příprava žádosti o dotace 

na Státním fondu dopravní infrastruktury. 

Obec také čeká na souhlas ministerstva s dotací na elektronické informační panely na 6 

autobusových zastávkách, se kterými budou realizovány přístřešky a také propojení mezi Lidickou 

ulicí a Parcelami.  

Usnesení č.21/ZO/84: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání žádosti o dotaci v 

připravované výzvě MAS KPZ výzva č. 11 IROP – Bezpečnost komunikací. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č.21/ZO/85: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání žádosti o dotaci ve 

výzvě MAS KPZ, výzva č. 10 IROP – Zvyšování kvality škol V. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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13) Příprava rozpočtu na rok 2022 (Paznocht) 
Starosta představil základní investice a dotace na příští rok. Návrh rozpočtu bude zveřejněn během 

listopadu a bude nejméně 15 dní zveřejněn na úřední desce obce. Obec se snaží prodloužit termíny 

úvěrů, aby v nich mohly být akce jako silnice Na Ovčíně. 

14) Rozpočtové opatření (Paznocht)   
Účetní obce připravila rozpočtové opatření. Upravili jsme rozpočet týkající se nerealizované silnice 

a také se navyšuje rozpočet na veřejné osvětlení. Dojde i k drobným změnám související s dotací 

z tzv. „šablon“, kterou obdržela ZŠ Středokluky, avšak musela projít přes obecní účet v ČNB.   

Usnesení č.21/ZO/86: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č. 

9/2021, které snižuje plánované příjmy i výdaje o 5 000 000 Kč. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

15) Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů 
Jednání 25. 8. 2021 

1. Domy na pozemcích p.č. 164/33 a st. 87, 127 a p.č. 85/1, 85/2 a 54/4 k.ú. Středokluky 

(Paznocht) – odesláno.  

2. Situace kolem školní jídelny (Kuchař) – viz výše. 

3. Navýšení kapacity ZŠ Středokluky p.o. (Kuchař) – požádána žádost o vyjádření 

hygieny, souhlas by měl přijít brzy.  

4. Letní dotace 2021 (Paznocht) – smlouvy podepsány. 

5. Koncesní řízení na provozovatele ČOV Středokluky (Paznocht) – viz výše. 

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 

IV-12-60227538 VB 01 (Paznocht) – podepsána. 

7. Nákup akcií společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. – 42 kusů akcií á 366 Kč 

(Paznocht) – nakoupeno. 

8. Rozpočtové opatření (Paznocht) – zapracováno. 

 

Jednání 23.6. 2021 

1. VZ: Rekonstrukce komunikace na Ovčíně (Paznocht) – viz výše.  

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

3. VZ: Výměna kanálových vpustí (Paznocht) – Je připravena dokumentace k VZ, nyní 

se rozhoduje o rozsahu prací a přesném postupu. Obec vzhledem k dlouhým dodacím 

lhůtám plánuje nakoupit poklopy samostatně a jejich umístění realizovat na jaře 

vybranou firmou.  

4. VZ: Elektronické informační panely (Paznocht) – čeká se na schválení dotací MMR. 

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) – v řešení. 

Jednání 17. 2. 2021 

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

stavby na Ovčíně.  
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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) – Proběhne schůzka s ředitelem 

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) – běží. 

 

Starosta informoval: 

Čistírna odpadních vod: 

1) Probíhá koncesní řízení – viz výše.  

2) Probíhá řešení výměny kanálových vpustí – viz výše.  

3) Čeká se na doplnění technologie.  

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

a) Bezpečná chůze – Středokluky – Běloky – bylo dokončeno zábradlí v průchodu.  

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

c) Šatny ZŠ – akce se bude realizovat nejspíše až příští rok vzhledem k situaci na 

stavebním trhu a potřebě vše koordinovat s novým ředitelem ZŠ. 

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

povolení pro část B. Zároveň je zažádáno na část B o dotace z MAS, na část A 

se budeme snažit o dotace SFDI.  

e) Územní plán (dokončení 2021) – máme všechny souhlasy, veřejné projednání 

plánujeme na jaře 2022.  

f) Dětské hřiště Černovičky – nedořešeno.  

g) Místní komunikace v Nových Středoklukách – byla vyspravena recyklátem. 

Během opravy se ukázalo, že podkladové vrstvy jsou ještě v horším stavu, než 

jsme čekali. Provizorní řešení budou opakována, dokud nebudou pozemky obce. 

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

dopravu, Středokluky budou platit méně, než se čekalo, cca 100 tisíc Kč ročně. 

Proběhlo setkání s radním p. Boreckým.  

i) Proběhne jednání s ředitelem ŘSD panem Mátlem.  

j) BetonBau – obec se zatím nevyjádřila.  

k) Byla opravena komunikace Na Běloky. Obec mrzí, že oprava způsobila třídenní 

diskomfort, ale myslíme si, že se to vyplatilo.  

l) Stavby ve škole – pro letošek hotovo.  

m) Zásilkovna – viz výše 

n) Objekt bývalého občerstvení – viz výše 

o) Tereziánská lipová alej – chystáme žádosti o dotace na její údržbu. 
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p) Noční autobus – Zástupci obce se zúčastnili jednání v obci Tuchoměřice, kteří 

se snaží zajistit spoj nočního autobusu kolem 2. hodiny ranní z Prahy s tím, že 

by byl zaokruhovaný zpět na letiště. Zatím se prověřuje zájem obcí. Naše obec 

se zapojí na základě výše příspěvku obce.  

Efekt – Výměna veřejného osvětlení je za svojí polovinou. Technický a autorský dozor 

procházejí obec a kontrolují, zda jsou lampy umístěny dle světelně technických výpočtů. Až 

bude akce dokončena, budeme sbírat připomínky a snažit se je dle možností obce řešit.  

Usnesení č.21/ZO/87: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k nákupu litinových 

vpustí/poklopů splaškové kanalizace maximálně za 600 tisíc Kč bez DPH dle poptávkového 

řízení (alespoň 3 oslovení).   

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

16) Diskuse 
Dne 11. listopadu proběhne na obci dílčí audit.  

Termín dalšího jednání bude dohodnut během listopadu, bude se jednat buď o 15. nebo 22. 

prosince. Na tomto jednání bude schvalován rozpočet.  

Starosta upozornil na Vánoční akce ve spolupráci s obcí:  

24. listopadu – rozsvěcení vánočního stromu 

27. listopadu – Předadventní trh 

28. listopadu proběhne představení pro děti v sokolovně 

17. prosince Koncert sboru Marika Singers v sokolovně 

Poslední svoz bioodpadu 2. 12. 2021.  

Letos přibude 6 nových vloček – u zastávky Nad Běloky, v ulici Nad Běloky, V Chaloupkách, 

Na Parcelách a na Černovičkách. Také chystáme překvapení u kostela.  
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PŘÍLOHY:  

1) Záměr pronájmu – Sportovní areál „Koupaliště“ 

2) Záměr pronájmu – objekt občerstvení 

3) Záměr pronájmu pozemku – Z-box 

4) Záměr prodeje části pozemku – p.č. 251 k.ú. Středokluky 

5) Rozpočtové opatření č.6 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 10.11.2021 

Zapisovatel: Ing. Jan Petrů Starosta: Ing. Jaroslav Paznocht 

 

 

ve Středoklukách dne: ve Středoklukách dne: 

 

Ověřovatel: RNDr. Ladislav Kuchař Ph.D. Ověřovatel: Ing. Vítězslav Chvoj 

 

ve Středoklukách dne:    ve Středoklukách dne: 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 


