Usnesení
z 2. zasedání zastupitelstva obce Lukov, konaného dne
11. 2. 2015
Zastupitelstvo obce Lukov, v souladu s ustanovením § 84 Zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

24/2015

ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků v majetku Obce Lukov ve
zjednodušené evidenci - původně pozemkový katastr (PK): p.č. 862/1, p.č.
864, p.č. 865, p.č. 867, p.č. 874/1, p.č. 882, p.č. 884, p.č. 886, p.č. 888,
p.č. 889/1, p.č. 890, p.č. 915/1, p.č. 915/2, p.č. 932, p.č. 937/3 vše k.ú.
Lukov u Zlína a parcely katastru nemovitostí (KN): p.č. 888/3, p.č. 888/4,
p.č. 888/5, p.č. 890/2, p.č. 915/2 a p.č. 920/2 vše k.ú. Lukov u Zlína, kde
nabyvatelem je Statutární město Zlín, nám. Míru 12, 760 01, Zlína
a pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu.

25/2015

ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 1273/94 o výměře cca 40 m2 v k.
ú. Lukov u Zlína žadateli, společnosti E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49, České Budějovice, za cenu 500,- Kč/m2 a pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy.

26/2015

ZO schvaluje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů záměr prodeje části pozemku p. č. 1571/76
v k. ú. Lukov u Zlína o výměře cca 6500 m2.

27/2015

ZO schvaluje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů záměr prodeje části pozemku p. č. 30/6 v k.
ú. Lukov u Zlína o výměře cca 20 m2.

28/2015

ZO schvaluje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů záměr prodeje pozemků: p. č. 1032/1
o výměře 1156 m2, p. č. 1032/3 o výměře 1151 m2. p. č. 1031/1 o výměře
1193 m2, p. č. 1031/2 o výměře 1146 m2, p. č. 1029/10 o výměře 136 m2,
p. č. 1055/1 o výměře 930 m2 a p. č. 1056/2 o výměře 159 m2, vše v k. ú.
Lukov u Zlína.

29/2015

ZO neschvaluje prodej části pozemku p.č. 1534/1 o výměře cca 60 m2 v k.
ú. Lukov u Zlína.

30/2015

ZO bere na vědomí zpracovanou územní studii s názvem „Územní studie
Lukov Hradská“, vypracovanou společností AKTÉ projekt s. r. o., Kollárova
629, Kroměříž.

31/2015

ZO bere na vědomí zpracovaný materiál s názvem „Výstavba rodinných
domů Nade Mlýnem – zastavovací studie“ a ukládá radě obce zadání
zpracování územní studie v lokalitě Nade Mlýnem.

32/2015

ZO schvaluje předložený Seznam investic na rok 2015, dle přílohy č. 1.

33/2015

ZO schvaluje rozpočtové opatření obce Lukov č. 1/2015 na rok 2015. Viz
příloha č. 2.

34/2015

ZO bere na vědomí předložený návrh „Programu rozvoje obce Lukov na
léta 2015 – 2020“ a ukládá členům zastupitelstva obce projednat tento
návrh a vydat k němu své stanovisko včetně připomínek a námětů,
nejpozději do konce roku 2015.

35/2015

ZO schvaluje uzavření Kupní smlouvy číslo 9414004723/184592, mezi
Obcí Lukov a společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad
Labem, 401 17, kterou Obec Lukov prodává 13 ks. plynovodních přípojek
v lokalitě Průmyslová zóna.

36/2015

ZO bere na vědomí „Ekonomické vyhodnocení I. a II. etapy průmyslové
zóny Lukov.

37/2015

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., které se uskuteční v předpokládaném termínu 22. 4.
2015 nebo 5. 5. 2015.

38/2015

ZO schvaluje nominaci pana Ing. Pavla Studeníka, nar. 3. 2. 1961, bytem
Mladotické nábřeží 848, Slavičín, do dozorčí rady společnosti Vodovody
a Kanalizace Zlína, a.s.

39/2015

ZO bere na vědomí Zápis z jednání Finančního výboru obce Lukov č.
1/2015, předložený panem Ing. J. Mrůzkem, předsedou Finančního výboru.

40/2015

ZO ukládá Finančnímu a Kontrolnímu výboru zpracovat Jednací řád
uvedených výborů a předložit jej ke schválení na dalším jednání
Zastupitelstva obce, které se uskuteční 15. 4. 2015.

41/2015

ZO ukládá členům zastupitelstva obce předložit konstruktivní náměty, které
by vedly ke konečnému stanovisku případné koupě budovy VÚB v termínu
do 15. 4. 2015.

V Lukově dne 11. 2. 2015

Jiří Jangot
starosta

Michal Teplý
místostarosta

