
Výpis usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Výkleky konaného dne 25. 3. 2021 

v 17:30 v prostorách Společenského domu-klubovny obce Výkleky 
 

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

Peška, Stanislav Müller 
 

Starostka zahájila zasedání v 17:31 hodin 
 

Pozvánka a program na 18. zasedání zastupitelstva obce byla řádně vyvěšena v termínu na 

úřední desce webové i fyzické.  

Program jednání byl doplněn o bod č. 5 - odsouhlaseno jednohlasně. 
 

Zapisovatelka: Jana Smejkalová-odsouhlaseno jednohlasně 

Ověřovatelka: Mgr. Marie Mifková-odsouhlaseno jednohlasně  
 

Výpis usnesení: 

 

1. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi panem 

Bronislavem Šajchem a obcí Výkleky. Pan Šajch smění svůj podíl 1/6 na 

parcelách 90/4, trvalý travní porost a 90/6, vodní plocha v k. ú. Výkleky za 

parcelu č. 1278, ostatní plocha v k. ú. Výkleky. 

 

2. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje Rozhodnutí o výběru zhotovitele díla 

Splašková kanalizace a ČOV. Zhotovitelem veřejné zakázky Výkleky-

splašková kanalizace a ČOV se stává Obchodní firma ,,Sdružení Výkleky,, - 

Správce společnosti: MODOS spol. s r.o., 1. Společník: Hakov, a.s., 2. 

Společník: PRESSKAN systém, a.s. 

Nabídka tohoto zhotovitele byla dle hodnotících kritérií vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější.  

Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje udělení pravomoci starostce obce 

k podpisu Smlouvy o dílo s výše vybraným zhotovitelem.  

  

3. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru se 

společností Komerční banka, a.s., jejímž předmětem je přijetí  dlouhodobého 

investičního úvěru ve výši 13.000.000,- Kč za účelem financování investičního 

záměru výstavba ČOV, splatného nejpozději do 31. 12. 2040 s úrokovou sazbou 

2,1 % po dobu 15 let a zajištění nemovitostmi: nemovitost č. p. 46 na parcele č. 

st. 61 a nemovitost č. p. 110 na parcele č. st. 5/1. dle nabídky ze 17. 03. 2021 

 

Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru se společností Komerční 

banka, a.s., jejímž předmětem je přijetí  dlouhodobého investičního úvěru ve 

výši 2.000.000,- Kč za účelem financování investičního záměru výstavba ČOV, 

splatného nejpozději do 31. 12. 2040 s úrokovou sazbou 0,3+1M PRIBOR a 

zajištění nemovitostmi: nemovitost č. p. 46 na parcele č. st. 61 a nemovitost č. 

p. 110 na parcele č. st. 5/1. dle nabídky ze 17. 03. 2021 

 

Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje udělení pravomoci starostce obce 

k podpisu obou výše uvedených Smluv o úvěru.  

 



4. Zastupitelstvo obce Výkleky souhlasí s podáním žádosti o dotaci a s realizací 

akce „Výkleky – splašková kanalizace a ČOV“, na kterou je požadovaná dotace 

z dotačního programu Olomouckého kraje – dotační program 04_01 „Fond na 

podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území 

Olomouckého kraje 2021, dotační titul 04_01_1 - Výstavba, dostavba, 

intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod 

a kanalizací. ZO Výkleky tímto deklaruje závazek ponechat veškerý majetek 

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

 

5. Zastupitelstvo obce Výkleky souhlasí s uskutečněním svatebního obřadu slečny 

Michaely Zdařilové a pana Petra Čecha dne 7. 8. 2021 v katastrálním území 

obce Výkleky 

 
 

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

zastupitelstva obce jsou uvedeny v Zápisu z jednání tohoto zasedání.  

Zápis z 18. Zasedání ZO Výkleky je k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě 

Výkleky.  

Dotazy ze strany spoluobčanů jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě 

Výkleky v zápisu z 18. Zasedání ZO Výkleky.  

 

 

Starostka obce: Ing. Kateřina Jandová   Ve Výklekách dne 30. 3. 2021 

 

 


