
Výpis usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Výkleky konaného dne 17. 1. 

2023 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 17:05 hodin 

 

Pozvánka a program na 2. zasedání zastupitelstva obce byla řádně vyvěšena v termínu na 

úřední desce webové i fyzické.   

 

Zapisovatelka: Jana Smejkalová -odsouhlaseno jednohlasně 

Ověřovatelka: Michaela Čechová-odsouhlaseno jednohlasně  
 
 

Výpis usnesení: 

1. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje uzavření Dodatku č. 2 mezi obcí 

Výkleky a společností MODOS – zhotovitel stavby Splašková kanalizace a 

ČOV. Tento dodatel se týká navýšení ceny o dílo o částku 1 824 691, 29 Kč a 

jeho nedílnou součástí je změnový list, kde jsou všechny vícepráce a méněpráce 

podrobně vyčísleny. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu tohoto 

dodatku. 

2. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 

1190400241 o poskytnutí podpory se Státním fondem životního prostředí. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu tohoto dodatku. 

3. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním 

poplatku ze psů 

4. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje znění Dohody vlastníků provozně 

souvisejících vodovodů (dohoda mezi obcí Výkleky a mezi vlastníkem 

prodlouženého vodovodního řadu p. Jakubem Zdařilem) a pověřuje starostku 

k podpisu této dohody vlastníků. 

5. Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje Smlouvu o dodávce pitné vody mezi 

obcí Výkleky a městysem Velký Újezd a pověřuje starostku k podpisu této 

smlouvy. 

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

programu Olomouckého kraje 05_03_Program na podporu pořízení drobného 

majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2023 – pořízení 

ozvučovacího zařízení. 

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

programu Olomouckého kraje 13_02_Program na podporu JSDH 2023 – 

pořízení 8 párů zásahových rukavic a 2 zásahových obleků pro výjezdovou 

jednotku. 



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

programu Olomouckého kraje 03_02_Dotace obcím na území Olomouckého 

kraje na řešení mimořádných situací v oblasti vodohospodářské infrastruktury – 

vybudování vodoměrné šachty na začátku obce Výkleky z důvodu havarijního 

stavu stávající šachty. 

9. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo 

zemědělství ve výzvě Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků – 

výměna oken a dveří ve stávajících otvorech v kapli Sv. Antonína 

Paduánského. 

10.  Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje Podmínky sazba a platby stočného 

v obci Výkleky včetně souvisejících čestných prohlášení pro rok 2023. 

11.  Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje rozpočtové opatření č. 1. 

12.  Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje odkup pozemku parc. číslo 159/4 

v k. ú. Výkleky o výměře 23 m
2
 a pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy.  

 

Různé: 

 

- Vysvětlení důvodu, proč ještě nejsou k dispozici projektové dokumentace a 

územní souhlasy na domovní části kanalizačních přípojek 

- Informování o nejbližších kulturních akcích pořádaných obcí Výkleky a SDH 

Výkleky 

 

 
 

Zápis z 2. zasedání ZO Výkleky je k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě 

Výkleky.  

 

 

Starostka obce: Ing. Kateřina Jandová   Ve Výklekách dne 20. 1. 2023 


