
Výpis usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce Výkleky konaného dne 1. 

7. 2021 v 17:00 v prostorách Společenského domu-klubovny obce Výkleky 
 

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

Peška, Stanislav Müller – omluven 
 

Starostka zahájila zasedání v 17:03 hodin 
 

Pozvánka a program na 21. zasedání zastupitelstva obce byla řádně vyvěšena v termínu na 

úřední desce webové i fyzické.  

Z programu byl vypuštěn bod č. 5 a program jednání byl doplněn o bod č. 6 – snížení 

neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace Mateřské školy Výkleky 

odsouhlaseno jednohlasně. 
 

Zapisovatelka: Jana Smejkalová-odsouhlaseno jednohlasně 

Ověřovatelka: Mgr. Marie Mifková-odsouhlaseno jednohlasně  
 

Výpis usnesení: 
 

1. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj 

(dotační program Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, kód 117D8210E) výši 

3 280 641 Kč na akci Obnova budovy Obecního úřadu a Mateřské školy a schvaluje 

pravomoc starostky k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na tuto akci 

2. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 

1 770 000 Kč z dotačního programu Olomouckého kraje 04_01 Fond na podporu 

výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Olomouckého kraje 2021 a 

schvaluje pravomoc starostky k podpisu Smlouvy o poskytnutí této dotace. ¨ 

3. Zastupitelstvo obce Výkleky bere na vědomí příkazní smlouvu mezi obcí Výkleky a 

technickým dozorem investora na akci Obnova budovy OÚ a MŠ a schvaluje 

pravomoc starostky k podpisu této smlouvy.  

4. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje a bere na vědomí informaci o vybraném 

zhotoviteli na realizaci akce Obnova budovy OÚ a MŠ (Stavitelství Šindler s.r.o.), 

který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení. Zastupitelstvo 

obce Výkleky schvaluje pravomoc starostky k podpisu Smlouvy o dílo s tímto 

vybraným zhotovitelem.  

5. Tento bod byl z programu jednání vypuštěn. 

6. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje snížení neinvestičního příspěvku na provoz 

Mateřské školy o 60 000 Kč.  

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

zastupitelstva obce jsou uvedeny v Zápisu z jednání tohoto zasedání.  

Zápis z 21. 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 21. Zasedání ZO Výkleky.  

Starostka obce: Ing. Kateřina Jandová   Ve Výklekách dne 6. 7. 2021 


