Výpis usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce Výkleky konaného dne 26. 4.
2022 v 17:30 v prostorách Společenského domu-klubovny obce Výkleky
Přítomní zastupitelé obce – Kateřina Jandová, Marie Mifková, Michaela Čechová, Michal Peška,
Stanislav Müller
Starostka zahájila zasedání v 17:32 hodin
Pozvánka a program na 26. zasedání zastupitelstva obce byla řádně vyvěšena v termínu na úřední
desce webové i fyzické.
Jednání zastupitelstva doplněno o vyjádření zastupitelstva obce k převodu parcely 581/5 do majetku
obce.
Zapisovatelka: Jana Smejkalová -odsouhlaseno jednohlasně
Ověřovatelka: Mgr. Marie Mifková-odsouhlaseno jednohlasně

Výpis usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Výkleky za rok 2021 sestavený ke
dni 31. 12. 2021 a schvaluje účetní závěrku obce Výkleky sestavenou ke dni 31. 12.
2021 bez výhrad.
2. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Výkleky za rok
2021 a schvaluje žádost ředitelky MŠ o převedení zlepšeného hospodářského výsledku
ve výši 640,05 Kč do rezervního fondu MŠ.
3. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje přijetí dotace ve výši 15 600 Kč od
Olomouckého kraje – dotační titul 13-02-01 Pořízení, technické zhodnocení a oprava
požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH
Výkleky. Jedná se o pořízení zásahových tlakových hadic B75 a C52. Dále
zastupitelstvo obce schvaluje pravomoc starostky obce k podpisu smlouvy o
poskytnutí dotace.
4. Zastupitelstvo obce Výkleky souhlasí s podáním žádosti o dotaci v dotačním programu
Olomouckého kraje – dotační program 03_01 „Fond na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2022, dotační titul
03_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 souhlasí s bezúplatným převodem místní komunikace od UZSVM
(parc. 581/5) v k. ú. Výkleky do majetku obce Výkleky a zplnomocňuje starostku obce
k podpisu smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

6. Různé
-

-

Podány aktuální informace týkající se výstavby splaškové kanalizace
Diskuze se zastupitelstvem a s občany na téma vzniku Obecně závazné vyhlášky,
která by zakazovala stanování, rozdělování ohňů a dodržování nočního klidu
v okolí koupacího lomu
Podány informace o termínech konání nejbližších kulturních akcí pořádaných SDH
Výkleky a Obcí Výkleky
podána informace o dělení parcely 1260 v k. ú. Výkleky před č. p. 93 a vzniku
nové parcely o velikosti 23 m2 ( budoucí číslo parcely 159/4)
informace o zamítnuté žádosti OLKRAJE – omítky a podlahy v MŠ
podána informace o tom, že domovní část přípojky související s elektřinou –
přivedení tří fázového kabelu od domovního rozvaděče k ovládací jednotce musí
mít jednotliví majitelé nemovitostí hotovou do konce června 2022 včetně revize

Zápis z 26. Zasedání ZO Výkleky je k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě Výkleky.

Starostka obce: Ing. Kateřina Jandová

Ve Výklekách dne 4. 5. 2022

