Výpis usnesení ze zasedání
Zastupitelstva obce Luková
konaného dne 19. února 2019 v 17 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lukové
Usnesení č. 72/2019
Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Petr Kotěra a Radomír Popelář, zapisovatelkou Miroslava Fojtů
Usnesení č. 73/2018
ZO schvaluje navržený program a jeho doplnění o projednání dalších bodů - projednání smlouvy o
spolupráci při zabezpečení požární bezpečnosti v obci Trpík, projednání cenové nabídky na
doplnění vybavení pohostinství a schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na opravu kulturního
domu – III. etapa.
Usnesení č. 74/2019
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/2019, které je přílohou zápisu.
Usnesení č. 75/2019
Zastupitelstvo obce Luková schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Oprava
kulturního domu v Lukové III. etapa do programu MMR ČR 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul DT 117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
Usnesení č. 76/2019
ZO projednalo a schválilo opakovaně se zúčastnit společného burzovního nákupu elektřiny a
zemního plynu na rok 2020-2021 v rámci obcí s rozšířenou působností Žamberk a Lanškroun.
Usnesení č. 77/2019
ZO projednalo a schválilo prodej obecního pozemku ppč. 240 v k.ú. Luková.
Usnesení č. 78/2019
Zastupitelstvo obce Luková schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Oprava cesty
Luková – Trpík a Oprava místní komunikace u kulturního domu v Lukové do programu MMR ČR
117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul DT 117d8210A Podpora obnovy
místních komunikací.
Usnesení č. 79/2019
ZO se usneslo odložit rozhodnutí ohledně možnosti nákupu komunálního elektromobilu s využitím
dotace ze SFŽP.
Usnesení č. 80/2019
ZO se usneslo nechat návrh smlouvy nejdříve projednat na členské schůzi Sboru dobrovolných
hasičů v Lukové a rozhodnutí v této věci odložit.
Usnesení č. 81/2019
ZO se usneslo odložit prozatím pořízení venkovní terasy a posuvných dveří do pohostinství.
V Lukové dne 1.3.2019
Miroslava Fojtů – starostka obce

Petr Celý – místostarosta obce

