Usnesení
z 16. zasedání zastupitelstva obce Lukov, konaného dne
14. 6. 2017
Zastupitelstvo obce Lukov, v souladu s ustanovením § 84 Zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů:

168/2017

ZO bere na vědomí předloženou „Architektonicko-urbanistickou studii
revitalizace obecního centra Lukov“, zpracovanou Ing. arch. Jiřím Vorlem,
která řeší prostor ve středu obce, včetně budovy VÚB.

169/2017

ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 1534/1 o výměře cca 20 m2 v k. ú.
Lukov u Zlína, žadatelům manželům Karlovi Sobieskému a Libuši
Sobieské, oba bytem Hrušoví 48, Lukov, za cenu 750,- Kč/m2 bez DPH a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Náklady spojené s převodem
hradí kupující.

170/2017

ZO schvaluje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, směnu 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 m 2, oba v k. ú.
Vítová, které vlastní pan Petr Zapletal, Holešovská 272, Fryšták, dle
geometrického plánu č. 383-0027/2017. Náklady spojené se směnou hradí
pan Petr Zapletal.

171/2017

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 PK
458 o výměře 426 m2 za pozemek p. č. 451/1 ve vlastnictví pana Ing.
Jiřího Mrůzka o výměře 426 m2 v k. ú. Lukov u Zlína.

172/2017

ZO schvaluje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, směna dílů „d“, „c“, „b“ a „e“ oddělených z
pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr
(PK) p.č. 789/1 v k.ú. Lukov u Zlína GP č.pl. 1018-0026/2011 z 15. 4.
2011, a pozemku p.č. 789/3 zahrada o vým. 61m 2 doposud ve vlastnictví
k id. ½ paní Evy Břeň a k id. ½ ve vlastnictví paní Ludmily Vašíčkové za
část pozemku p.č. 790/3 o vým. 223m 2 doposud ve vlastnictví obce Lukov
a koupě části pozemku p.č. 790/3 v k.ú. Lukov u Zlína o výměře 170m2
(zbývající části) paní Evou Břeň k id. ½ a paní Ludmilou Vašíčkovou k id.
½ od obce Lukov za cenu 415,- Kč/m2 bez DPH. Náklady spojené se
směnou a koupí hradí prodávající a kupující rovným dílem.

173/2017

ZO schvaluje závěrečný účet obce Lukov za rok 2016, bez výhrad.

174/2017

ZO schvaluje účetní závěrku obce Lukov za rok 2016 v souladu s ust. § 3
písm. c) vyhlášky č. 220/2013, o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek.

175/2017

ZO schvaluje Protokol o schvalování účetní závěrky obce Lukov za rok
2016, v souladu s ust. § 11, odst. 1 vyhlášky č. 220/2013, o požadavcích
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

176/2017

ZO bere na vědomí předložené nabídky na monitorování prostoru před
budovou VÚB, hřbitova a CVA pomocí kamerového záznamového
zařízení.

177/2017

ZO bere na vědomí materiál s názvem „Ekonomická analýza možnosti
samostatného provozování vlastní vodohospodářské infrastruktury
společností Vodovody a kanalizace Zlín a.s. (dále jen VaK Zlín)“, který
vypracoval pan Pavel Sekula k problematice vodárenství ve zlínském
regionu.

178/2017

ZO schvaluje předložený seznam místních názvů a pomístních jmen
v Obci Lukov, jako podklad pro vytvoření nové digitální mapy katastrálního
území Lukov u Zlína, viz. příloha č. 1.

179/2017

ZO ruší usnesení č. 121/2016, ze dne 15. 6. 2016 a ukládá místostarostovi
obce zpracovat komplexní dokument s názvem „Program rozvoje obce
Lukov na období 2017 – 2022“ v termínu do 31. 12. 2017.

180/2017

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 valné hromady společnosti Vodovody a
kanalizace Zlín, a.s., která se uskuteční dne 29. 6. 2017 a zároveň ZO
projednalo předložený návrh stanov této společnosti.

181/2017

ZO schvaluje rozpočtové opatření obce Lukov č. 2/2017 na rok 2017, viz
příloha č. 2.

V Lukově dne 14. 6. 2017

Jiří Jangot
starosta

Michal Teplý
místostarosta

