
Výpis usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Výkleky konaného dne 13. 12. 

2022 v 17:00 v prostorách Společenského domu-klubovny obce Výkleky 
 

 

Přítomní zastupitelé obce – Kateřina Jandová, Pavel Wanecki, Michaela Čechová, Michal Peška 

 
 

Starostka zahájila zasedání v 17:04 hodin 

 
 

Pozvánka a program na 1. zasedání zastupitelstva obce byla řádně vyvěšena v termínu na úřední desce 

webové i fyzické.   

Před začátkem zasedání byl program doplněn o bod č. 21 – Žádost ředitelky Mateřské školy o 

navýšení neinvestičního příspěvku na provoz MŠ 

Body programu č. 9, 10,11 programu odloženy na další zasedání zastupitelstva obce 

 
 

Zapisovatelka: Jana Smejkalová -odsouhlaseno jednohlasně 

Ověřovatelka: Michaela Čechová-odsouhlaseno jednohlasně  

 
 

Výpis usnesení: 

 
1. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje rozpočet obce Výkleky na rok 2023 

2. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Výkleky na 

roky 2023 – 2026 

3. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje rozpočet (plán výnosů a nákladů) Mateřské 

školy Výkleky, příspěvkové organizace na rok 2023 

4. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje neinvestiční příspěvek Mateřské školy 

Výkleky, příspěvkové organizace na rok 2023 ve výši 250 000 Kč.  

5. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje dotaci Sboru dobrovolných hasičů ve výši 

30 000 Kč. Vyhovuje se v 100% požadované částce. 

6. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje roční odměnu ředitelky Mateřské školy 

Výkleky ve výši 100% navrhované částky.  

7. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje cenu vodného od 1. 1. 2023 ve výši 45 Kč/m
3
 a 

cenu stočného od 1. 1. 2023 ve výši 45 Kč/m
3
 

8. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje záměr obce odkoupit podíly 7/256 na LV 334 a 

1/32 na LV 378 od paní Hany Vosičkové 

9. Bod č. 9 přesunut na další zasedání ZO 

10. Bod č. 10 přesunut na další zasedání ZO 

11. Bod č. 11 přesunut na další zasedání ZO 

12. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě mezi obcí 

Výkleky a stávajícím TDI (stavba kanalizace a ČOV) a schvaluje pravomoc starostky 

obce k podpisu tohoto dodatku 

13. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě mezi obcí 

Výkleky a stávajícím BOZP (stavba kanalizace a ČOV) a schvaluje pravomoc 

starostky obce k podpisu tohoto dodatku 

14. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje znění Smlouvy na dodávku pitné vody a 

odvádění splaškových vod, která bude uzavírána s majiteli nemovitostí v obci Výkleky  

15. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje Dodatek ke smlouvě o poskytování 

komplexních služeb v odpadovém hospodářství se společností AVE (navýšení ceny) a 

schvaluje pravomoc starostky obce k podpisu tohoto dodatku 



16. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje Dohodu o provozování datové SIM karty 

Fiedler (souvisí s provozem ČOV) a schvaluje pravomoc starostky k podpisu tohoto 

dodatku 

17. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje uzavření písemné Dohody vlastníků provozně 

souvisejících vodovodů mezi provozovatelem vodovodního řadu obcí Výkleky a mezi 

vlastníkem prodlouženého vodovodního řadu panem Jakubem Zdařilem a schvaluje 

pravomoc starostky k podpisu této smlouvy 

18. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva (parcela 581/5 v k.ú. 

Výkleky) – převod majetku UZSVM do majetku obce a schvaluje pravomoc starostky 

k podpisu této smlouvy 

19. Kompetence svěřené místostarostovi obce 

- digitální technické mapy 

- strategický rozvojový dokument 

- oblast krizového řízení 

- vyřízení a realizace omezení rychlosti v obci na 40 km/hod 

- zodpovědnost nad stavem letního areálu (vnitřních i venkovních prostor) po skončení 

kulturních a společenských akcí, které se zde budou konat 

20. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2022 a bere na 

vědomí Rozpočtová opatření č. 8/2022 a 9/2022 

21. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku na provoz 

Mateřské školy Výkleky, příspěvkové organizace o 20 000 Kč 

 

Různé: 

- Starostka obce informovala o zahájení inventur za rok 2022 – inventury budou 

zahájeny ke dni 15. 12. 2022 a ukončeny ke dni 31. 1. 2023 a informovala o složení 

inventarizační komise (Michaela Čechová, Jana Smejkalová, Iveta Tesaříková, Tomáš 

Janda, Pavel Wanecki, Jana Smejkalová ml.) 

- Starostka obce informovala o navýšení ceny za svoz odpadu za strany svozové 

společnosti AVE při stávajícím zachování poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství ve výši 600 Kč pro rok 2023 

- Starostka informovala o společenských akcích, které proběhnou v prosinci a v lednu 

(15. 12. 2022 adventní koncert, 31. 12. 2022 Silvestr s hasiči, 31. 12. 2022 

Silvestrovský přípitek na vyhlídce, 7. 1. 2023 zimní vycházka) 

- Starostka informovala o dílčím přezkumu hospodaření, které proběhlo bez závad a 

zjištěných nedostatků 

- Starostka informovala o provedené kontrole v Mateřské škole Výkleky, příspěvkové 

organizaci, která proběhla bez závad a zjištěných nedostatků 

- Starostka informovala o kontrolním výboru, který proběhl bez závad a zjištěných 

nedostatků 

- Starostka informovala o termínu veřejného projednání návrhu Územního plánu, které 

proběhne 17. 1. 2023 v 9:00 v zasedací místnosti Magistrátu města Přerova (Bratrská 

34, dvorní trakt, dveře č. D11) 

 

Zápis z 1. zasedání ZO Výkleky je k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě Výkleky.  

 

 

Starostka obce: Ing. Kateřina Jandová   Ve Výklekách dne 22. 12. 2022 


