Usnesení
z 22. zasedání zastupitelstva obce Lukov, konaného dne
13. 6. 2018
Zastupitelstvo obce Lukov, v souladu s ustanovením § 84 Zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů:
220/2018

ZO bere na vědomí předloženou „Architektonickou studii budovy VÚB“,
zpracovanou Ing. arch. Jiřím Vorlem, která řeší celou budovu VÚB, včetně
přilehlého prostoru okolo budovy.

221/2018

ZO schvaluje rozpočtové opatření obce Lukov č. 2/2018 na rok 2018, viz
příloha č. 1.

222/2018

ZO schvaluje závěrečný účet obce Lukov za rok 2017, bez výhrad.

223/2018

ZO schvaluje účetní závěrku obce Lukov za rok 2017 v souladu s ust. § 3
písm. c) vyhlášky č. 220/2013, o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek.

224/2018

ZO schvaluje Protokol o schvalování účetní závěrky obce Lukov za rok
2017, v souladu s ust. § 11, odst. 1 vyhlášky č. 220/2013, o požadavcích
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

225/2018

ZO schvaluje přistoupení obce Lukov do Sdružení místních samospráv ČR
na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv
České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její
zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních
samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.

226/2018

ZO schvaluje jako přísedícího soudce Okresního soudu ve Zlíně pana
Michala Teplého, bytem U Rybníka 301, Lukov, 763 17 pro následující
volební období 2018 - 2022.

227/2018

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 28. 6. 2018.

228/2018

ZO schvaluje nákup movitých věcí v budově VÚB, které vlastní společnost
PODHORAN LUKOV a.s. (viz příloha č. 2), za cenu 72.900,- Kč bez DPH.

229/2018

ZO bere na vědomí zápis Kontrolního výboru ze dne 6. 6. 2018.

230/2018

ZO pověřuje místostarostu obce Lukov zajištěním a vedením podrobné
evidence komerčních aktivit CVA v obci Lukov, v termínu do příštího
jednání ZO.

V Lukově dne 13. 6. 2018

Jiří Jangot
starosta

Michal Teplý
místostarosta

