Usnesení
z 3. zasedání zastupitelstva obce Lukov, konaného dne
15. 4. 2015
Zastupitelstvo obce Lukov, v souladu s ustanovením § 84 Zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

42/2015

ZO ukládá radě obce zahájit jednání o podmínkách získání budovy č.p.
309, Lukov s jeho vlastníkem OZD Podhoran a výsledek jednání předložit
zastupitelům obce Lukov nejpozději do 7. 10. 2015.

43/2015

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 1571/114 o výměře cca 41 m 2 v k. ú.
Lukov u Zlína, odděleného z pozemku p.č. 1571/76 a z pozemku p.č.
1571/99 v k. ú. Lukov u Zlína na základě GP č. 1201-025/2015 ze dne 30.
3. 2015, 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.

44/2015

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Obcí Lukov,
K Lůčkám 350, 763 17 a společností E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49, České Budějovice na část obecního pozemku p.č. 1273/94
v k. ú. Lukov u Zlína dle GP č. 1198-013/2015, ze dne 9. 3. 2015
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

45/2015

ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč z rozpočtu
obce Lukov pro Domov pro seniory v Lukově, příspěvková organizace,
Hradská 82, Lukov.

46/2015

ZO schvaluje zajištění vlastního podílu v předpokládané výši 15%, tj.
896.364,- Kč, předfinancování žádostí Obce Lukov o platbu
v předpokládané výši 5.079.394,- Kč a krytí provozních výdajů po dobu
udržitelnosti projektu v předpokládané roční výši 20.000,- Kč z rozpočtu
obce v roce 2015 až 2020 na financování projektu „Revitalizace veřejných
ploch v obci Lukov“, který bude předložen do výzvy Regionálního
operačního programu Střední Morava v prioritní ose 2: Integrovaný rozvoj
a obnova regionu, oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova, podoblast podpory
2.3.1: Fyzická revitalizace území.

47/2015

ZO schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Lukov, příspěvková
organizace za rok 2014, který skončil přebytkem ve výši 5.542,40 Kč, kde
částka 4.000,- Kč bude převedena do Fondu odměn a částka 1.542,40 Kč
do Rezervního fondu.

48/2015

ZO schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy Lukov, příspěvková
organizace za rok 2014, který skončil přebytkem ve výši 20.587,46 Kč, kde
částka 20.000,- Kč bude převedena do Fondu odměn a částka 587,46 Kč
do Rezervního fondu.

49/2015

ZO schvaluje Jednací řád a plán práce Finančního výboru a Kontrolního
výboru zastupitelstva obce Lukov, viz příloha č. 1.

50/2015

ZO bere na vědomí zápisy Finančního výboru a Kontrolního výboru obce
Lukov.

51/2015

ZO bere na vědomí Výsledek přezkoumání hospodaření č. 155/2014/KŘ
obce Lukov, zpracovaný Ing. Danou Vaňkovou, ze dne 14. 4. 2015, bez
připomínek.

V Lukově dne 15. 4. 2015

Jiří Jangot
starosta

Michal Teplý
místostarosta

