
USNESENÍ 
z jednání Obecního zastupitelstva Loukov 

ze dne 26. 4. 2017 
 

I. 
OZ Loukov schvaluje 

 
1. Majetkové záležitosti: 
 

- Směna pozemků p.č. 2054 o výměře 1442 m2, p.č. 2442 o výměře 1469 m2 a p.č. 2597 o 
výměře 1720 m2, všechny v k.ú. Libosváry u Bystřice pod Hostýnem ve vlastnictví M.S., 
Libosváry za pozemky ve vlastnictví obce Loukov, p.č. st. 93 o výměře 556 m2 a p.č. 
495/13 o výměře 360 m2 všechny v k.ú. Libosváry u Bystřice pod Hostýnem. 

 
- Prodej pozemku p.č. 2295 o výměře 967 m2 v k.ú. Libosváry u Bystřice pod Hostýnem 

panu R.H., Libosváry za účelem založení zahrádky na orné půdě za cenu obvyklou 8,- 
Kč/m2 

 
- OZ Loukov schvaluje majetkoprávní vypořádání pozemků na základě geometrického 

zaměření č. 1239-598/20147 po stavbě silnice: „Silnice II/150: Osíčko - Komárno“ 
 
Obec Loukov převede do vlastnictví Zlínského kraje v k.ú. Loukov u Bystřice pod 
Hostýnem: 
- p.č. 4342/21 o výměře 82 m2 - ostatní plocha – silnice 
- p.č. 4342/30 o výměře 1421 m2 – ostatní plocha – silnice 
- p.č. 4342/2 o výměře 14 m2 – ostatní plocha – silnice 
- p.č. 4342/39 o výměře 10 m2 – ostatní plocha - silnice 
- p.č. 4342/42 o výměře 38 m2 – podíl ½ – ve spoluvlastnictví s obcí Osíčko 
- p.č. 1041/6 o výměře 20 m2 – podíl ½ – ve spoluvlastnictví s obcí Osíčko v k.ú. Příkazy u 
Osíčka 
Všechny výše uvedené pozemky jsou součástí silničního tělesa II/150 v k.ú. Loukov u 
Bystřice pod Hostýnem 
Zlínský kraj převede do vlastnictví obce Loukov v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem 
- p.č. 2080/4 o výměře 59 m2 – orná půda – pás mimo silniční těleso 
- p.č. 1041/4 o výměře 1775 m2 – ostatní plocha – silnice – pás mimo silniční těleso 
Uvedené pozemky se nacházejí v extravilánu Obce Loukov po výše uvedené stavbě. Nejsou  
součástí silničního tělesa II. třídy v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem a nejsou 
silničními pozemky ve smyslu § 11 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
 

- Záměr prodeje pozemku p.č. 5080 o výměře 2544 ve vlastnictví obce panu J.O., Loukov za 
účelem založení sadu 

 
 
1. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku Základní školy a Mateřské školy Loukov  

s nástupem od 1.8.2018. Termín uzavírání přihlášek k 28.2.2018 
 
2. Rozpočtové opatření č. 1/2017 

 

1 
 



 
 
 

II. 
OZ bere na vědomí 

 
 

1. Žádost manželů H., Loukov o záměnu části pozemků p.č. 358/93 a 358/141 a dále 
odkoupení části pozemku z p.č. 358/141 podle přiložené situace 

2. Žádost pana R.B., Loukov a J.B., Loukov o prodej obecních pozemků p.č. 453/10, 453/9 a 
453/11.  

3. Žádost pana Z.C. o prodej obecního pozemku p.č. 2278 o výměře 272 m2.  
 
 
 
 

 Ověřovatelé: Jiří Pecháček 
                     Mgr. Jarmila Mikulíková 

 
 
 
 
 
 
         Za správnost: 

Ing. Antonín Zlámal, v.r. 
starosta obce 
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