USNESENÍ
2 / 2011
Obecního zastupitelstva obce Lukavice konaného dne 12.5.2011 v Lukavici

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Závěrečný účet obce za rok 2010 s výhradou. Ve druhém týdnu v měsíci
červen 2011 bude finančním výborem provedena kontrola účetnictví obce
za měsíce 01- 05/2011.
2. Vyplacení dotace pro TJ Sokol Lukavice za rok 2010 ve výši 36 137,- Kč.
3. Příspěvek Městu Chrast na částečné pokrytí nákladů na pronájem objektu
pro Policii ČR ve výši 1000,-Kč.
4. Příspěvek na rok 2011 na údržbu hřbitova pro Městys Žumberk
ve výši 6 000,- Kč na základě Dohody o provozování veřejného pohřebiště.
5. Prodloužení vodovodu ve Vížkách v délce 53 metrů ve směru na Lukavici.
Realizace stavby v roce 2012.
6. Příspěvek 1 500,- Kč. na rok 2011 pro Okrsek Mířetice.
7. Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb na akci „Analýza rizik vlivu
důlní činnosti v Obci Lukavice na podzemní vody a na řeku Chrudimku“
s advokátní kanceláří JUDr. Vladimír TÖGEL.
8. Výsledek výběrového řízení na akci „Budova obecního úřadu – sanace
vlhkého zdiva“, ve kterém zvítězila firma IFASO Stavební s.r.o. Chrudim
s nabídnutou cenou 544 625,- Kč bez DPH.

9. Nabídku firmy Stavební práce Jaroslav Zahálka, Lukavice, na stavební
úpravy obecního bytu v Lukavici, s cenou 433 722,- Kč bez DPH.

10. Nabídku firmy ŠM Výsonín na „ Stavbu veřejného osvětlení od prodejny
Jednota Lukavice k bývalému ZD“ s cenou 239 000,- Kč nez DPH.
11. Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje na podporu sportu a volnočasových aktivit v Pardubickém kraji v
roce 2011.
12. Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního
prostředí v Pardubickém kraji v roce 2011.
13. Smlouvu o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky
požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje.
14. Uhradit ztrátu z Obecního plesu, konaného dne 25.3.2011 ve výši 3 757,-Kč.
15. Pořádání „Pohádkového lesa 2011“ dne 25.6.2011

Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Nabídku firmy Drymat systém na snížení vlhkosti v objektu v zámecké
zahradě.
2. Žádost SRPŠ při ZŠ a MŠ Lukavice o příspěvek na dopravu na akci
„ Expedice Šumava“

Zastupitelstvo ukládá :
1. Panu starostovi vyzvat firmu DASTT Pardubice s.r.o., aby
doplnila nabídku na akci „ Odsávání kuchyně v MŠ Lukavice“ podle kriterií
( chybí cena automatického ovládání rekuperační jednotky).
2. Panu starostovi sjednat schůzku se zástupci TJ Sokol Lukavice a stavební
komise za účelem konzultace Výzvy TJ Sokol Lukavice ke stavením úpravám
objektu v zámecké zahradě.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Převod pozemků p.č. 329/2 ( 2130 m² ), p.č. 339/1 ( 4484 m² ),
p.č. 340/12 ( 91 m² ) z Lesů ČR s.p. na Obec Lukavice.
2. Zprávu předsedy Kulturní a školské komise pana Petra Dolana o výsledku
pořádání Obecního plesu dne 25.3.2011.
3. Připomínky občanů

Zapsala: Bc. Dagmar Krčilová

Podpisy ověřovatelů zápisu:

…......................................
Miloslav Stehno- starosta

…...............................................
Bc. Dagmar Krčilová - místostarostka

