
Výpis usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce Výkleky konaného dne 27. 

5. 2021 v 17:30 v prostorách Společenského domu-klubovny obce Výkleky 
 

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

Peška, Stanislav Müller – omluven předem z důvodu nemoci 
 

Starostka zahájila zasedání v 17:31 hodin 
 

Pozvánka a program na 20. zasedání zastupitelstva obce byla řádně vyvěšena v termínu na 

úřední desce webové i fyzické.  

Program jednání byl doplněn o bod č. 6 (schválení navýšení členského příspěvku do DSO 

Moravská brána) a bod č. 7 – schválení podání žádosti o dotaci v dotačním titulu OK Program 

na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v OK v roce 2021- odsouhlaseno 

jednohlasně. 
 

Zapisovatelka: Jana Smejkalová-odsouhlaseno jednohlasně 

Ověřovatelka: Mgr. Marie Mifková-odsouhlaseno jednohlasně  
 

Výpis usnesení: 
 

1. Zastupitelstvo obce Výkleky projednalo a schvaluje smlouvu o finanční 

spolupráci mezi DSO MORAVSKÁ BRÁNA a Obcí Výkleky – cílem je 

zajištění financování výdajů spojených s realizací projektu Nakládání 

s tříděnými odpady v obcích DSO Moravská brána III 

2. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje závěrečný účet obce Výkleky za rok 

2020 sestavený ke dni 31. 12. 2020 a schvaluje účetní závěrku obce Výkleky 

za rok 2020 sestavenou ke dni 31. 12. 2020 

3. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje účetní závěrku Mateřské školy 

Výkleky, příspěvkové organizace za rok 2020  

4. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje žádost pana Petra Čádka o umístění 

reklamního poutače na pozemek 1302/1 v k. ú. Výkleky a nájemné za tento 

reklamní poutač ve výši 1000 Kč/rok 

5. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje žádost firmy Elpremont 

elektromontáže s.r.o. na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti na parcele č. 1260 v k. ú. Výkleky 

6. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje navýšení členského příspěvku do 

DSO MORAVSKÁ BRÁNA na 10 Kč/občan/rok 

7. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje podání žádosti o dotaci v dotačním 

programu 06_03_Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti 

kultury v Olomouckém kraji   
 

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

zastupitelstva obce jsou uvedeny v Zápisu z jednání tohoto zasedání.  

Zápis z 20. 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 20. Zasedání ZO Výkleky.  

Starostka obce: Ing. Kateřina Jandová   Ve Výklekách dne 2. 6. 2021 


