
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

Program 12. zasedání zastupitelstva obce Výkleky, které se bude 

konat dne 5. 6. 2020 v 17:30 ve venkovním prostoru pergoly dětského 

hřiště přiléhajícího k budově OÚ č. p. 72 

 

1. Prodej parcely č. 1133/4 o výměře 33 m
2 
v k. ú. Výkleky  

 

2. Žádost firmy Elpremont na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení 

věcného břemene a o právu stavby na parcele č. 1260, k.ú. Výkleky 

 

3. Smlouva mezi obcí Výkleky a Olomouckým krajem o poskytnutí dotace ve 

výši 250 000 tisíc korun v dotačním programu Program obnovy venkova 

Olomouckého kraje 2020 na akci,, Obnova konstrukce krovu klubovny ve 

Výklekách,, 

 

4. Smlouva mezi obcí Výkleky a Olomouckým krajem o poskytnutí dotace ve 

výši 17 000 tisíc korun v dotačním titulu Dotace na pořízení, technické 

zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí 

Olomouckého kraje 2020 na akci pořízení, technické zhodnocení a opravu 

požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných 

hasičů Výkleky – nákup motorové pily s příslušenstvím 

 

5. Zařazení obce Výkleky do území působnosti MAS Moravská Brána, z.s. na 

programové období 2021-2027 

 

6. Žádost o investiční dotaci z Programu na podporu investičních projektů 

v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 na akci Zkvalitnění 

vybavení klubovny ve Výklekách – kuchyň v klubovně 

 

7. Žádost o neinvestiční dotaci z Programu na podporu pořízení drobného 

majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 na akci Pořízení 

drobného majetku klubovny ve Výklekách – dataprojektor do klubovny 

 

8. Dodatek ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstranění odpadů se svozovou 

společností Ave – navýšení ceny za svoz od 1.7.2020 

 



9. Vyhrazení pravomoci zastupitelstva obce Výkleky rozhodovat ve věci 

projednání Směrnice Obce Výkleky – Stanovení povinností ředitele/ředitelky 

příspěvkové organizace zřizované obcí Výkleky, vyplývající z funkce ve 

vztahu ke zřizovateli  

 

10.  Vyhrazení pravomoci zastupitelstva obce Výkleky rozhodovat ve věci 

projednání Směrnice Obce Výkleky – Pravidla pro stanovení odměny 

ředitele/ředitelky MŠ Výkleky (příspěvková organizace) 

 

11.  Směrnice Obce Výkleky – Stanovení povinností ředitele/ředitelky 

příspěvkové organizace zřizované obcí Výkleky, vyplývající z funkce ve 

vztahu ke zřizovateli 

 

12.  Směrnice Obce Výkleky – Pravidla pro stanovení odměny ředitele/ředitelky 

MŠ Výkleky (příspěvková organizace) 

 

13.  Různé 

 

 

Ve Výklekách dne 29. 5. 2020 

 

Ing. Jandová Kateřina 

starostka obce Výkleky 

 


