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Výpis usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Výkleky dne 23. 05. 2019 v 17 hodin 

v klubovně Výkleky 
 

 

 

Přítomni: 

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

Müller 

Starostka zahájila zasedání v 17,05 hodin 

Program odsouhlasen jednohlasně-viz Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce, tato řádně 

vyvěšena v termínu na úřední desce 

Zapisovatelka: Zdeňka Janoštíková-odsouhlaseno jednohlasně 

Ověřovatelka: Mgr. Marie Mifková-odsouhlaseno jednohlasně      

 

 

1. Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej parcely č.1304/3 v k. ú. Výkleky panu Michalu  

            Čádkovi 

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje předložené rozpočtové opatření č.2. – je přílohou tohoto  

usnesení - , a RO č. 1 bere na vědomí – bylo schváleno starostkou obce 

  

3. Zastupitelstvo obce schválilo roční účetní závěrku Mateřské školy Výkleky za rok 2018 a 

 schvaluje předložený hospodářský výsledek roku 2018 ve výši -8392,96 Kč (záporný HV) a 

 schvaluje rozdělení tohoto HV – bude kryto z rezervního fondu organizace 

  

4. Zastupitelstvo revokuje OZV č.1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

Obce Výkleky – tato byla schválena 23. 3. 2019 

  

5. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na dotaci Obnova drobného majetku knihovny  

ve Výklekách 

5 a) Zastupitelstvo obce Výkleky prohlašuje, že budova č.p.72 ve Výklekách, 751 25 

Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, na parc. č. st.81/3 v k. ú. Výkleky, ve které se nachází 

obecní knihovna, je ve výlučném vlastnictví Obce Výkleky, Výkleky 72, 751 25 Veselíčko u 

Lipníka nad Bečvou, IČ: 00850659, a na zmíněném majetku neleží žádná omezení 

vlastnického práva (břemena, zástavy apod.). 

5 b) Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu na podporu 

obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 a souhlasí 

s realizací akce „Obnova drobného majetku knihovny ve Výklekách“, na kterou je 

požadovaná dotace z Programu na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury 

v Olomouckém kraji v roce 2019.  

5 c) Zastupitelstvo obce Výkleky tímto deklaruje závazek ponechat veškerý majetek 

pořízený z této dotace po dobu minimálně 10 let v majetku obce. 

 

 

6. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 500 tis. Kč od Olomouckého kraje 

 (poskytovatel dotace) na akci Rekonstrukce veřejného rozhlasu a obecního osvětlení ve 

 Výklekách  
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7. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy mezi obcí Výkleky a Olomouckým krajem  

o poskytnutí dotace v dotačním programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje  

2019“ na akci Rekonstrukce veřejného rozhlasu a obecního osvětlení ve Výklekách a  

pověřuje starostku obce ke všem potřebným krokům a podpisu všech potřebných dokumentů  

 

8. Zastupitelstvo obce v návaznosti na předchozí body jednání pověřuje starostku obce 

 k podpisu Smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce veřejného rozhlasu a obecního osvětlení ve 

 Výklekách na základě realizovaného výběrového řízení 

 

 

 

 

Starostka obce: Ing. Kateřina Jandová 

 

 

 

 

Místostarostka obce: Mgr. Marie Mifková 

 

 

  

 

 


