Výpis usnesení ze zasedání
Zastupitelstva obce Luková
konaného dne 3. července 2019 v 17 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lukové
Usnesení č. 91/2019
ZO schvaluje Radomíra Popeláře a Jakuba Baboráka jako ověřovatele tohoto zápisu,
zapisovatelkou starostku M. Fojtů.
Usnesení č. 92/2019
ZO schvaluje navržený program a jeho doplnění o podání zprávy kontrolního výboru a
zprávy z veřejnosprávní kontroly v ZŠ a MŠ Luková.
Usnesení č. 93/2019
ZO Luková schvaluje jako správce opraveného kulturního domu manžele Celých a Jaromíra
Konárka, dále schvaluje ceník krátkodobého nájemného, který je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení č. 94/2019
ZO bere na vědomí zprávu o schválených i neschválených žádostech obce o dotace:
 Žádost o dotaci na III. etapu opravy kulturního domu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR –
NESCHVÁLENA
 Žádost o dotaci na nájemní bydlení v budově kulturního domu z prostředků
Ministerstva financí ČR – SCHVÁLENA ve výši 3 460 515 Kč – částku je nutné
vyčerpat do 6.12.2019
 Žádost o dotaci na opravu kulturního domu z rozpočtu Pardubického kraje
z programu kultury a památkové péče na r. 2019 – SCHVÁLENA ve výši 150 000 Kč
na již vynaložené náklady na opravu podlahy a položení parket na sále kulturního
domu
 Žádost o dotaci na opravu komunikací z rozpočtu Pardubického kraje z Programu
obnovy venkova – SCHVÁLENA ve výši 110 000 Kč
 Žádost o poskytnutí dotace na opravu místních komunikací z prostředků Ministerstva pro
místní rozvoj ČR – NESCHVÁLENA
 Žádost o poskytnutí dotace na opravu hřbitovní zdi v Květné a náhrobku hrobky
rodiny Jenischových v Květné z prostředků Svazku obcí Lanškrounsko SCHVÁLENA ve výši 120 354 Kč
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova z rozpočtu
Pardubického kraje na opravu místních komunikací, na opravu podlahy sálu kulturního
domu
Luková a na veškeré další výše uvedené účely schválené různými poskytovateli dotací a
finančních podpor.
Usnesení č. 95/2019
Zastupitelstvo obce Luková schvaluje podání žádosti na poskytnutí 95% dotace na výstavbu
chodníku z prostředků Místní akční skupiny Lanškrounsko.
Usnesení 96/2019
ZO schvaluje Smlouvu o dílo na opravu hasičské zbrojnice v Květné se zhotovitelem stavby
firmou Drup Lanškroun s.r.o., Dukelských hrdinů 91, Lanškroun.
Usnesení 97/2019
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2, které je přílohou zápisu.
Pro 9
proti 0
zdrželo se
0

Usnesení č. 98/2019
ZO projednalo a schválilo dohodu o změně hranice obce mezi obcí Luková a Damníkov.
Dohoda je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení č. 99/2019
ZO projednalo a bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolního výboru.
Usnesení č. 100/2019
ZO projednalo a bere na vědomí zápis z veřejnosprávní kontroly v ZŠ a MŠ Luková.

V Lukové dne 3.7. 2019
Miroslava Fojtů – starostka obce

Petr Celý – místostarosta obce

