Výpis usnesení ze zasedání
Zastupitelstva obce Luková
konaného dne 3. března 2020 v 17 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lukové

Usnesení č. 1/2020
ZO schvaluje ověřovateli zápisu Elišku Kocourkovou a Petra Duspivu, zapisovatelkou
Miroslavu Fojtů.
Usnesení č. 2/2020
ZO schvaluje navržený program a jeho doplnění o bod Změna č. 1 územního plánu Luková a
o Rozpočtové opatření.
Usnesení č. 3/2020
ZO projednalo a schválilo Zprávu o výsledku kontroly hospodaření obce za r. 2019
s výrokem, že nebyly shledány žádné chyby.
Usnesení č. 4/2020
ZO projednalo a schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Nájemní bydlení v obci
Luková II“ ze dne 3.3.2020.
Usnesení č. 5/2020
Zastupitelstvo obce Luková dne 3.3. 2020 schvaluje celoroční hospodaření, výsledek
hospodaření, účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Luková sestavenou
k 31.12.2019 a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019, dosažený zisk ve výši
0,- Kč.
Protokol o celoroční účetní závěrce ZŠ a MŠ Luková je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení 6/2020:
ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce Luková za rok 2019 a výsledek hospodaření
k 31.12. 2019 s výsledkem hospodaření – 1.658.014,67 Kč.
ZO projednalo návrh závěrečného účtu, který byl vyvěšen na ÚD od 14.02.2020 do 04.03.2020
a schválilo závěrečný účet za rok 2019 s výrokem bez výhrad,
dále protokol o celoroční účetní závěrce obce Luková-přílohou. Závěrečný účet obce Luková
za rok 2019 přílohou, vyvěšen od 06.03.2020 na ÚD.
Usnesení č. 7/2020
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2020-1 ZO, které je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení č. 8/2020
Zastupitelstvo obce Luková bere na vědomí prohlášení starostky obce Miroslavy Fojtů, že
k okamžiku uplynutí dne 31.03.2020 se vzdává funkce starostky obce Luková.
Usnesení č. 9/2020
Zastupitelstvo obce Luková stanoví, že volba starosty obce bude provedena veřejným
hlasováním.

Usnesení č. 10/2020
Zastupitelstvo obce Luková, podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, zvolilo starostou obce Luková pana Petra Celého, a to
s účinností od 01.04.2020.
Usnesení č. 11/2020
Zastupitelstvo obce Luková stanoví, že volba místostarosty obce bude provedena veřejným
hlasováním.
Usnesení č. 12/2020
Zastupitelstvo obce Luková, podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, zvolilo místostarostou obce Luková pana Ing. Petra Kotěru,
a to s účinností od 01.04.2020.
Usnesení č. 13/2020
ZO schválilo p. Petra Celého jako zastupitele, který bude pokračovat ve spolupráci
s pořizovatelem změny č. 1 územního plánu Luková.
Předseda finančního výboru Ing. Petr Kotěra předložil zprávu o provedené finanční kontrole.
ZO bere na vědomí.
Předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Jaromíra Celý předložila zprávu o provedené následné
veřejnosprávní kontrole.
ZO bere na vědomí.

