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 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE 

STŘEDOKLUKY 
dne 22. 6. 2022 v 18.00 

v „Obecním servisu“ (č.p. 117) 
 

Přítomní: Duchajová, Chvoj, Kuchař, Maršál, Melíšek, Paznocht, Petrů 

Omluveni: Černý, Šebková Neomluveni:  

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

zákona a je usnášeníschopné. Omluvil se za zdržení začátku jednání, důvodem byl pozdní 

návrat místostarosty Kuchaře z jednán í se Středočeským krajem ohledně nedostatečných 

kapacit základních škol.  

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. Věcné břemeno pozemek parc.č. 631/1 a 986 v k.ú. Středokluky (Paznocht) 

2. Prodej části pozemku p. č. 54/1 k.ú. Středokluky (Paznocht) 

3. Odkup pozemků p.č. 272/9 a 272/10 v k.ú. Středokluky a pozemků p.č. 570/46 a 

570/47 v k.ú. Kněževes (Paznocht) 

4. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2022-2026 (Bublíková) 

5. Jmenování Osadního výboru Nové Středokluky (Paznocht) 

6. Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ÚP Tuchoměřice a zjišťování EIA 

Nové Středokluky (Paznocht) 

7. Letní dotační program obce (Bublíková) 

8. Dotace Středočeského kraje na územní plán (Petrů) – v tuto chvíli ještě nedořešeno 

9. Dotace MMR rekonstrukce komunikace Na Ovčíně, další postup (Petrů, Paznocht) 

10. Program rozvoje venkova (Petrů) 

11. Výměna kanalizačních poklopů, stav dokončování ČOV a VaK (Paznocht) 

12. Kubrova škola, navýšení kapacity družiny a školní kuchyně a související investice 

(Paznocht) 

13. Dar Nadace Agrofert – limit VZ (Paznocht) – doplněno 

14. Komunikace Nové Středokluky (Paznocht) 

15. Větrolam Na Blivánkách (Paznocht) 

16. VZ: Chodníky Lidická (Petrů) 
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17. Navýšení závazného ukazatele ZŠ (Paznocht) 

18. Rozpočtové opatření (Paznocht) 

19. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí (Paznocht) 

20. Diskuse 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

1) Věcné břemeno pozemek parc.č. 631/1 a 986 v k.ú. Středokluky 

(Paznocht) 
Stavebník domu na pozemku p.č. 185/2 k.ú. Středokluky požádal obec o zřízení pozemkových 

služebností cesty a stezky na pozemcích 631/1 a 986 v k.ú. Středokluky ve vlastnictví obce 

Středokluky jako příjezdu k jeho domu.  

Pouze není žádný precedent ceny. Jedná se o 170 m2 na stávající polní cestě a zeleném pruhu.  

 

Usnesení č.22/ZO/41: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zřízení pozemkových 

služebností cesty a stezky na pozemcích p.č. 631/1 a 986 v k.ú. Středokluky ve vlastnictví obce 

Středokluky ve prospěch majitele pozemku p.č. 185/2 k.ú. Středokluky. Úhrada je stanovena na 

3.000 Kč.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

2) Prodej části pozemku p.č. 54/1 k.ú.Středokluky (Paznocht) 
K rozhodnutí o prodeji výše uvedeného pozemku zastupitelstvo požaduje aktualizaci odhadního 

posudku. Odhadce byl kontaktován telefonicky i písemně, urgován, ale aktualizovaný posudek stále 

není k dispozici. Bude projednáno na příštím jednání ZO.  

 

3) Odkup pozemků p.č. 272/9 a 272/10 v k.ú. Středokluky a pozemků p.č. 

570/46 a 570/47 v k.ú. Knězeves (Paznocht) 
V roce 2020 byla obec oslovena, zda nechce zakoupit komunikaci U Nádraží v Nových 

Středoklukách za částkou zhruba 231 Kč/m² (280 000 Kč). Komunikace je vydlážděna a v celkem 

dobrém stavu. Následně byla obec oslovena znovu s možností koupit i dalšími pozemky, které leží 

na katastru obce Kněževes a společně tvoří komunikaci (180 000 Kč). Při rešerši jsme zjistili, že 

zhruba před deseti lety dostala obec stejnou nabídku, ale na bezplatný převod. Bohužel obec 

odsouhlasila, že tyto pozemky přenechá obci Kněževes, která následně nabídku odmítla.  

Středoklucké zastupitelstvo začalo prověřovat cenu a zda má dostatek prostředků. Nakonec byla 

cena po vyjednávání snížena na zhruba 100 Kč/m², celkem 200 tisíc Kč za pozemky na obou 

katastrech.  

 

Po snížení ceny starosta požádal také o odkup sousední plochy na katastru Kněžívka o rozloze 

necelých 1000 m² pro výstavbu parkoviště P+R, B+R a přístřešku pro cestující. Prodej potrvá 

několik měsíců, zatím nemáme oficiální nabídku ČD, a.s. 

 

Usnesení č.22/ZO/42: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje odkup pozemků p.č. 272/9 o 

výměře 400 m² a 272/10 o výměře 811 m² v k.ú. Středokluky a pozemků p.č. 570/46 o výměře 

561 m² a 570/47 o výměře 155 m² v k.ú. Kněževes od společnosti České dráhy, a.s. celkem za 

200 000 Kč.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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4) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2022-2026 
Dle volebního zákona je nutné vždy před komunálními volbami stanovit počet zastupitelů. Obec 

Středokluky má nyní 9 členů zastupitelstva, avšak může jich mít 7 až 15. V případě, že by měla 

nejméně 15 zastupitelů, může zřizovat radu obce. Zastupitelé se dohodli na zachování jejich 

stávajícího počtu. 

 

Usnesení č.22/ZO/43: Zastupitelstvo obce Středokluky stanovuje počet členů zastupitelstva na 

roky 2022–2026 v počtu 9 členů.   

 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

5) Jmenování Osadního výboru Nové Středokluky (Paznocht) 
Volby do osadních výborů obce proběhly 26.5. a 29.5.2021. V osadě Nové Středokluky bylo 

odevzdáno 16 platných volebních obálek. Zvolení byli v následujícím pořadí: Tomáš Červinka, 

Roman Pištěk a Ondřej Bajar.  

Zastupitelstvo tyto členy oficiálně nejmenovalo, přestože svou funkci již rok vykonávají. Po jejich 

upozornění chceme vzniklou situaci napravit.  

 

Usnesení č.22/ZO/44: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje Romana Pištěka, Ondřeje Bajara 

a Tomáše Červinku členy Osadního výboru osady Nové Středokluky. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

6) Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ÚP Tuchoměřice a 

zjišťování EIA Nové Středokluky (Paznocht) 
V posledních týdnech proběhly tři různá projednávání, kde se mohla naše obec vyjádřit: 

 

1) Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Obec nakonec nepodala žádné 

připomínky. Největší změnou týkající se naší obce je navrácení přeložky komunikace II/240 

(Spojení D7-D8) do novější stopy, dílčí úpravy biokoridorů a navržení nového teplovodu z Kladna 

na západ Prahy (podél D7). 

 

2) Zjišťování, zda má být prověřen záměr provozu na výrobu trafostanic společnosti BetonBau, kde 

bylo zasláno vyjádření požadující další zjišťování.  

 

3) Také proběhlo veřejné projednání územního plánu obce Tuchoměřice, kde jsme znovu dali 

připomínky týkající se záměrů mezi D7, Porrem a silnicí Středokluky-Nové Středokluky.  

 

Usnesení č.22/ZO/45: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje připomínky k návrhu 

územního plánu obce Tuchoměřice v druhém veřejném projednání a vyjádření ke zjišťovacímu 

řízení EIA k pozemku pč. 371/1 v k.ú. Středokluky 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

7) Letní dotační program obce (Paznocht) 
I v tomto roce bude vyhlášen letní dotační program obce na podporu spolků. Žádosti o podporu 

budou přijímány do 15.srpna 2022. Finanční prostředky pak lze čerpat od 1.9.2022 do 31.12.2022. 

Do programu bude alokováno 150 tis. Kč stejně jako v loňském roce. Všechny informace budou na 

webu obce. 
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Starosta navrhnul navýšení z důvodu předpokládané žádosti Farnosti Tuchoměřice o příspěvek na 

opravdu dveří do kaple. Nakonec po nesouhlasu veřejnosti k tomu nedošlo, rozpočet může být 

navýšen i při příštím projednání.  

 

Usnesení č.22/ZO/46: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Letní dotační program 2022 s 

celkovou alokací prostředků 150 tis. Kč. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

8) Dotace Středočeského Kraje na územní plán (Petrů)  
 

9) Dotace MMR rekonstrukce komunikace Na Ovčíně, další postup (Petrů, 

Paznocht) 
Obec v loňském roce znovu zažádala o dotaci z MMR k rekonstrukci komunikace Na Ovčíně. 

Díky nízkému množství alokovaných prostředků a velkému zájmu obcí byla žádost zamítnuta. 

Dle původního záměru je oprava bez dotace finančně neúnosná. Obec má připraven projekt 

vodovodu, který je třeba realizovat. Po tom by mohla následovat buď provizorní oprava 

(povrchy např, jako na Parcelách) nebo by oprava komunikace mohla proběhnout po částech, 

což by nejspíše ale zvýšilo celkovou cenu opravy. 

Návrh realizace opravy bude připraven na příští jednání. 

10) Program rozvoje venkova (Petrů) 
Obec plánuje podat žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na dva interaktivní displaye s 

pojezdem, učitelské PC a židle, katedru a vizualizér pro ZŠ Středokluky v celkové ceně s DPH ve 

výši 572 409,- Kč. 

 

Usnesení č.22/ZO/47: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání žádosti o dotaci 3. 

výzvy MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ – Program rozvoj venkova – Vybavení dvou 

kmenových učeben ZŠ Středokluky.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
 

11) Výměna kanalizačních poklopů, stav dokončování ČOV a VaK 

(Paznocht) 
Kanalizací a vodovodů se týká několika akcí.  

1) Výměna poklopů – byl proveden průzkum trhu a v nejbližších dnech dojde k objednávce.  

2) Studie Černovičky stále nebyla zadána – čeká se na další kroky obce Tuchoměřice.  

3) Začíná kolaudace ČOV po zkušebním provozu.  

4) Došlo k reklamacím na ČOV. Odstraňování probíhá průběžně. 

5) Provozovatel připravil plán investic do vodovodu na rok 2023 – hlavními body jsou online 

monitoring předávacího místa u dálnice a vytvoření a vybavení vodoměrné šachty na 

hranicích obcí Středokluky a Běloky – do 400 tisíc Kč.  

6) Provozovatel připravil plán obnovy kanalizace – největší projekt je rekonstrukce propadlé 

šachty u Zákolanského potoka, dále méně důležitá výměna česlí hrubého předčištění na 

ČOV, výměna sekčních šoupat, výměna navrtávacího pasu domovní přípojky.  

 

Usnesení č.22/ZO/48: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí informace o budoucích 

investicích do vodovodu a kanalizace. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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12) Kubrova škola, navýšení kapacity družiny a školní kuchyně a související 

investice (Paznocht) 
Rada Středočeského kraje schválila výpůjčku budovy č.p. 187 na dobu neurčitou. Díky tomu 

můžeme navýšit kapacitu ZŠ na 270 žáků, čekáme na vyjádření hygieny, která neměla 

aktualizované informace po rekonstrukci sociálního zázemí.  

S navýšením kapacity školy také souvisí navýšení kapacity družiny, kde připravujeme 3-4 oddělení. 

Zároveň připravujeme navýšení kapacity školní kuchyně.  

 

Abychom mohli plně připravit učebny v „Nové budově“, musíme přesunout z obecního úřadu 

interaktivní tabule a nábytek. Pro lepší zabydlení jsme se rozhodli v předstihu zakoupit jeden 

interaktivní display navíc, o dotaci na něj budeme teprve žádat. Díky tomu budou mít obě první 

třídy stejné vybavení. Ovšem abychom mohli zajistit interoperabilitu a jednotný servis mezi 

tabulemi, chtěli bychom znovu zakoupit vybavení od firmy AV Media, s.r.o. Jeden panel stojí 170 

tisíc Kč, budeme kupovat dva (na jeden dotaci již máme) včetně dalšího vybavení a také bude firma 

stěhovat jimi instalované tabule apod, je třeba navýšit limit pro VZ u této firmy. Pro výrobky firmy 

AV Media máme vyškolené zaměstnance, software apod.  

 

Druhou společností, u které potřebujeme navýšit limit na veřejné zakázky je správce veřejného 

osvětlení firma ELPEDO, s.r.o., která za uplynulý rok fakturovala za kompletní rozvody ve dvou 

bytech v čp.68, dělá údržbu veřejného osvětlení a chtěli bychom, aby realizovala dvě další zakázky– 

nový rozvaděč veřejného osvětlení v ulici V Chaloupkách, protože původní je ve velmi špatném 

stavu a také posílení elektrické sítě ve školní kuchyni.  

 

Nutnost posílení el. sítí v kuchyni školní jídelny je dáno požadavky na nákup nového 

multifunkčního přístroje a dalšího vybavení, které vzešly z odborného posudku potřebného pro 

hygienu stavu školní kuchyně. Celá rekonstrukce ulehčí práci pracovníkům kuchyně, zvýší 

bezpečnost práce a umožní navýšení kapacity, kterou nutně potřebujeme (kuchyně vaří i pro dvě 

MŠ). Odhadovaná částka všech opatření je zhruba 1 mil. Kč. Nejdražší je zmíněný přístroj 

s kapacitou 2x49 litrů, který umí vařit, smažit, dusit apod. Výrazně ušetří pracovnicím práci a 

zjednoduší manipulaci. Tento stroj stojí cca 600 tisíc Kč bez DPH (výrobce JIPA), bohužel jiní 

výrobci přístroj s podobnou kapacitou nenabízí. Starosta navrhl oslovit tři různé prodejce s žádostí 

o nabídku nebo vytvořit otevřenou veřejnou zakázku.  

 

Starosta se setkal s několika členy rady i pracovníky odboru majetku Středočeského kraje s cílem 

začít pracovat na plánu odkupu části areálu Kubrovy školy do vlastnictví obce Středokluky. 

V nejbližší době proběhne setkání s radním pro majetek panem Lesákem.  

 

Bez těchto budov nebude moci ZŠ Středokluky z dlouhodobého hlediska zabezpečit výuku všech 

dětí, a to z kapacitních důvodů. Budovy v majetku obce Středokluky a Kněževes mají společnou 

kapacitu 250 žáků, ale již nyní se bude podávat žádost na kapacitu pro 270 žáků, a to díky zápůjčce 

budovy čp. 187, která bude zapsána jako školní budova do rejstříku škol a školních zařízení.  

 

Usnesení č.22/ZO/49: 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 „Nákup vybavení 

kmenových učeben ZŠ Středokluky“ a servisní práce na stávajícím vybavení. Limit se navyšuje 

na 1 000 000 Kč bez DPH. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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Usnesení č.22/ZO/50: 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 elektrikářské práce 

související s provozem veřejného osvětlení a navýšení kapacity ZŠ, rekonstrukce bytů a školní 

jídelny. Limit se navyšuje na 500 000 Kč bez DPH. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č.22/ZO/51: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení VZ: Multifunkční 

přístroj pro jídelnu ZŠ Středokluky. Pověřuje komisi ve složení RNDr. Ladislav Kuchař Ph.D., 

Ing. Petr Melíšek, RNDr. Lenka Duchajová DiS. náhradník Ing. Jan Petrů 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č.22/ZO/52: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšením kapacity družiny 

ZŠ Středokluky p.o. ze současných 64 na 100 žáků. Navyšování kapacity bude probíhat 

postupně s ohledem na aktuální potřeby a možnosti obce Středokluky, školského obvodu a ZŠ 

Středokluky. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

13) Dar Nadace Agrofert – limit VZ (Paznocht) 
JSDH Středokluky byl schválen dotace na nákup defibrilačního přístroje a ochranných rukavic. 

Jednotka se standartně vybavuje u firmy Duffek s.r.o. Vzhledem k tomu, že u této firmy bylo 

pořízeno i vybavení do nové CAS je roční limit VZ téměř vyčerpán. Aby mohla být dotace 

čerpána a zároveň jednotka zakoupila požadované vybavení, tak starosta požádal o navýšení 

limitu pro nákupy. 

 

Usnesení č.22/ZO/53: 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 vybavení JSDH 

Středokluky. Limit se navyšuje na 400 000 Kč bez DPH. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

14) Komunikace Nové Středokluky (Paznocht) 
Obec dlouhodobě řeší opravu místní komunikace v Nových Středoklukách. Naposledy 

začátkem června byla odeslána žádost o spolupráci oběma vlastníkům pozemků pod 

komunikací. Žádost zůstala bez odpovědi nebo přišla zamítavá odpověď. Na podzim se obec 

snažila místním občanům vyjít vstříc a provizorně komunikaci nechala opravit, bohužel díky 

nepříznivým povětrnostním podmínkám a situaci na místě byla oprava zčásti znehodnocena a 

stav komunikace se nezlepšil. Na základě této opravy byla na starostu podána žaloba za 

neoprávněné zásahy do soukromého pozemku s následným poškození soukromého majetku. 

Obec zaslala žádost na MěÚ Černošice – zda můžeme provést opravu místní komunikace na 

cizím pozemku – bohužel dosud nemáme odpověď.  

Starosta konzultoval opravu s několika odborníky, naposledy s technikem z firmy AVE 

z Kladna, který doporučil řešení, jenž by mohlo být realizováno, ale až po obdržení výše 

uvedeného vyjádření. Obec odmítá jakkoli investovat do silnice na cizím pozemku. Obavy 

zastupitelů potvrdil jeden z majitelů svým nynějším chováním.  
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Usnesení č.22/ZO/54: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí průběh rekonstrukce 

komunikace v Nových Středoklukách, nesouhlasí s provedením rekonstrukce, dokud nebude 

vyjádření příslušného úřadu, zda může obec opravu provést.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
 

15) Větrolam Na Blivánkách (Paznocht) 
Státní pozemkový úřad nabídl obci možnost vybudování opatření vzešlé z pozemkových úprav 

nazvané VKP L9 Větrolam – stromořadí na Blivánkách. Projektovou dokumentaci i realizaci zajistí 

SPÚ. Nyní probíhá prověřování, zda projekt splní podmínky dotací.   

 

Usnesení č.22/ZO/55: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s realizací akce SPÚ – VKP 

L9 Větrolam – stromořadí na Blivánkách. 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

16) VZ: Chodníky Lidická (Petrů) 
Veřejnou zakázku na chodníky Lidická – Jih (od křižovatky s Kladenskou po ulici Na 

Parcelách) získala v konkurenci dalších dvou firem společnost AVE Kladno, s.r.o. s nejnižší 

nabídkou ve výši 4 233 778,30 Kč vč. DPH, což odpovídalo předpokládané ceně. Společnost 

plánuje nastoupit během července. Obec mezi tím řeší další činnosti kolem – kamery, sochu sv. 

Ludmily, přístřešky s informačními panely, doplnění veřejného osvětlení apod.  

Bohužel se vzhledem k rozpočtu nepodařilo získat dotaci z programu IROP (zamítnuto při 

poslední fázi kontroly). Proto navrhujeme využít dotace ze Středočeského Fondu rozvoje 

venkova, na který má nárok každá obec do 3000 obyvatel a pro naši obec je stanovena na cca 

1,2 mil. Kč.  

Usnesení č.22/ZO/56: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí vítěze zakázky 

„Chodníky a zastávky BUS Lidická Jih“ firmu AVE Kladno, s.r.o. 
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č.22/ZO/57: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s podáním žádosti dotace na 

projekt „Chodníky a zastávky BUS Lidická Jih“ ze Středočeského Fondu rozvoje venkova. 
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

17) Navýšení závazného ukazatele ZŠ (Paznocht) 
Při schvalování rozpočtu ZŠ Středokluky p.o. zastupitelstvo garantovalo škole, že rozpočet 

navýší o vyrovnání a pronájem sokolovny a také o navýšení výdajů ve školní jídelně. TJ 

Sokol Středokluky a ZŠ se dohodli na přípravě nových smluv. Proto obec nyní navyšuje 

závazný ukazatel o 330 tisíc Kč v souvislosti s vyčíslením částky za pronájem sokolovny, 

kam chodí na tělocvik všech 9 tříd.  

Za období, které se nečekaně díky Covidu protáhlo (podzim 2019 – konec 2021), škola zaplatí 

za čerpané hodiny - 104 500 Kč.  

Nová smlouva za rok 2022 změnila způsob výpočtu a musela zahrnout především navýšení 

cen energií, které vzrostly na nejméně dvojnásobek. Škola si také přeje častější úklid. 

Smlouva předpokládá platbu za celý kalendářní rok vždy v předstihu na začátku roku, tak aby 
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jak škola, tak sokol mohli s prostředky počítat a zahrnout je do svého hospodaření. Částka 

letos činí 217 152 Kč. 

Usnesení č.22/ZO/58: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení závazného ukazatele 

ZŠ Středokluky o 330 tisíc Kč.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

18) Rozpočtové opatření (Paznocht) 
Na straně příjmů dochází k administrativním posunům v rámci paragrafů. V rámci výdajů je 

největší zemněnou přesun 285 800,- Kč z paragrafu 3421 – využití volného času dětí a mládeže na 

3612 – Bytové hospodářství.   

 

Usnesení č.22/ZO/59: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření 

č.4/2022, které nemění celkové příjmy ani výdaje.  

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

19) Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů 
 

Jednání 11.5.2022 

1. Představení projektu ŘSD – přídatné pruhy, retenční nádrž.  

2. Žádost majitele pozemku p.č. 158/87 k.ú. Středokluky – přípojky, vyjádření zasláno 

3. Žádost MR & Syn, s.r.o. – výstavba na pozemku č. st. 26, 124/1, 629 k.ú. 

Středokluky, vyjádření zasláno 

4. Žádost od odkup části pozemku p.č. 54/1 v k.ú. Středokluky (Paznocht) – viz výše 

5. Žádost věcné břemeno - č.p. 87 přeložka NN, čeká se na ČEZ 

6. Nabytí daru – pozemky p.č. 1056, 112/30, 112/31, 112/2 v k.ú. Středokluky 

(Paznocht) – podepsáno, bude vloženo na katastr 

7. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu – schválena 

8. VZ: Oprava silnice Nové Středokluky– v řešení, viz výše 

9. Výpůjčka budovy č.p. 187 – schválena radou kraje, smlouva nepodepsána.  

10. Ukrajinská škola a pomoc Ukrajincům – v provozu 

11. Navýšení kapacity ZŠ Středokluky – čeká se na vyjádření.  

12. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 

vodovodů a kanalizací – nepodepsána Běloky 

13. Dodatek ke smlouvě – Eurovision – podepsán 

14. Nákup interaktivní tabule pro ZŠ Středokluky – instalace proběhne v červenci. 

15. Dotace IROP – viz výše 

16. VZ: Energie – smlouvy běží. 

17. CAS pro JSDH Středokluky – slouží.  

18. Opravy silnic v obci  - schváleno, zaplaceno.  

19. VZ: Chodníky Lidická JIH – viz výše. 

Jednání 2. 3. 2022 

1. Průběh realizace veřejného osvětlení. (Paznocht) – VZ v přípravě. 

2. Nákup zastávkových přístřešků (Paznocht) – neobjednáno. 

Jednání 23.6. 2021 

1. VZ: Šatny ZŠ (Paznocht) – VZ do týdne. 

2. VZ: Výměna kanálových vpustí (Paznocht) – viz výše.  

3. VZ: Elektronické informační panely (Paznocht) – VZ do týdne. 
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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. 

Jednání 31.3.2021 

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

provozovatel je připraven přijímat splašky. 

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) – viz výše 

2. Generel vodovodu (Paznocht) – čeká na vyhlášení. 

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

na vyhlášení. 

Jednání 29. 4. 2020 

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

právníkům. 

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) – bude během léta zlikvidován. 
 

Starosta informoval:  

− KSÚS plánuje opravu komunikace v Bělokách ve směru do Středokluk, čímž příští 

týden uzavře vjezd do ulice Nad Běloky, bude otevřena závora v ulici Lidické, 

omlouváme se za komplikace.  

− Byly vysázeny nové stromy v obci – jeřáby na Parcelách, lípy v Tereziánské aleji a u 

rybníka.  

Také proběhla schůzka v Tereziánské aleji se zástupci MÚ Hostivice s cílem řešení 

jejího stavu.  

− Správce zeleně doporučuje porazit lípu na autobusové zastávce z důvodu vysokého 

rizika pádu a zranění.  

− Obec vypsala dotazníky k zjištění zájmu o kroužky ve Středoklukách a pro nabídky 

aktivit.  

− V létě dojde k výměně ředitelek MŠ. Tereza Pulchartová odchází na svou žádost z 

funkce ředitelky a na její místo nastoupí předchozí ředitelka Barbora Dulavová. 

− Na příštím jednání ZO by mělo dojít ke schvalování územního plánu.  

− Pokračuje příprava COS – především oblasti „u andělíčka“ a kolem Ouválky 

− Rekonstrukce další části stoupaček a obecních bytů je hotová.  

− Stále funguje „Ukrajinská škola“, všichni uprchlíci z obecních bytů se vrátili domů. 

Byty jsou v oficiální databázi ubytovacích kapacit pro uprchlíky, obec řeší, jak s nimi 

dále pracovat. Chystá se rekonstrukce podkroví a chybí udělat troje stoupačky. 

− Obec prověřuje nákup skákacího hradu, který by mohla následně využívat i půjčovat 

spolkům na volnočasové akce. Výhodou by byla garantovaná dostupnost, ekonomická 

návratnost, nevýhodou skladování, případný servis a fakt, že by se okoukal.  
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20) Diskuse  

? Pokud v obci spadne strom a způsobí škodu, je obec zodpovědná? Ano. 

? Proč bude v Lidické ulici chodník po obou stranách silnice? – z důvodu využití lidmi 

z lokality Na Devaterkách, kteří půjdou na autobus, přechod také musí vést z chodníku na 

chodník a vynechání 20 m, tedy ani ne 10 % délky stavby nedává smysl.  
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PŘÍLOHY:  

Rozpočtové opatření č.4/2022 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 22.06.2022 

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: 

 


