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Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva 

obce Středokluky, konaného dne 19.10.2022 

od 18:00 hodin. 
Přítomni:   B.Fröhde, L.Kuchař, J.Paznocht, J.Petrů, P.Rückl,   

  J.Svobodová, M.Šeda, Š.Třísková, V.Vilím 

Omluveni:  

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Středokluky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno  

v 18 hodin dosavadním starostou obce Středokluky (dále jako „předsedající“).  

 

Předsedající schůze oznámil, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 

1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne 

uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 

7.10.2022, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na 

úřední desce Obecního úřadu Středokluky zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 

7 dní, a to od 11.10.2022 do 19.10.2022 Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední 

desce“.  

 

Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, 

že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů), zastupitelstvo je tedy 

usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

Předsedající také poděkoval končícím zastupitelům za jejich nezištnou práci pro dobro naší 

obce, pracovníkům obce za příkladnou spolupráci i občanům za jejich pomoc a podporu a 

předal dárkový balíček výrobků středokluckých podnikatelů. 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 

složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 

odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona 

č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném 

znění). 

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích: 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením 

slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)  

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

Členům zastupitelstva obce bylo zároveň předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva 

obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů, v platném znění. 
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Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající se tázal zastupitelů na funkci ověřovatele zápisu. Přihlásili se Mgr. Šárka Třísková 

a RNDr. Ladislav Kuchař, PhD. Jako zapisovatele zápisu předsedající navrhnul Mgr. Terezu 

Bublíkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Středokluky určuje ověřovateli zápisu Mgr. Šárku Třískovou 

a RNDr. Ladislava Kuchaře, PhD. a zapisovatelem Mgr. Terezu Bublíkovou. 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhl drobné úpravy. 

Vyřazeno bylo jmenování členů výborů. Zastupitelstvo bude mít více času na nominace. 

K návrhu programu, jak byl prezentován, nebyly vzneseny žádné další změny nebo doplnění. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje následující program ustavujícího 

zasedání: 

1. Volba starosty a místostarosty  

• určení počtu místostarostů 

• určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 

• určení způsobu volby starosty a místostarosty 

• volba starosty 

• volba místostarostů 

2. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

• určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

• volba předsedy finančního výboru 

• volba členů finančního výboru 

• volba předsedy kontrolního výboru 

• volba členů kontrolního výboru 

3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 

zákona o obcích)  

4. Diskuse 

 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

1) Volba starosty a místostarosty: 
Určení počtu místostarostů:  

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo dva místostarosty. Před hlasováním byla dána 

možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno 

nebylo. 

 

Usnesení č. 22/ZO/72: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zvolení dvou místostarostů. 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno  
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Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:  

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu 

§71 odst. 1 a) zákona o obcích a funkce místostarosty jako neuvolněná ve smyslu §71 odst. 1 

b) zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Usnesení č. 22/ZO/73: Zastupitelstvo obce Středokluky v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) 

zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva 

dlouhodobě uvolněn a pro funkci místostarosty neuvolněn. 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:  

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty 

a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. 

V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené 

hlasovací urny, následně budou k tomu určeným volebním výborem sečteny a případným 

členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy 

zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. 

Proto bylo rozhodnuto o volbě formou veřejného hlasování.  

 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po 

nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarostů.  

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány 

následující návrhy: Člen zastupitelstva RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D. navrhl zvolit do funkce 

starosty Ing. Jaroslava Paznochta. Členka zastupitelstva Mgr. Šárka Třísková vznesla 

protinávrh zvolit do funkce starosty RNDr. Ladislava Kuchaře, Ph.D. Jiný návrh nebyl vznesen. 

 

Usnesení č.22/ZO/74: Zastupitelstvo obce Středokluky volí starostou RNDr. Ladislava, 

Kuchaře, Ph.D. 

Výsledek hlasování: Pro: 2 (Svobodová, Třísková) Proti: 7 Zdrželi se: 0 

Usnesení nebylo schváleno. 

 

Usnesení č.22/ZO/75: Zastupitelstvo obce Středokluky volí starostou Ing. Jaroslava 

Paznochta. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 2 (Svobodová, Třísková) Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly 

podány následující návrhy: Ing. Jaroslav Paznocht navrhl zvolit do funkce místostarosty RNDr. 

Ladislava Kuchaře Ph.D. a Martina Šedu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům 

i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Usnesení č. 22/ZO/76: Zastupitelstvo obce Středokluky volí 1. místostarostou RNDr. 

Ladislava Kuchaře, Ph.D. 

Výsledek hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno.  
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Usnesení č. 22/ZO/77: Zastupitelstvo obce Středokluky volí 2. místostarostou Martina Šedu. 

Výsledek hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D. se zaměří zejména na školství, sociální oblast, vodovody a 

kanalizace. 

Martin Šeda se zaměří na bezpečnost, hasiče, problematiku rybníků, údržbu obce a osady. 

 

2) Zřízení finančního a kontrolního výboru: 

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:  

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor  

[§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů 

předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo 

určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž 

finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy 

výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen 

člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru 

nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující 

rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý 

z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Zastupitelé se také dohodli, že volba členů výborů, popřípadě ustanovení dalších výborů 

proběhne do konce roku 2022.  

 

Usnesení č. 22/ZO/78: Zastupitelstvo obce Středokluky zřizuje finanční výbor a kontrolní 

výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

Výsledek hlasování: Pro:9 Proti:0 Zdrželi se:0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Volba předsedy finančního výboru:  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního 

výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Jaroslav Paznocht navrhl 

zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing. Jana Petrů. Před hlasováním byla dána 

možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 

nebylo. 

 

Usnesení č. 22/ZO/79: Zastupitelstvo obce Středokluky volí předsedou finančního výboru 

Ing. Jana Petrů. 

Výsledek hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Volba předsedy kontrolního výboru:  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního 

výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Jaroslav Paznocht navrhl 

zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Jitku Svobodovou jako členku druhé nejsilnější 
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strany. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Usnesení č.22/ZO/80: Zastupitelstvo obce Středokluky volí předsedou kontrolního výboru 

Jitku Svobodovou. 

Výsledek hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva: 
Předseda navrhl schválit výši odměn neuvolněným zastupitelům na příštích jednáních 

zastupitelstva vyjma místostarostů, protože jim začíná práce okamžitě a neměli by nyní nárok 

na odměnu. Místostarostové dostávali od roku 2014 odměnu ve výši 7 500,- Kč. Proto předseda 

navrhl navýšení odměny z důvodu inflace. 

 

Předsedající navrhl schválení měsíční odměny za výkon funkce místostarosty obce ve výši 

10.000,- Kč (§ 77 odst. 2 zákona o obcích) měsíčně (hrubého). Před hlasováním se zmínila 

pí. Svobodová, že se jí to zdá málo, ale nepodala žádný protinávrh. Předsedající oznámil, že 

případné navýšení může být schváleno kdykoli během volebního období.  

 

Usnesení č.22/ZO/81: Zastupitelstvo obce Středokluky v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona o obcích stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce ve výši 

10.000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce Středokluky v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanovuje, že měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se bude 

poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. 

Výsledek hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 
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4) Diskuse 

Starosta nastínil stávající funkčnost úřadu a představil vize a úkoly pro nové zastupitelstvo. 

Také upozornil na webovou stránku „Manuál pro nové zastupitele“, kde jsou základní 

informace o obci. Plány nového zastupitelstva budou zveřejněny v prvním vydání Středoklucké 

Střely v roce 2023. 

 

Zastupitelka Mgr. Šárka Třísková upozornila na nedostatečné osvětlení stavby chodníků 

v Lidické ulici a žádala nápravu. Starosta uvedl, že požadavek bude předložen na kontrolním 

dni stavby a bude zanesen do zápisu. 

 

RNDr. Lenka Duchajová, DiS. poděkovala všem za dosavadní spolupráci při jejím výkonu 

funkce zastupitelky obce.  

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 19.10.2022 

 

Zapisovatel: Mgr. Tereza Bublíková 

 

 

ve Středoklukách dne: 

 

Ověřovatel: Mgr. Šárka Třísková 

 

 

Ověřovatel: RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D. 

 

 

ve Středoklukách dne: 

 

 

Starosta: Ing. Jaroslav Paznocht 

 

 

ve Středoklukách dne: 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 


