
Výpis usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Výkleky konaného dne    

30. 4. 2020 v 17:30 hodin pod pergolou dětského hřiště přiléhajícího 

k budově Obecního úřadu Výkleky  

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci bylo oproti vyvěšené pozvánce změněno místo 

zasedání zastupitelstva obce.  

Přítomní zastupitelé obce – Kateřina Jandová, Marie Mifková, Michaela Zdařilová, Michal 

Peška, Stanislav Müller 

Starostka zahájila zasedání v 17,33 hodin 

Program odsouhlasen jednohlasně-viz Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce, tato 

řádně vyvěšena v termínu na úřední desce webové i fyzické.  

Zapisovatelka: Mgr. Hana Kováříková-odsouhlaseno jednohlasně 

Ověřovatelka: Mgr. Marie Mifková-odsouhlaseno jednohlasně  

Výpis usnesení: 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Výkleky sestavený ke dni 31. 12. 

2019 a schvaluje účetní závěrku obce Výkleky sestavenou ke dni 31. 12. 2019. 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Výkleky za rok 2019 

3. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Mateřské školy Výkleky o převedení zlepšeného 

hospodářského výsledku ve výši 16 792,59 Kč do rezervního fondu Mateřské školy 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 250 000 Kč od Olomouckého 

kraje (poskytovatel dotace) na akci Obnova konstrukce krovu střechy klubovny ve 

Výklekách 

5. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 17 000 Kč od Olomouckého kraje 

(poskytovatel dotace) na pořízení, technické zhodnocení nebo nákup věcného 

vybavení pro JSDH Výkleky – pořízení motorové pily s příslušenstvím 

6. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje parcely č. 1133/4 o výměře 33 m2 

v katastrálním území Výkleky 

Různé: 

a) Dohodnuto, že starostka JSDH Výkleky paní Markéta Indráková Zdařilová ve spolupráci 

s ostatními členy JSDH zajistí výběr motorové pily s příslušenstvím a výsledky výběru 

předloží na Obecní úřad Výkleky v nejbližším možném termínu 

b) Starostka se dotázala, zda někdo z občanů má původní historickou fotografii klubovny 

z venkovní strany. Pokud by někdo z občanů takovou fotografii měl, prosíme o její 

zapůjčení na Obecní úřad Výkleky. 

c) Občané byli seznámeni s tím, že na Úřední desce obce bude v nejbližší době zveřejněna 

analytická část strategického rozvojového dokumentu a občané budou mít možnost se 

k tomuto vyjádřit formou připomínkování. 



 

d) Starostka informovala o změně místa konání příměstského tábora, který obec pořádá ve 

spolupráci s Newmanschool v termínu od 27. 7. 2020 do 31. 7. 2020 – vzhledem 

k problematické dostupnosti původně zamýšlených prostor (jídelna Mateřské školy) se 

bude tento tábor konat ve Sportovním areálu Lazníčky.  

e) podána informace o tom, že svozová firma AVE nebude na jaře realizovat svoz 

velkoobjemového odpadu (vzhledem k nouzovému stavu nejsou schopni technicky svoz 

zajistit). Podzimní termín již proběhne.  

f) Podána informace o tom, že Obec Výkleky uklidila a odvezla ve spolupráci s občany, 

kterým není lhostejný nepořádek v okolí koupacího lomu odpadky, které se zde 

nashromáždily 

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

zastupitelstva obce jsou uvedeny v Zápisu z jednání tohoto zasedání.  

Zápis 11. Zasedání ZO je k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě Výkleky. 

Starostka obce: Ing. Kateřina Jandová 

Místostarostka obce: Mgr. Marie Mifková 

 

Ve Výklekách dne 4. 5. 2020 
 


