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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE 

STŘEDOKLUKY 
dne 14.12.2022 v 18.00  

v jednací místnosti OÚ (Lidická č.p. 61) 
 

Přítomní: B. Fröhde, L. Kuchař, J. Paznocht, J. Petrů, P. Rückl, J. Svobodová, M. Šeda, Š. 

Třísková, V. Vilím 

Omluveni: Neomluveni:  

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

zákona a je usnášeníschopné.  

Jednání je vysíláno živě přes Facebook. Záznam nebude uložen. 

ZAHÁJENÍ, URČENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, 

SCHVÁLENÍ PROGRAMU 
Předsedající navrhl zapisovatele Mgr. Terezu Bublíkovou a ověřovateli Ing.et Mgr. Barboru 

Fröhde a Ing. Valdemara Vilíma. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Středokluky určuje zapisovatelem Mgr. Terezu Bublíkovou a 

ověřovateli Ing.et Mgr. Barboru Fröhde a Ing. Valdemara Vilíma. 

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje následující program: 

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

2. Výbory a komise (Paznocht) 

3. Odměny členů zastupitelstva (Paznocht) 

4. Jmenování zástupce obce Středokluky ve Školské radě ZŠ Středokluky p.o. (Paznocht) 

5. Informace o výši vodného a stočného na rok 2023 (Paznocht) 

6. Informace o výši poplatku za odpady na rok 2023 (Paznocht) 

7. Územní studie Zákolanského potoka (Paznocht) 

8. Průběh stavby „Chodníky Lidická JIH“ (Paznocht) 

9. VZ: Dodávka svítidel a sloupů pro veřejné osvětlení – přidaný bod (Paznocht) 

10. Zvýšení limitu pro veřejné zakázky KOBRAS RUNLAB s.r.o. (Paznocht) 

11. Výměna kanalizačních poklopů (Paznocht, Kuchař) 

12. Udělení souhlasu KPÚ – Výsadba větrolamu L9 (Na Blivankách) (Paznocht) 

13. Informace o schůzi sdružení Prague Airport Region (Paznocht) 

14. Rozpočet ZŠ na rok 2023 (Kuchař) 

15. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ (Kuchař) 

16. Závazný ukazatel ZŠ na rok 2023 (Paznocht)  

17. Rozpočet MŠ na rok 2023 (Paznocht) 

18. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ (Paznocht) 

19. Závazný ukazatel MŠ na rok 2023 (Paznocht) 
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20. Návrh rozpočtu obce Středokluky na rok 2023 (Paznocht) 

21. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Středokluky na roky 2023-25 (Paznocht) 

22. Rozpočtové opatření (Paznocht) 

23. Diskuse 

Hlasování: Pro: 9  Proti:  0 Zdrželi se: 0  

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

1) Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí (Paznocht) 
Jednání 9.11.2022 

1. Zvýšení limitu pro veřejné zakázky Elpedo, s.r.o. (Paznocht)  

2. Zvýšení limitu pro veřejné zakázky Aquastyl spol, s.r.o. (Paznocht) 

3. Výbory a komise (Paznocht) – viz níže 

4. Odměny členů zastupitelstva (Paznocht) – viz níže 

5. Dotace spolkům (Bublíková) – výzva vyhlášena, příjem žádostí. 

6. Rozpočtové opatření (Paznocht) – aplikováno.  

7. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje (Petrů) – smlouva podepsána. 

8. Návrh rozpočtu obce na rok 2023 a Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-

2026 (Paznocht) – viz. níže 

9. Souhlas s pracovněprávním vztahem mezi obcí a členem zastupitelstva obce 

(Paznocht) 

10. Žádost p. Vaňkové nájemkyně Sportovního areálu „Koupaliště“ (Paznocht) – dopis 

připraven.  

Jednání 31.8.2022 

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

2. Žádost majitele pozemku p.č. 26 (Paznocht) – nedořešeno. 

Jednání 22. 6. 2022 

1. Výměna kanalizačních poklopů, stav dokončování ČOV a VaK (Paznocht) – viz níže. 

2. Komunikace Nové Středokluky (Paznocht) – pozastaveno. 

Jednání 11.5.2022 

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

vodovodů a kanalizací – předáno Bělokám 

Jednání 19.5.2021 

1. Řešení pozemků v lokalitě U Hřiště pozemek p.č. 54/5 v k.ú. Středokluky (Paznocht) 

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) – chráničky se již 

ukládají.  

Jednání 25. 11 .2020 

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

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

čeká na vyhlášení. 

3. Jednání 29. 4. 2020 

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

právníkům. 
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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) – čeká se na vypořádání majetku 

Starosta informoval: 

- Studie komunikací – čekáme na nabídku firmy Projekce dopravní Filip s.r.o. 

- Obec jedná o zadání strategie rozvoje školy s firmou ON-PLAN. Čekáme na nabídku. 

Obec potřebuje nezávislého zpracovatele, který bude mít nadhled a spojí zájmy všech 

aktérů.  

- Mezi obcí, základní školou a smíchovskou Střední průmyslovou školou zaměřenou na 

IT došlo k dohodě týkající se kroužku IT. Ten se bude konat od února a bude určen 

především pro děti 5.-9. třídy. Zatím jsme jednou ze čtyř spolupracujících základních 

škol. Projekt chtějí dát pod vedení MŠMT. Dle ŠVP budou na děti v oblasti IT kladeny 

vysoké nároky, proto jednáme o výuce tohoto typu na naší ZŠ.  

- L.Kuchař jednal s dotační skupinou MAP. Znovu bude vypsaná výzva na dotace na 

školy, která může hradit až 95 % nákladů projektu. Obec má v plánu podat žádost na 

vybudování učebny virtuální reality. Žádost byla již jednou podána, ale neúspěšně.  

- Dokončen nákup dvou interaktivních tabulí a kateder z 85% finance SZIF. 

- Studie COS – běží, nyní jsou projednávána dopravní řešení s nadřazenými úřady. 

- Vánoční výzdoba v obci se i letos rozrostla o dalších 8 vloček, některé ještě nejsou 

nainstalovány.  

- Byl opraven radar na vjezdu od dálnice.  

- Došlo ke změnám zastávek a provozu – více informací níže.  

- Doplněna světla zatím V Chaloupkách, na Starém vrchu, před sokolovnu a do areálu 

Kubrovy školy. 

- Nové zabezpečení počítačových sítí obecního úřadu. 

2) Výbory a komise (Paznocht) 
Zastupitelstvo připravilo ke zvolení své další výbory:  

Finanční výbor – pan Petrů, dříve zvolený předseda, oslovil do finančního výboru paní Zdeňku 

Košeckou a Tomáš Maršála. Oba souhlasili.  

 

Zastupitelé se dohodli na zřízení školského a sociálního výboru a navrhují jako předsedu p. 

Kuchaře a členy p. Třískovou a p. Fröhde. O zřízení dalších komisí se bude jednat v příští rok.  

Zastupitelé potvrdili volený Osadní výbor Nové Středokluky. 

 

Usnesení č.22/ZO/91: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje členy Finančního výboru 

Zastupitelstva obce Středokluky p. Zdeňku Košeckou a p. Tomáše Maršála.  

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č.22/ZO/92: Zastupitelstvo obce Středokluky zřizuje Školský a sociální výbor.  

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č.22/ZO/93: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje předsedou Školského a 

sociálního výboru RNDr. Ladislava Kuchaře PhD.  

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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Usnesení č.22/ZO/94: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje členy Školského výboru Mgr. 

Šárku Třískovou a Ing. et Mgr.Barboru Fröhde. 

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

Usnesení č.22/ZO/95: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje členy osadního výboru Nové 

Středokluky Tomáše Červinku, Ondřeje Bajara a Romana Pištěka. 

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

3) Odměny členů zastupitelstva (Paznocht) 
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o 

obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, 

v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši, předsedovi výboru nebo komise 1000,- 

Kč, členu výboru nebo komise 750,- Kč, členu zastupitelstva 500,- Kč. Stejně jako v minulém 

volebním období.  

 

Usnesení č.22/ZO/96: Zastupitelstvo obce Středokluky v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva takto:  

předseda výboru nebo komise 1000,- Kč,  

člen výboru nebo komise 750,- Kč,  

člen zastupitelstva 500,- Kč.  

Odměny člena zastupitelstva a místostarosty se nesčítají 

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

obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se 

budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. 

V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení 

slibu. 

Hlasování: Pro:8  Proti: 1-Vilím   Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO. 

 

4) Jmenování zástupce obce Středokluky ve Školské radě ZŠ Středokluky 

p.o. (Paznocht) 
Nové zastupitelstvo jako zřizovatel ZŠ by mělo jmenovat svého zástupce ve Školské radě ZŠ 

Středokluky,p.o. Školská rada je tříčlenná složená ze zástupce rodičů žáků, zaměstnanců a 

zřizovatele. Za zřizovatele je navržen místostarosta p. Kuchař. 

Usnesení č.22/ZO/97: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje do školské rady Základní Školy 

Středokluky p.o. RNDr. Ladislava Kuchaře PhD. jako zástupce zřizovatele. 

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

5) Informace o výši vodného a stočného na rok 2023 (Paznocht) 
Výši vodného a stočného reguluje několik předpisů a také Smlouva. Provozovatel má velmi 

malou možnost ovlivňovat ceny vodného a stočného, protože vše vychází z kalkulace dané 

zákonem. Díky bezprecedentního růstu nákladů došlo k navýšení ceny už na ceně vody 

přebírané (která teče z vodovodu Vodovodů Kladno-Mělník) a samozřejmě došlo i k nárůstu 

ceny elektřiny pro čistírnu odpadních vod a další čerpadla v obci.  
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Provozovatel určuje cenu sám a obci ji pouze oznamuje, přesto vyvolal jednání o výši vodného 

a stočného pro příští rok, které narostlo bezprecedentně.  

Prakticky máme 3 možnosti:  

1) Vzít kalkulaci tak, jak probíhala každý rok a zvýšit v součtu vodné a stočné o 49 % 

2) Využít zákonné možnosti na „sociálně únosnou cenu“, zvýšit vodné a stočné o celkem 

35 %, ale se záporným nájemným (dotováním).  

3) Třetí možnost umožňuje přesunout „vyrovnání“, tedy rozdíl mezi množstvím 

vyfakturované vody a skutečně spotřebované vody do dalšího roku. Čímž si vytvoříme 

„batoh“, který jednou stejně bude muset někdo splatit, výše dluhu bude záležet 

především na ceně energií. 

Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší možností je cca 10 %. Obec zveřejní ceny, jak budou jasné. 

 

Usnesení č.22/ZO/98: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí výši vodného a stočného 

a doporučuje provozovateli zvolit skutečnou cenu. 

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0  Zdrželi se: 1-Třísková 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

6) Informace o výši poplatku za odpady na rok 2023 (Paznocht) 
Cena za svoz odpadů se v příštím roce bude navyšovat o inflaci. Celkem tedy cca o 15 % a také 

se průběžně zpřísňují „pokuty“ za nízkou míru recyklace.  

V roce 2022 bude obec doplácet na každého obyvatele 437 Kč za svoz netříděného odpadu a 

v roce 2023 odhadem 593 Kč. Ovšem celkové náklady na systém svozu odpadů v obci na 

jednoho obyvatele činí již 1566 Kč (po odečtení příspěvku EKO KOMu).  

 

Pro navýšení částky by bylo nutné v letošním roce změnit vyhlášku, což se nestihne a vzhledem 

k růstu dalších nákladů není vhodné vůči občanům.  

 

V příštím roce budou odpady velkým tématem. Bude nutné změnit přístup k odpadovému 

hospodářství. Obec prozatím sleduje zkušenosti z jiných obcí.  

 

Obec Středokluky na základě výběrového řízení vybrala v roce 2018 svozovou firmu. Sváží 

komunální odpad, plasty, sklo a papír, dále bioodpad v hnědých popelnicích, 4x do roka 

velkoobjemný odpad a 2x do roka nebezpečný odpad. Smlouva je na dobu neurčitou. 

Dodatkovala se v souvislosti s nárůstem počtu nádob a druhů odpadů a podruhé se změnou 

zákona. Další dodatek bude odpovídat navýšení inflace o 15 % (IV./5). Ve smlouvě je toto 

přípustné, zvýšená cena platí od 1. dubna roku, kdy dochází ke zvýšení dle indexu 

spotřebitelských cen.  

 

Zastupitelé se dohodli pozvat příští rok ke konzultaci zástupce FCC Regios a.s. 

 

Usnesení č.22/ZO/99: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí neměnnou výši poplatku 

za svoz odpadu na rok 2023.  

Hlasování: Pro:9 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

7) Územní studie Zákolanského potoka (Paznocht) 
Územní plán předpokládá několik územních studií na území obce. První, kterou obec připravuje je 

údolí Zákolanského potoka. Měla by určit rozložení a využití jednotlivých ploch, které jsou v drtivé 

většině ve vlastnictví obce. Bude také vzorem pro další studie, které na území Středokluk budou 

vznikat (následovat bude území Devaterky-Sedmerka). 
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Usnesení č.22/ZO/100: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zadání Územní studie 

STŘEDOKLUKY – REKREACE (Údolí Zákolanského potoka). Pořizovatelem jmenuje Ing. arch. 

Radka Bočka.  

Hlasování: Pro:9 Proti: 0  Zdrželi se:0  

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č.22/ZO/101: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce 

Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 

dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na pořizování územních studií firmou 

POŘIZOVÁNÍ BOČEK, s.r.o. do výše 500 tis. Kč bez DPH. 

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č.22/ZO/102: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ: Územní studie Rekreace 

 a zároveň jmenuje komisi ve složení Ivan Gogolák, Pavel Rückl, Valdemar Vilím, Ladislav 

Kuchař, Barbora Fröhde a pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí výběrové 

komise.  

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

8) Průběh stavby „Chodníky Lidická JIH“ (Paznocht) 
Stavba se chýlí ke konci, je tam několik dodělávek. Světla do průchodu přišla v pondělí a budou 

instalována co nejdříve. Elektronické informační panely budou připraveny cca v únoru. Osázení 

dle návrhu zahradnice Lucie Glozové proběhne na jaře ve spolupráci s realizační firmou. Jeden 

strom bude přesazen dle požadavku MÚ Hostivice a následně bude chodník dodlážděn. 

Zástupci obce absolvovali kontrolu na České inspekci životního prostředí týkající se 

chráněných lip v Tereziánské aleji. 

Cena akce dle výsledků veřejné zakázky byla 4 233 778,30 Kč vč. DPH.  

Na akci byly provedeny vícepráce v souladu s kontrolou technického dozoru investora (obce) 

ve výši 817 928,56 Kč vč. DPH. Vícepráce do 1 mil. Kč byly již schváleny na dřívějším jednání, 

přesto starosta vyúčtoval a požádal o schválení dodatku. 

Nejdražší změny jsou – změna vsakovacích systémů (v rozpočtu nízké kapacity oproti projektu, 

lepší čištění), výrazně bytelnější opěrná zeď (z důvodu blízké orby), kácení zeleně, uložení 

několika chrániček oproti projektu (data), úpravy veřejného osvětlení, palisáda (oproti projektu 

nutné zachovat stávající zeď, na které stál sousední plot).  

Starosta představil instalaci autobusových zastávek. Bohužel pro různé provozní problémy se 

nepodařilo dokončit včas betonáž základů pro autobusové zastávky a přístřešky na zastávce U 

Školy a Nad Běloky budou dokončeny v novém roce dle počasí. Také představil nový mobiliář.  

Dále informoval o záměru doplnit do největších přístřešků a na palisádu Nad Běloky další 

lavičku. Znamená to ovšem investici ve výši cca 55 tisíc Kč včetně dodatečného instalačního 

výjezdu. Již investovaná částka za mobiliář činí – 2 104 307 Kč bez DPH (7 zastávkových 

přístřešků, 14 laviček, 14 odpadkových košů, 6 stojanů na kola a 3 držáky na papírové sáčky. 

Autobusy již zastavují v nových autobusových zastávkách. Pouze linka 319 ve směru do 

Dobrovíze/Prahy zde nastaví. S příští změnou JŘ bude napraveno. 

Připomínka p. Rückl – u připravených výkopů na autobusové zastávky doporučuje základovou 

spáru lehce odkopat, aby se nedával beton do bláta. 
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?Kolaudace nových chodníků? – je zažádáno na stavebním úřadě, termín zatím není znám  

Připomínka p. Svobodová – až bude firma napravovat nedodělky je třeba ji upozornit, že 

v rekonstruované uličce vedoucí k zastávce BUS směr Kladno se tvoří louže. Stejně tak 

nedávno dokončený chodník Nad Běloky je hrbatý. 

Usnesení č.22/ZO/103: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 

Na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Chodníky a zastávky BUS Lidická Jih“ s firmou AVE 

ze dne 14. 6. 2022. 

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č.22/ZO/104: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce 

Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 

dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na akci „Mobiliář“ s firmou Streetpark, 

s.r.o. o dalších 55 tisíc Kč bez DPH.  

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

9) VZ: Dodávka svítidel a sloupů pro veřejné osvětlení – úprava 

(Paznocht) 
Proběhla veřejná zakázka na dodávky svítidel a sloupů (doplnění po obci, nové stavby).  

VZ na nákup sloupů a svítidel se zúčastnily dvě firmy: 

Firma Eltodo, s.r.o.: 1.993 207,52 Kč s DPH 

Firma Elpedo, s.r.o. (p. Dobiáš): 1 707 756,49 Kč s DPH. 

Rozdíl s DPH: 285 451,03 Kč.  

Následně jsme velice rychle objednali svítidla. Došlo k dílčím změnám a zpřesněním. Bohužel 

jsme narazili na skutečnost, že v obcí potvrzeném objednávkovém listě (i ve výkazu výměr) 

chyběla záruka. Stejnou záruku mají ostatní svítidla v obci (15 let na svítidlo, 10 let předřadník-

napáječ, 20 let na stožáry (skryté vady a neměnnost povrchové úpravy). Tato záruka je celkem 

78 408,- Kč, o což se navýší celková cena. Stále bude nižší než druhý zájemce. 

Usnesení č.22/ZO/105: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 

Na realizaci veřejné zakázky s názvem:„Dodávka svítidel a sloupů pro veřejné osvětlení“ 

s firmou ELPEDO, s.r.o. ze dne 24. 9. 2022. 

Hlasování: Pro:9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO  

p. Svobodová poukázala na časté navyšování nákladů u jednotlivých zakázek, kterému by 

obec měla předcházet. 

p. Rückl navrhuje předkládat dokumentaci osobě na dozor a nastavit kontrolní mechanismus.  

10) Zvýšení limitu pro veřejné zakázky KOBRAS RUNLAB s.r.o. 

(Paznocht) 
Starosta již dříve nastínil potřebu zakoupení nového „traktoru“ (rideru) pro pracovní četu. 

Stávající pět let starý stroj je již poruchový. Během loňské zimy v kritických momentech 

způsoboval problémy. Proto jsme se rozhodli zakoupit náhradu a starý si nechat jako zálohu. 

Vzhledem k opotřebování starého kartáče, který slouží mimo jiné k údržbě sněhu, bylo 

rozhodnuto o nákupu včetně kartáče, k tomu byla rovnou objednána cepová sekačka a 
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vertikutátor. Díky potřebě co nejdřívějšího dodání vzhledem k blížícímu se sněžení jsme se 

dohodli na nákupu okamžitě dostupného výkonnějšího stroje s hydraulikou.  

Ačkoli obec oslovila několik dodavatelů, ozvali se pouze dva. Po dalším průzkumu trhu bylo 

zjištěno, že v ČR se momentálně nachází pouze jediný kartáč a to u firmy Kobras Runlab,s.r.o. 

Stejné ceny za požadované zboží byly i u jiných dodavatelů, proto byl traktor včetně vybavení 

objednán u firmy Kobras. Již ho můžete vidět při práci v obci.  

Celková částka za nákup je 406 470,- Kč vč. DPH. Tedy více než je limit. Proto starosta požádal 

o souhlas zastupitelstva.  

Usnesení č.22/ZO/106: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výjimku ze směrnice obce 

Středokluky pro zadávání VZMR, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/ZO/55 

dne 26.6.2019, a která nabyla účinnosti dnem 27.6.2019 na akci Nákup zahradního rideru Stiga 

s vybavením v celkové částce 450 000,- Kč.  

Hlasování: Pro:9 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

11) Výměna kanalizačních poklopů (Paznocht, Kuchař) 
Obec průběžně monitoruje nabídku na trhu a jedná s dodavateli. Problém při zadání VZ spočívá 

v odlišností jednotlivých kanálů. Specifikovat kritéria VZ by bylo časově velice náročné a 

drahé. Obec vyjádřila zájem uskutečnit u dodavatelů pouze nákup poklopů a výměnu řešit 

individuálně, firmy nereagovali vstřícně.  

Jako nejlepší možná forma zadání VZ je soutěžní dialog.   

p. Vilím navrhuje rozfázování projektu (vybraná firma zrealizuje výměnu poklopů v dané 

lokalitě, pokud bude všestranná spokojenost, bude možné přistoupit k výměně v další lokalitě). 

 

Usnesení č. 22/ZO/107: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ Výměna kanalizačních 

poklopů formou soutěžního dialogu. Jmenuje komisi ve složení Valdemar Vilím, Pavel Rückl, 

Ondřej Kouba, Ladislav Kuchař, Jan Petrů. 

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se:  

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

12) Udělení souhlasu KPÚ – Výsadba větrolamu L9 (Na Blivánkách) 

(Paznocht) 
Státní pozemkový úřad získal prostředky pro realizaci projektu větrolamu za Zákolanským 

potokem (u cvičáku). Pro realizaci musí obec souhlasit s umístěním této stavby na obecním 

pozemku. Tato akce bude celá realizována z prostředků Státního pozemkového úřadu včetně 

následné údržby dle odborného projektu. 

Usnesení č.22/ZO/108: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí jako vlastník pozemku p. č. 

1009 v katastrálním území Středokluky s realizaci prvku plánu společných zařízení (dále jen 

„PSZ“) po ukončených komplexních pozemkových úpravách dle Smlouvy, tj. se založením 

větrolamu a s následnou tříletou péčí o porost s názvem akce: Větrolam L9 v k. ú. Středokluky 

na výše zmíněném pozemku. Dále souhlasí s převzetím větrolamu po ukončení následné péče 

do majetku Obce Středokluky a s využitím dalších obecních pozemků pro potřeby realizace.  

Hlasování: Pro:9 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

13) Informace o schůzi sdružení Prague Airport Region (Paznocht) 
Starosta se zúčastnil minulý týden jednání spolku obcí PAR – obcí zasažených provozem 

Letiště Praha.  
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Obec byla znepokojena rozhodnutím Letiště Praha o nezařazení do posledního kola Dobrého 

sousedství. Dále již dříve z jednání vzešlo, že obce v okolí letiště se budou snažit o zvýšení 

tlaku na Letiště ke snížení nočního hluku. Tedy omezení letů přes noc. Obce spolku postupně 

schvalují usnesení ve znění níže.  

 

Usnesení č.22/ZO/109: Zastupitelstvo obce Středokluky deklaruje zájem, aby bez ohledu, zda 

dojde k výstavbě nové vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L letiště Praha-Ruzyně, byl 

zastaven noční provoz na letišti v rozsahu, jak je definován opatřeními č. 46 až 50 stanoviska 

Ministerstva životního prostředí k posouzení vlivu záměru „Paralelní RWY 06R/24L, letiště 

Praha Ruzyně“ na životní prostředí vydaného 26. října 2011 pod čj. 68161/ENV/11, a ukládá 

všem orgánům obce zasazovat se, aby tohoto cíle bylo dosaženo co nejdříve rozhodnutím vedení 

letiště, jeho vlastníka nebo opatřením příslušného správního úřadu, a při prosazování tohoto 

cíle spolupracovat s ostatními členy sdružení Prague Airport Region 

Hlasování: Pro:9 Proti:   Zdrželi se:  

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

p. Třísková upozornila že místní část Nové Středokluky je zasažena nejen hlukem z letiště, ale 

především velkým světelným znečištěním. 

Pauza 10 min 

14) Rozpočet ZŠ na rok 2023 (Kuchař) 
Obec schvaluje rozpočet školy jako zřízené příspěvkové organizace. Přímo ovlivnit může 

provozní výdaje školy (energie, nákupy vybavení apod.). Mzdové výdaje pedagogů a částečně 

dalších pracovníků jsou nyní kompletně hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím 

krajského úřadu.  

Příspěvek obce slouží primárně na nákup energií, pronájem sokolovny a provoz školní kuchyně.  

Příspěvek obce byl v tuto chvíli stanoven dle odhadu výše energií a dalších nákladů na 

2 583 000,- Kč. Výdaje na školní jídelnu bude nutné nadále řešit v souvislosti s dalšími 

vícenáklady. Zároveň je pravděpodobné, že příspěvek obce nebude dostatečný.  

Oproti návrhu byly výdaje extrapolovány. 

 

Usnesení č.22/ZO/110: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočet Základní školy 

Středokluky, p.o. na rok 2023. 

Hlasování: Pro:9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

15) Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ (Kuchař) 
Střednědobý výhled rozpočtu slouží k nastavení odhadu budoucích výdajů. V tuto chvíli je 

velmi těžké odhadnout budoucí výdaje vzhledem k turbulentní situaci na trhu energií a 

prudkému nárůstu počtu žáků. I zde došlo k dílčí extrapolaci příjmů i výdajů.  

 

Usnesení č.22/ZO/111: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Střednědobý výhled 

rozpočtu Základní školy Středokluky, p.o. na rok 2023-25. 

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

16) Závazný ukazatel ZŠ (Kuchař) 
Zastupitelstvo schválilo příspěvek ZŠ Středokluky dle rozpočtu. Avšak zatím přímo neschválila 

výdaje na provoz školní jídelny, které není možné přesně stanovit.  

Usnesení č.22/ZO/112: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Závazný ukazatel Základní 

školy Středokluky, p.o. ve výši 2 583 000 Kč. 
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Hlasování: Pro:9 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

17) Rozpočet MŠ na rok 2023 (Paznocht) 
Rozpočtu MŠ se týkají stejné úpravy jako ZŠ. Avšak oproti návrhu byl již v předstihu výrazně 

navýšen příspěvek obce z důvodu předpokládaných vysokých nákladů na energie. 

 

Usnesení č.22/ZO/113: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočet Mateřské školy 

Středokluky, p.o. na rok 2023. 

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

18) Střednědobý výhled rozpočtu MŠ (Paznocht) 
Zde došlo také především k úpravě příspěvku obce a extrapolaci hodnot.  

 

Usnesení č.22/ZO/114: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Střednědobý výhled 

rozpočtu Mateřské školy Středokluky, p.o. na rok 2023-25. 

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

19) Závazný ukazatel MŠ (Paznocht) 
Jak již bylo psáno výše, výdajů byla zvýšena. 

 

Usnesení č.22/ZO/115: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Závazný ukazatel Mateřské 

školy Středokluky, p.o. ve výši 1 300 000 Kč. 

Hlasování: Pro:9  Proti:   Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

20) Návrh rozpočtu obce Středokluky na rok 2023 (Paznocht) 
Ve schváleném rozpočtu dojde pouze k navýšení příspěvku na MŠ Středokluky. Tím se stane 

schodkovým téměř o celý tento rozdíl. Obec bude mít z roku 2022 úspory ve výši několika 

milionů korun (zůstatek na účtech, nevyplacené dotace apod.), kterým bude nejen tento 

schodek, ale také případné zvýšení výdajů za energie a další nyní nečekané výdaje kryty. Také 

budou upraveny částky na „odpadových“ účtech, aby seděly se skutečností.  

 

Usnesení č.22/ZO/116: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočet obce Středokluky 

na rok 2023 jako schodkový. Schodek rozpočtu bude kryt přebytky minulých let.  

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

21) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Středokluky na roky 2023-

25 (Paznocht) 
Střednědobý výhled rozpočtu bude kopírovat změny v rozpočtu.  

Usnesení č.22/ZO/117: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje střednědobá výhled 

rozpočtu obce Středokluky na roky 2023-25 

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

22) Rozpočtové opatření (Paznocht) 
Došlo k dílčím přesunům v rámci jednotlivých paragrafů.  
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Usnesení č.22/ZO/118: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření č. 

10/2022, které nemění celkové příjmy ani výdaje.  

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

23) Diskuse (Paznocht) 
Školka hledá učitelku MŠ, jako zástup za MD. 

ZŠ hledá asistenta pedagoga. 

Termín příštího zasedání – 25.1. 2022 

Konec jednání 21:30. 
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PŘÍLOHY:  

Rozpočtové opatření č.10/2022 

Rozpočet ZŠ na rok 2023 

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ na roky 23-25 

Rozpočet MŠ na rok 2023 

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 23-25 

Rozpočet obce Středokluky na rok 2023 

Střednědobý výhled rozpočtu obce Středokluky na roky 23-25 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 14.12.2022 

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

 

 

ve Středoklukách dne: ve Středoklukách dne: 

 

Ověřovatel …………….:  Ověřovatel ……………………..:  

 

ve Středoklukách dne:    ve Středoklukách dne: 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24.12. 2022 

 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 


