
Výpis usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Výkleky konaného dne    

5. 6. 2020 v 17:30 hodin pod pergolou dětského hřiště přiléhajícího 

k budově Obecního úřadu Výkleky 

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

Peška 

Omluven – Stanislav Müller 

 

Starostka zahájila zasedání v 17,35 hodin 

 

Program odsouhlasen jednohlasně-viz Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce, tato 

řádně vyvěšena v termínu na úřední desce webové i fyzické. Program byl před začátkem 

jednání ZO rozšířen v bodě 13. Různé o body č. 13 a), 13 b) 

 

Zapisovatelka: Mgr. Hana Kováříková-odsouhlaseno jednohlasně 

Ověřovatelka: Mgr. Marie Mifková-odsouhlaseno jednohlasně  

Výpis usnesení: 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely č. 1133/4 v k.ú. Výkleky o výměře 33 m
2
 

panu Janu Přikrylovi za cenu 50 Kč za m
2
 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost firmy Elpremont na uzavření Smlouvy o smlouvě 

budoucí na zřízení věcného břemene a o právu stavby na parcele č. 1260 v k.ú. 

Výkleky 

3. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

ve výši 250 000 tisíc korun mezi Obcí Výkleky a Olomouckým krajem v dotačním 

programu Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020 na akci ,,Obnova 

konstrukce krovu klubovny ve Výklekách,, 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

ve výši 17 000 tisíc korun mezi Obcí Výkleky a Olomouckým krajem 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 JSDH Výkleky – 

nákup motorové pily s příslušenstvím,, 

5. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje a souhlasí se zařazením území obce do území 

působnosti MAS Moravská Brána, z.s. na programové období 2021-2027 

6. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o investiční dotaci z Programu na 

podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji 2020 na akci 

Zkvalitnění vybavení klubovny ve Výklekách – kuchyň v klubovně.  

Zastupitelstvo obce Výkleky prohlašuje, že budova č.p.46 ve Výklekách, 751 25 

Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, na parc. č. st. 61 v k.ú. Výkleky, ve které se nachází 

obecní klubovna, 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.). 

Zastupitelstvo obce Výkleky souhlasí s realizací akce „Zkvalitnění vybavení klubovny 

ve Výklekách“, na kterou je požadovaná dotace z Programu na podporu investičních 

projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020.  

Zastupitelstvo obce Výkleky tímto deklaruje závazek ponechat veškerý majetek 

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



7. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci z Programu na 

podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji 2020 na 

akci Pořízení drobného majetku klubovny ve Výklekách – dataprojektor do klubovny. 

Zastupitelstvo obce Výkleky prohlašuje, že budova č.p. 46 ve Výklekách, 751 25 

Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, na parc. č. st. 61 v k.ú. Výkleky, ve které se nachází 

obecní klubovna, 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.). 

Zastupitelstvo obce Výkleky souhlasí s realizací akce „Pořízení drobného majetku 

klubovny ve Výklekách“, na kterou je požadovaná dotace z Programu na podporu 

pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020. 

Zastupitelstvo obce Výkleky tímto deklaruje závazek ponechat veškerý majetek 

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

8. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě o sběru, přepravě a 

odstranění odpadu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

9. Zastupitelstvo obce schvaluje vyhrazení pravomoci zastupitelstva obce rozhodovat ve 

věci projednání Směrnice Obce Výkleky – Stanovení povinností ředitele/ředitelky 

příspěvkové organizace MŠ Výkleky zřizované obcí Výkleky vyplývající z funkce ve 

vztahu ke zřizovateli 

10. Zastupitelstvo obce schvaluje vyhrazení pravomoci zastupitelstva obce rozhodovat ve 

věci projednání Směrnice Obce Výkleky – Pravidla pro stanovení odměny 

ředitele/ředitelky MŠ Výkleky (příspěvková organizace) 

11. Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici Obce Výkleky – Stanovení povinností 

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace MŠ Výkleky zřizované obcí Výkleky 

vyplývající z funkce ve vztahu ke zřizovateli 

12. Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici Obce Výkleky – Pravidla pro stanovení 

odměny ředitele/ředitelky MŠ Výkleky (příspěvková organizace) 

13. a) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Výkleky a 

společností GasNet, s.r.o na úplatný převod funkční plynovodní přípojky 

b) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr dlouhodobého pronájmu části pozemku před 

č.p. 33 v k.ú. Výkleky 

 

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

zastupitelstva obce jsou uvedeny v Zápisu z jednání tohoto zasedání. 

Zápis 12. Zasedání ZO je k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě Výkleky. 

 

Starostka obce: Ing. Kateřina Jandová 

Ve Výklekách dne 8. 6. 2020 
 


