VÝPIS Z USNESENÍ

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV
konaného dne 24. 6. 2020

Zastupitelstvo obce Lukov, v souladu s ustanovením § 84 Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
• 101/2020
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. 389/5 – trvalý travní porost o výměře 545 m2 v k.ú. Lukov u Zlína, ve vlastnictví Obce Lukov.
• 102/2020
ZO schvaluje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje části
obecního pozemku p. č. 1534/1 – ostatní plocha v k. ú. Lukov u Zlína, o výměře 72 m2.
• 103/2020
ZO bere na vědomí Zprávu č. 141/2019/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Lukov. IČ: 00284173 za rok 2019,
zpracovanou Ing. Danou Vaňkovou, ze dne 29. 5. 2020, bez připomínek.
• 104/2020
ZO schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy Lukov, příspěvková organizace za rok 2019, který skončil přebytkem
ve výši 156.348,61 Kč, kde celá částka 156.348,61 Kč bude převedena do rezervního fondu.
• 105/2020
ZO schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Lukov, příspěvková organizace za rok 2019, který skončil přebytkem
ve výši 3.828,06 Kč, kde celá částka 3.828,06 Kč bude převedena do rezervního fondu.
• 106/2020
ZO schvaluje závěrečný účet Obce Lukov za rok 2019.
• 107/2020
ZO schvaluje účetní závěrku Obce Lukov za rok 2019 v souladu s ust. § 3 písm. c) vyhlášky č. 220/2013, o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.
• 108/2020
ZO schvaluje Protokol o schvalování účetní závěrky Obce Lukov za rok 2019, v souladu s ust. § 11, odst. 1 vyhlášky č. 220/2013,
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.
• 109/2020
ZO schvaluje úpravu usnesení č. 98/2020, ze dne 19. 2. 2020, kde na základě výběrového řízení na realizaci projektu
„ZTV Pasíčka, k. ú. Lukov u Zlína“ byla vysoutěžena nižší částka ve výši 417.754,89 Kč, která bude následně uhrazena jednotlivými vlastníky pozemků parcelní číslo 1568/33, p. č. 1568/34, p. č. 1568/42 a p. č. 1568/21, vše v k. ú. Lukov u Zlína,
formou darovacích smluv.
• 110/2020
ZO schvaluje investiční úvěr ve výši 10.000.000 Kč mezi Obcí Lukov jako klientem a Komerční bankou, a.s. jako věřitelem,
na financování projektu „Zateplení a stavební úpravy budovy OÚ a MŠ“, se splatností nejpozději do 31. 12. 2030, s pevnou
úrokovou sazbou 1,12% p.a., včetně podrobných podmínek a pověřuje starostu obce podpisem úvěrové smlouvy.
• 111/2020
ZO schvaluje rozpočtové opatření Obce Lukov č. 2/2020 na rok 2020.
• 112/2020
ZO bere na vědomí zápis z 5. schůzky Výboru strategického rozvoje, ze dne 12. 5. 2020, včetně soupisu akcí v druhovém členění.
V Lukově dne 24. 6. 2020

Michal Teplý, starosta
Bc. Tomáš Kulenda, místostarosta

