VÝPIS Z USNESENÍ

12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
konaného dne 9. 12. 2020

Zastupitelstvo obce Lukov, v souladu s ustanovením § 84 Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
• 122/2020
ZO neschvaluje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje
obecního pozemku p. č. 1568/23 – trvalý travní porost v k. ú. Lukov u Zlína, o výměře 2260 m2.
• 123/2020
ZO schvaluje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje obecního pozemku st. 395 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lukov u Zlína, o výměře 44 m2.
• 124/2020
ZO schvaluje v rámci rozpočtu Obce Lukov na rok 2021 neinvestiční provozní příspěvek pro Základní školu Lukov, příspěvkovou organizaci na rok 2021 ve výši 1.506 tis. Kč.
• 125/2020
ZO schvaluje v rámci rozpočtu Obce Lukov na rok 2021 neinvestiční provozní příspěvek pro Mateřskou školu Lukov, příspěvkovou organizaci na rok 2021 ve výši 800 tis. Kč.
• 126/2020
ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na rok 2021 z rozpočtu Obce Lukov č. 1/2020
pro Římskokatolickou farnost sv. Josefa v Lukově na částku 70 tis. Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
• 127/2020
ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na rok 2021 z rozpočtu Obce Lukov č. 2/2020
pro Sportovní klub Lukov z.s. na částku 120 tis. Kč a pověřuje místostarostu obce podpisem smlouvy.
• 128/2020
ZO schvaluje Darovací smlouvu na rok 2021 mezi Obcí Lukov jako dárcem a Domovem pro seniory Lukov, p.o. jako obdarovaným na částku 120 tis. Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
• 129/2020
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 přebytkový rozpočet Obce
Lukov na rok 2021 s celkovými příjmy 27 754 tis. Kč, výdaji 26 191 tis. Kč a splátkou úvěru ve výši 1 200 tis. Kč.
• 130/2020
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. 1/2020 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
na rok 2021.
• 131/2020
ZO schvaluje rozpočtové opatření Obce Lukov č. 4/2020 na rok 2020.
• 132/2020
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci poskytovanou Ministerstvem pro místní rozvoj z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova z podprogramu 117d8210H – podpora budování a obnovy místa aktivního a pasivního odpočinku, na realizaci projektu s názvem „Dětská hřiště v obci Lukov“ na Ministerstvo pro místní rozvoj, který zahrnuje rekonstrukce a výstavbu nových dětských hřišť v Lukově.
• 133/2020
ZO bere na vědomí Zápis č. 186/2020/EKO z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Lukov za rok 2020, zpracovaného
paní Ing. Danou Vaňkovou dne 26. 11. 2020.

• 134/2020
ZO schvaluje prodloužení termínu na zpracování „Studie proveditelnosti zřízení 2. stupně Základní školy Lukov, příspěvkové organizace“ do 17. 2. 2021.
• 135/2020
ZO bere na vědomí plán práce Zastupitelstva a Rady obce Lukov v roce 2021.
• 136/2020
ZO bere na vědomí Protokol o kontrole č. 1/2020 a č. 2/2020, zpracovaný finančním výborem.
V Lukově dne 9. 12. 2020

Michal Teplý, starosta
Bc. Tomáš Kulenda, místostarosta

