Usnesení
z 21. zasedání zastupitelstva obce Lukov, konaného dne
25. 4. 2018
Zastupitelstvo obce Lukov, v souladu s ustanovením § 84 Zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů:
213/2018

ZO v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č.
389/5 o výměře 376 m2 v k. ú. Lukov u Zlína, který žádal odkoupit pan
Eduard Hanák, Benešovo nábřeží 3837, Zlín, 760 01.

214/2018

ZO v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č.
389/4 o výměře 371 m2 v k. ú. Lukov u Zlína, který žádala odkoupit paní
Bedřiška Bubláková, V Drahách 775, Luhačovice, 763 26.

215/2018

ZO bere na vědomí Zprávu č. 299/2017/AIK o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Lukov. IČ: 00284173 za rok 2017, zpracovanou Ing.
Danou Vaňkovou, ze dne 16. 3. 2018, bez připomínek.

216/2018

ZO schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy Lukov, příspěvková
organizace za rok 2017, který skončil přebytkem ve výši 26.275,64 Kč, kde
celá částka 26.275,64 Kč bude převedena do Rezervního fondu.

217/2018

ZO schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Lukov, příspěvková
organizace za rok 2017, který skončil přebytkem ve výši 64.267,21 Kč, kde
částka 50.267,21 Kč bude převedena do Rezervního fondu a částka
14.000,- Kč bude převedena do Fondu odměn.

218/2018

ZO bere na vědomí zápis Kontrolního výboru č. 18, ze dne 13. 4. 2018 a
zápis Finančního výboru č. 1/2018 ze dne 12. 3. 2018 a č. 2/2018 ze dne
18. 4. 2018.

219/2018

ZO pověřuje starostu obce jednat s vedení společnosti PODHORAN Lukov
a.s. o odkoupení stolů a židlí, které se nachází v sále a ve vinárně budovy
VÚB Lukov.

V Lukově dne 25. 4. 2018
Jiří Jangot
starosta

Michal Teplý
místostarosta

