Usnesení
z 10. zasedání zastupitelstva obce Lukov, konaného dne
20. 4. 2016
Zastupitelstvo obce Lukov, v souladu s ustanovením § 84 Zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů:

100/2016

ZO schvaluje v souladu s ust. § 85 odst. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů prodej obecního pozemku p. č. 664/28 o
výměře 349 m2, trvalý travní porost, v k. ú. Lukov u Zlína za cenu 750,Kč/m2 bez DPH, do SJM Gába Roman a Gábová Marcela, Vesník II 378,
Lukov a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.

101/2016

ZO schvaluje v souladu s ust. § 85 odst. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů prodej pozemku p. č. 1571/76 o výměře 1028
m2, v k. ú. Lukov u Zlína, vzniklého na základě GP č. 1250-0015/2016, za
cenu 500,- Kč/m2 bez DPH do vlastnictví společnosti WIKTORI s.r.o.,
Olšanská 55/5, Žižkov, Praha 3, 130 00 a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy. Náklady spojené s převodem hradí kupující.

102/2016

ZO schvaluje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů záměr směny části obecního pozemku
PK1003/34 o výměře cca 807 m2 a pozemku PK 1003/33 o výměře 1917
m2, v k. ú. Lukov u Zlína za pozemek ve vlastnictví společnosti
PODHORAN a.s. PK 886/1 o výměře 2724 m 2 v k. ú. Lukov u Zlína a
zároveň schvaluje záměr směny takto nově nabytého pozemku PK 886/1
v k. ú. Lukov u Zlína za pozemky ve vlastnictví Statutárního města Zlína p.
č. 1620/16 o výměře 447 m2, p. č. 1620/23 o výměře 49 m2 a p. č. 1620/25
o výměře 74 m2, vše v k. ú, Štípa.

103/2016

ZO schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. H zákona č.
128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů úpravu článku 8
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, dle přiloženého návrhu, viz příloha č. 1.

104/2016

ZO schvaluje navýšení Fondu kultury a sociálních potřeb pro Obecní úřad
Lukov z původních 75 tis. na 100 tis. Kč ročně.

105/2016

ZO schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Lukov, příspěvková
organizace za rok 2015, který skončil přebytkem ve výši 1.519,30 Kč, kde
částka 1.519,30 Kč bude převedena do Rezervního fondu.

106/2016

ZO schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy Lukov, příspěvková
organizace za rok 2015, který skončil přebytkem ve výši 5.090,51 Kč, kde
částka 5.000,- Kč bude převedena do Fondu odměn a částka 90,51 Kč do
Rezervního fondu.

107/2016

ZO bere na vědomí Výsledek přezkoumání hospodaření č. 277/2015/IAK
obce Lukov za rok 2015, zpracovaný Ing. Danou Vaňkovou, ze dne 7. 4.
2016, bez připomínek.

108/2016

ZO bere na vědomí zápis Kontrolního výboru č. 8, ze dne 4. 4. 2016 a
ukládá KV ve spolupráci s Obecním úřadem a Radou obce Lukov, připravit
do dalšího jednání ZO návrhy na změny či zrušení platných OZV obce
Lukov.

109/2016

ZO ukládá zastupitelům předložit návrhy, připomínky či doplnění
k dokumentu „Program rozvoje obce Lukov na léta 2016 – 2020“ v termínu
do 31. 5. 2016 místostarostovi obce.

110/2016

ZO deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. F zákona č.
128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů pana Jiřího Jangota,
jako svého zástupce na jednání valných hromad společnosti Vodovody a
kanalizace Zlín, a.s., které se uskuteční v roce 2016.

111/2016

ZO bere na vědomí předložené znalecké posudky na vozidla v majetku
Obce Lukov: MULTICAR M 25. 1A a LIAZ – nosič kontejnerů.

112/2016

ZO bere na vědomí možnost založení a vstup do svazku měst a obcí
VODA LIDEM, založeného jako dobrovolný svazek obcí dle § 46, odst. 2,
písm. b) zákona 128/2000Sb, o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

113/2016

ZO schvaluje podání trestního oznámení na neznámého pachatele ve věci
možného protizákonného jednání při prodeji části podniku Vodovody a
Kanalizace Zlín, a.s., IČ: 49454561 a uzavření smlouvy o nájmu a
provozování vodárenské infrastruktury z roku 2004.

V Lukově dne 20. 4. 2016

Jiří Jangot
starosta

Michal Teplý
místostarosta

