Usnesení
z 15. zasedání zastupitelstva obce Lukov, konaného dne
26. 4. 2017
Zastupitelstvo obce Lukov, v souladu s ustanovením § 84 Zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů:

158/2017

ZO bere na vědomí předloženou „Studii využitelnosti středu obce Lukov“,
zpracovanou Ing. arch. Jitkou Ressovou a Ing. arch. Hanou Maršíkovou,
která řeší prostor ve středu obce, včetně budovy VÚB.

159/2017

ZO bere na vědomí žádost pana Karla Sobieského, Hrušoví 48, Lukov na
odkoupení části (cca 20 m2) obecního pozemku p. č. 1534/1 v k. ú. Lukov
u Zlína a schvaluje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů záměr prodeje této části obecního
pozemku.

160/2017

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 p. č.
395/1, díl b) a c) o výměře 367 m2 v k. ú. Vítová, za části pozemků p. č.
395/4, díl e) a pozemku p. č. 395/5, díl h) o celkové výměře 367 m2, oba
v k. ú. Vítová, které vlastní pan Petr Zapletal, Holešovská 272, Fryšták, dle
geometrického plánu č. 383-0027/2017.

161/2017

ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč z rozpočtu
obce Lukov pro Domov pro seniory v Lukově, příspěvková organizace,
Hradská 82, Lukov.

162/2017

ZO bere na vědomí Zprávu č. 240/2016/AIK o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Lukov. IČ: 00284173 za rok 2016, zpracovanou Ing.
Danou Vaňkovou, ze dne 16. 3. 2017, bez připomínek.

163/2017

ZO schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy Lukov, příspěvková
organizace za rok 2016, který skončil přebytkem ve výši 92.556,91 Kč, kde
celá částka 92.556,91 Kč bude převedena do Rezervního fondu.

164/2017

ZO schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Lukov, příspěvková
organizace za rok 2016, který skončil přebytkem ve výši 1.870,66 Kč, kde
celá částka 1.870,66 Kč bude převedena do Rezervního fondu.

165/2017

ZO bere na vědomí zápis Kontrolního výboru č. 13, ze dne 24. 4. 2017 a
zápis Finančního výboru č. 1-2017 ze dne 23. 3. 2017 a č. 2-2017, ze dne
30. 3. 2017.

166/2017

ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy v souladu s ust. § 63 z. č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na výkon přenesené působnosti
na úseku zákona č. 200/1990, o přestupcích, ust. § 52 písm. a) a § 53 a to
mezi obcí Lukov a statutárním městem Zlínem a pověřuje starostu obce
Jiřího Jangota podpisem předmětné smlouvy.

167/2017

ZO pověřuje RO zjistit technické, legislativní a ekonomické podmínky na
zřízení kamerového záznamového zařízení v okolí VÚB a hřbitova,
nejpozději do dalšího jednání ZO.

V Lukově dne 26. 4. 2017
Jiří Jangot
starosta

Michal Teplý
místostarosta

