
Výpis usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Výkleky dne 17. 10. 2019 v 

17 hodin v Hasičské zbrojnici Výkleky 
 

Přítomni: 

Zastupitelé obce-Michal Peška, Marie Mifková, Kateřina Jandová, Michaela Zdařilová, Stanislav 

Müller 

Starostka zahájila zasedání v 17,03 hodin 

Program odsouhlasen jednohlasně-viz Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce, tato řádně 

vyvěšena v termínu na úřední desce webové i fyzické 

Zapisovatelka: Anna Janásková-odsouhlaseno jednohlasně 

Ověřovatelka: Mgr. Marie Mifková-odsouhlaseno jednohlasně  

 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10 dle předloženého návrhu 

2. Zastupitelstvo obce příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, schvaluje 

rozhodnutí o pořízení Územního plánu Výkleky z vlastního podnětu obce v souladu s § 44 písm. 
a) stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů. 

3. Zastupitelstvo obce v souladu s ustanoveními § 35 odst. 3, § 83, § 87 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, a podle ust. § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona ve 

znění pozdějších právních předpisů, ve vazbě na ust. § 47 odst. 1 a 4, ust. § 51 odst. 1 a § 53 odst. 1 

tohoto zákona, určuje zastupitelku Michaelu Zdařilovou, která bude spolupracovat s pořizovatelem při 
pořizování Územního plánu Výkleky. 

4.  Zastupitelstvo obce příslušné podle ust. § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona ve znění pozdějších 

právních předpisů schvaluje žádost obce Výkleky o pořizování Územního plánu Výkleky podle ust. § 

6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů, tj. úřadem územního 
plánování. 

5. Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání Dodatku ke Smlouvě zajišťující dopravní obslužnost obce 

6. Zastupitelstvo obce schvaluje pravomoc starostky obce k podpisu Rozhodnutí o přijetí dotace 

z Ministerstva pro místní rozvoj (11782 - Podpora rozvoje regionů 2019) na akci Obnova objektu 
klubovny ve Výklekách a schvaluje taktéž přijetí této dotace 

7. Zastupitelstvo obce schvaluje pravomoc starostky obce k podpisu Rozhodnutí o přijetí dotace 

z Ministerstva pro místní rozvoj (11782 - Podpora rozvoje regionů 2019) na akci Hrací prvky na 

areále ve Výklekách a schvaluje taktéž přijetí této dotace 

8. Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí pozemku p.č. 122 stavební v katastrálním území Výkleky 
darem do vlastnictví obce a pověřuje ke konání při tomto právním úkonu starostku obce 

 

Bližší informace k projednávaným bodům a k průběhu celého hlasování a jednání zastupitelstva obce 

jsou uvedeny v Zápisu z jednání tohoto zasedání. Zápis z 8. Zasedání ZO je k dispozici k nahlédnutí 

na Obecním úřadě Výkleky. 

 

 

Starostka obce: Ing. Kateřina Jandová 

 

Místostarostka obce Mgr. Marie Mifková 

 

Ve Výklekách dne 18. 10. 2019 

 


