Usnesení
z 8. zasedání zastupitelstva obce Lukov, konaného dne
16. 12. 2015
Zastupitelstvo obce Lukov, v souladu s ustanovením § 84 Zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

78/2015

ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku v majetku Obce Lukov ve
zjednodušené evidenci - původně pozemkový katastr (PK) 880 v 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.

79/2015

ZO schvaluje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů záměr směny části obecního pozemku p. č.
1534/3 o výměře cca 40 m2, ostatní plocha za část pozemku v majetku
PODHORAN LUKOV a.s. p. č. 1505/4 o výměře cca 80 m2, ostatní plocha,
oba v k. ú. Lukov u Zlína.

80/2015

ZO schvaluje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 4 zák. č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění schvaluje přebytkový rozpočet obce Lukov s celkovými příjmy 27 111
tis. Kč a výdaji 20 835 tis. Kč. (viz příloha č. 1).

81/2015

ZO schvaluje v rámci rozpočtu obce Lukov na rok 2016 neinvestiční
provozní příspěvek pro Základní školu Lukov, příspěvková organizace na
rok 2016 ve výši 898 tis. Kč a pro Mateřskou školu Lukov, příspěvková
organizace na rok 2016 ve výši 550 tis. Kč.

82/2015

ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu obce Lukov č. 1/2016 pro Římskokatolickou farnost sv. Josefa
v Lukově na částku 50 tis. Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

83/2015

ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu obce Lukov č. 2/2016 pro Sportovní klub Lukov na částku 120
tis. Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

84/2015

ZO schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. H zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
která upravuje výši ročního poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu.

85/2015

ZO schvaluje podání žádosti na MŠMT o dotaci na rekonstrukci travnaté
plochy fotbalového hřiště v Lukově.

86/2015

ZO schvaluje rozpočtové opatření obce Lukov č. 4/2015 na rok 2015.

87/2015

ZO bere na vědomí zápis ze 7. jednání Kontrolního výboru obce Lukov,
který se uskutečnil dne 11. 9. 2015

88/2015

ZO bere na vědomí informace o činnosti Pracovní skupiny VÚB v roce
2015.

V Lukově dne 16. 12. 2015
Jiří Jangot
starosta

Michal Teplý
místostarosta

