Usnesení
z 19. zasedání zastupitelstva obce Lukov, konaného dne
13. 12. 2017
Zastupitelstvo obce Lukov, v souladu s ustanovením § 84 Zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů:

195/2017

ZO v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, neschvaluje záměr prodeje části obecního pozemku
p. č. 1568/1, o výměře cca 1000 m2 v k. ú. Lukov u Zlína.

196/2017

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 2018 s celkovými
příjmy 29 673 tis. Kč a výdaji 23 525 tis. Kč. (viz příloha č. 1).

197/2017

ZO schvaluje v rámci rozpočtu obce Lukov na rok 2018 neinvestiční
provozní příspěvek pro Základní školu Lukov, příspěvkovou organizaci na
rok 2018 ve výši 1 184 tis. Kč a finanční prostředky na financování nákladů
spojených s projektem IROP pod názvem „Rozvoj infrastruktury ZŠ Lukov“
číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/003462 které budou poskytnuty takto:
a/ navýšení příspěvku na provoz ve výši 500.000 Kč na financování
vlastního podílu projektu (celková výše provozního příspěvku bude
1.684.000 Kč). Tyto peněžní prostředky budou zřizovatelem poskytnuty na
základě požadavku předloženého příspěvkovou organizací
b/ bezúročná zápůjčka až do výše 3 314 594 Kč na předfinancování
projektu. Zápůjčka bude poskytována příspěvkové organizaci na základě
požadavku předloženého příspěvkovou organizací.

198/2017

ZO schvaluje v rámci rozpočtu obce Lukov na rok 2018 neinvestiční
provozní příspěvek pro Mateřskou školu Lukov, příspěvkovou organizaci
na rok 2018 ve výši 780 tis. Kč.

199/2017

ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
na rok 2018 z rozpočtu obce Lukov č. 1/2017 pro Římskokatolickou farnost
sv. Josefa v Lukově na částku 70 tis. Kč a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.

200/2017

ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
na rok 2018 z rozpočtu obce Lukov č. 2/2017 pro Sportovní klub Lukov z.s.
na částku 160 tis. Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

201/2017

ZO schvaluje rozpočtové opatření obce Lukov č. 5/2017 na rok 2017.

202/2017

ZO schvaluje v rámci Rozpočtového opatření č. 5/2017 obce Lukov pro
Základní školu Lukov, příspěvkovou organizaci finanční prostředky ve výši
260 150 Kč na financování nákladů spojených s projektem IROP pod
názvem
„Rozvoj
infrastruktury
ZŠ
Lukov“
číslo
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/003462 v roce 2017.

203/2017

ZO schvaluje navýšení neinvestičního provozního příspěvku na rok 2017
pro Mateřskou školu Lukov, příspěvkovou organizaci o 150 tis. Kč.

204/2017

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. 1/2017 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
na rok 2018.

205/2017

ZO bere na vědomí Zápis č. 299/2017IAK z dílčího přezkoumání
hospodaření obce Lukov, za rok 2017, ze dne 9. 11. 2017, vypracovaný
paní Ing. Danou Vaňkovou, auditorkou Krajského úřadu Zlínského kraje.

V Lukově dne 13. 12. 2017
Jiří Jangot
starosta

Michal Teplý
místostarosta

