Usnesení
z 12. zasedání zastupitelstva obce Lukov, konaného dne
19. 10. 2016
Zastupitelstvo obce Lukov, v souladu s ustanovením § 84 Zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů:

125/2016

ZO ruší usnesení č. 260/2014, ze dne 24. 9. 2014.

126/2016

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 1273/101 o výměře cca 160 m 2 v k. ú.
Lukov u Zlína, který vznikl na základě GP č. 1182-0099/2014, žadatelům
manželům Blance Dvořáčkové a Antonínovi Dvořáčkovi, oba K Pivovaru
36, Lukov, za cenu 750,- Kč/m2 bez DPH a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy. Náklady spojené s převodem hradí kupující.

127/2016

ZO ruší usnesení č. 101/2016, ze dne 20. 4. 2016.

128/2016

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 pana Svatopluka Nedomy,
Držková 155, 763 19, IČ: 64410773 a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy. Náklady spojené s převodem hradí kupující.

129/2016

ZO ruší usnesení č. 261/2014, ze dne 24. 9. 2014.

130/2016

ZO schvaluje prodej RD č. p. 140, včetně pozemku st. 174/2 v k. ú. Lukov
u Zlína společnosti OBOZ Zlín, s.r.o., Rašínova 69, Zlín, 760 01, IČ:
25516116, za cenu 250.000,- Kč, a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy. Náklady spojené s převodem hradí kupující.

131/2016

ZO bere na vědomí dopis pana JUDr. Bc. Michala Březovjáka, který
zastupuje pana Oldřicha Julinu, K Bezedníku 375, Lukov, kterým žádá o
vydržení části pozemku p. č. 790/3 v k. ú. Lukov u Zlína.

132/2016

ZO schvaluje navýšení provozního příspěvku na rok 2016 pro Mateřskou
školu Lukov, příspěvková organizace o částku 80 tis. Kč.

133/2016

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016, viz příloha č. 1.

134/2016

ZO upravuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. M zákona č.
128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů složení Kontrolního
výboru tak, že ukončuje členství paní Ing. Radaně Krüsselin a schvaluje
jako nového člena pana Karla Perdocha.

135/2016

ZO schvaluje výši měsíčních odměn pro nového člena zastupitelstva obce
Lukov pana Karla Perdocha, viz příloha č. 2. Odměna bude poskytována
ode dne přijetí tohoto usnesení.

136/2016

ZO bere na vědomí informace o provozu VÚB Lukov v období od 1. 1.
2016 do 30. 9. 2016.

137/2016

ZO bere na vědomí dokument s názvem „Víceúčelová budova obce
Lukov“, který předložili zástupci Sdružení nezávislých kandidátů Lukov
budoucnosti.

138/2016

ZO bere na vědomí zpracované studie „Rozšíření sběrného dvoru Lukov“ a
„Studii revitalizace sportovního areálu v Lukově“ a informace místostarosty
o připravovaných dotačních možnostech obce Lukov v plánovacím období
2014 – 2020.

139/2016

ZO bere na vědomí zápis Kontrolního výboru č. 10, ze dne 29. 9. 2016 a
zápis Finančního výboru č. 2/2016, ze dne 22. 6. 2016 a ukládá
místostarostovi zajistit odstranění nedostatků v termínu do 31. 12. 2016.

140/2016

ZO schvaluje navázání spolupráce s městem Bojnice (Slovenská
republika) na využití možnosti přeshraniční spolupráce, ze které bude
možné čerpat dotace na společné projekty v následujícím plánovacím
období 2014 – 2020 a ukládá Radě obce předložit ZO konkrétní projekty,
nejpozději do 30. 6. 2017.

141/2016

ZO ukládá Radě obce učinit kroky k zajištění technického a finančního
chodu prostor v budově VÚB, které obec nejvíce potřebuje pro udržení
lékařských služeb obyvatelům obce v termínu do 31. 1. 2017. Ostatní
nevyužívané prostory budou od 28. 2. 2017 uzavřeny a technicky
zakonzervovány.

V Lukově dne 19. 10. 2016

Jiří Jangot
starosta

Michal Teplý
místostarosta

