
Výpis usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Výkleky konaného dne    30. 7. 2020 v 18:00 

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 18:00 hodin 

 

Program odsouhlasen jednohlasně-viz Pozvánka na 13. 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 dlouhodobý pronájem části pozemku před č.p. 33 v k.ú. 

Výkleky paní Kleineidam Anetě za cenu 500 Kč/rok.  

2. Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace ve výši 217 800 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj 

na Územní plán Výkleky a schvaluje pravomoc starostky k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace na Územní plán Výkleky.  

3. Zastupitelstvo obce schvaluje podpis Kupní smlouvy mezi obcí Výkleky (kupující) a Státním 

pozemkovým úřadem (prodávající) na spoluvlastnický podíl 1/16 na parcele 91/1 v k.ú. 

Výkleky za cenu 17 800 Kč. 

Různé: 

a) starostka seznámila přítomné občany se skutečností, že k 31.8.2020 se ředitelka Mateřské 

školy Výkleky (PO) vzdala funkce. Nyní je vyhlášeno Oznámení o konání konkurzního řízení 

na pozici ředitele/ředitelky MŠ Výkleky. 

b) starostka seznámila přítomné občany s informací, že obec Výkleky byla úspěšná v podané 

žádosti na vybudování tlakové kanalizace a ČOV pro obec Výkleky. Nyní proběhne výběrové 

řízení na zhotovitele této akce a je také třeba začít řešit projektovou dokumentaci na domovní 

části kanalizačních přípojek. Občané budou informováni pomocí informačních letáků do 

domácností a na podzim proběhne schůzka veřejnosti ohledně kanalizace. 

c) Obec Výkleky požádala na Magistrát Města Přerova –Oddělení dopravně správních agend o 

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – dočasný zákaz stání. 

Důvodem žádosti je neúnosná zátěž páteřní komunikace procházející obcí parkujícími vozidly 

návštěvníků lomu ke koupání. Přechodné dopravní značení bude platné pouze v letních 

měsících a nebude se vztahovat na majitele nemovitostí podél této komunikace. Tito dostanou 

na vyžádání z Obecního úřadu povolení k parkování.  

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

jsou uvedeny v Zápisu z jednání tohoto zasedání. Zápis 13. Zasedání ZO je k dispozici k nahlédnutí na 

Obecním úřadě Výkleky. 

Starostka obce: Ing. Kateřina Jandová 

Ve Výklekách dne 31. 7. 2020 
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