Usnesení
z 13. zasedání zastupitelstva obce Lukov, konaného dne
14. 12. 2016
Zastupitelstvo obce Lukov, v souladu s ustanovením § 84 Zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů:

142/2016

ZO bere na vědomí seznam žádostí místních spolků v Lukově a jejich
požadavků na činnost v roce 2017.

143/2016

ZO schvaluje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 4 zák. č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění schvaluje přebytkový rozpočet obce Lukov na rok 2017 s celkovými
příjmy 22 396 tis. Kč a výdaji 20 550 tis. Kč. (viz příloha č. 1).

144/2016

ZO schvaluje v rámci rozpočtu obce Lukov na rok 2017 neinvestiční
provozní příspěvek pro Základní školu Lukov, příspěvkovou organizaci na
rok 2017 ve výši 972 tis. Kč a pro Mateřskou školu Lukov, příspěvkovou
organizaci na rok 2017 ve výši 550 tis. Kč.

145/2016

ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu obce Lukov č. 3/2016 pro Římskokatolickou farnost sv. Josefa
v Lukově na částku 50 tis. Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

146/2016

ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu obce Lukov č. 4/2016 pro Sportovní klub Lukov z.s. na částku
120 tis. Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

147/2016

ZO schvaluje rozpočtové opatření obce Lukov č. 4/2016 na rok 2016

148/2016

ZO schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. H zákona č.
128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
která upravuje výši ročního poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu .

149/2016

ZO bere na vědomí zápis Finančního výboru č. 3/2016, ze dne 16. 11.
2016 a zápis Kontrolního výboru č. 11, ze dne 13. 12. 2016, včetně plánu
činnosti Kontrolního výboru na rok 2017.

150/2016

ZO schvaluje/bere na vědomí výši měsíčních odměn pro neuvolněné členy
zastupitelstva obce Lukov, viz příloha č. 2, na základě novely NV 37/2003
Sb. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.

.

150/2016

ZO bere na vědomí rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci o neplatnosti
valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. dne 30. 4.
2004 a informace starosty obce o dopadech tohoto rozhodnutí na
společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

V Lukově dne 14. 12. 2016

Jiří Jangot
starosta

Michal Teplý
místostarosta

