USNESENÍ
7 / 2012
Obecního zastupitelstva obce Lukavice konaného dne 13.12.2012
v Lukavici

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočet na rok 2013 – příjmy 7 950 000,-Kč a výdaje 7 950 000,-Kč
2. Žádosti o finanční příspěvky na rok 2013 pro:
a) SDH Lukavice ve výši 90 000,b) SDH Vížky ve výši 38 000,c) SDH Výsonín ve výši 65 000,d) TJ SOKOL Lukavice ve výši 35 000,e) SOVA Výsonín ve výši 10 000,f) Svaz diabetiků ČR územní organizace Slatiňany ve výši 3 000,g) Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizace Slatiňany ve výši 3 000,3. Obecně závaznou vyhlášku obce Lukavice č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4. Přijetí dotace OPŽP na akci „Analýza rizik vlivu důlní činnosti na podzemní vody a na řeku
Chrudimku“
5. Prodloužení nájemní smlouvy paní Janě Tůmové na obecní byt o rok do 31.1.2014
6. Prodej části p.p. 523/1 v k.ú.Vížky manželům Jahelkovým z Medlešic (zbylá část
připloceného pozemku v Radochlíně u p.p.281/3)
7. Záměr obce odprodat pozemek p.p. 912/5 v k.ú.Lukavice
8. Změnu čerpání finančních prostředků SDH Výsonín z poskytnuté dotace na rok 2012,
změnou nedojde k navýšení celkové výše poskytnuté dotace
9. Přijetí daru od dárce - Tereza Praha, Haštalská 17, pro ZŠ a MŠ Lukavice
ve výši 9706,50,- Kč a jeho převod do rezervního fondu a jeho čerpání. Dar je účelově
vázaný na projekt Litter Less pro Ekoškoly v rámci mezinárodní kampaně do 5. 6. 2013
v souladu s podmínkami.

10. Příspěvek na dopravní obslužnost (19 Kč/km, autobus v 8.19 hodin bude zajíždět na
zastávku Na Křižovatce podle jízdního řádu zastavoval pouze Na Mýtě)
11. Podání žádosti o dotaci od Pardubického kraje pro SDH
12. Rozpočtová změna č.2

Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Příspěvek na Linku bezpečí

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Závěry z průběhu jednání s SDH Lukavice

Zapsala Bc. Dagmar Krčilová
…...............................................
Podpisy ověřovatelů zápisu:

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

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

