Usnesení
ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lukov, konaného dne
3. 6. 2015
Zastupitelstvo obce Lukov, v souladu s ustanovením § 84 Zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

52/2015

ZO schvaluje nákup budovy č. p. 309, včetně pozemku pod budovou číslo
st. 502 od současného majitele Obchodního a zemědělského družstva
Podhoran, za cenu do 9 mil. Kč a pověřuje starostu obce dojednat
konkrétní podmínky nákupu této budovy a předložit je zastupitelstvu před
podpisem smlouvy.

53/2015

ZO schvaluje závěrečný účet obce Lukov za rok 2014, bez výhrad.

54/2015

ZO schvaluje účetní závěrku obce Lukov za rok 2014 v souladu s ust. § 3
písm. c) vyhlášky č. 220/2013, o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek.

55/2015

ZO schvaluje Protokol o schvalování účetní závěrky obce Lukov za rok
2014, v souladu s ust. § 11, odst. 1 vyhlášky č. 220/2013, o požadavcích
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

56/2015

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: OT014330027921/002
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 části obecních pozemků p.č. 1505/1, p.č. 1534/2 a p.č. 7/1
vše v k. ú. Lukov u Zlína dle GP č. 1193b-27/2015, ze dne 18. 3. 2015
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

57/2015

ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 30/6 o výměře cca 20 m2 v k. ú.
Lukov u Zlína, za cenu 315,- Kč/m2 manželům Petrovi a Aleně Ptáčkovým,
Zahradní 407, Lukov, 763 17 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Náklady spojené s prodejem hradí kupující.

58/2015

ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku PK 880 ve vlastnictví státu –
Státní pozemkový úřad do vlastnictví Obce Lukov a pověřuje místostarostu
obce - Michala Teplého jednáním s Pozemkovým fondem ČR.

59/2015

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 byl doporučen k financování v rámci
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.

60/2015

ZO bere na vědomí zápis Kontrolního výboru obce Lukov ze dne 1. 6. 2015.

V Lukově dne 3. 6. 2015

Jiří Jangot
starosta

Michal Teplý
místostarosta

