
USNESENÍ 
z jednání Obecního zastupitelstva Loukov 

ze dne 21. 6. 2017 

 
I. 

OZ Loukov schvaluje 
 
1.Obecní zastupitelstvo Loukov schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření obce za rok 
2016 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2016. 
2. Zastupitelstvo obce Loukov schvaluje účetní závěrku obce Loukov za rok 2016. 
3. Zastupitelstvo obce Loukov schvaluje účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Loukov za rok 2016 a převod dosaženého 
výsledku hospodaření v částce 25.744,93 Kč do rezervního fondu. 
4. Rozpočtové opatření č. 3  
5. Majetkové záležitosti: 

- prodej pozemku p.č. 6301 o výměře 371 m2 v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem 
  manželům K., Loukov  za cenu v místě obvyklou 40,- Kč/m2 
- prodej pozemku p.č. 453/13 o výměře 35 m2 v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem 
   paní P.K., Loukov za cenu v místě obvyklou 40,- Kč/m2  
- prodej pozemku p.č. 453/9 o výměře 284 m2 v k.ú Loukov u Bystřice pod Hostýnem 
panu J. 
   B., Loukov za cenu v místě obvyklou 40,- Kč/m2 
- prodej pozemku 453/10  o výměře 48 m2, 453/11 o výměře 54 m2 a 453/12 o 
výměře 39 m2 
  všechny k.ú Loukov u Bystřice pod Hostýnem  manželům B., Loukov za cenu v místě 
obvyklou 
  40,- Kč/m2 
- směna pozemků p.č. 1779/3 o výměře 1837 m2 v k.ú. Loukov u Bystřice pod 
Hostýnem ve 
   vlastnictví obce, za pozemky p.č. 6307 o výměře  1963 m2 a p.č. 6365 o 
   výměře 2740 m2, všechny v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem,v majetku 
manželů R., 
   Bystřice pod Hostýnem  

- záměr prodeje pozemku p.č. 495/47 o výměře 208 m2 v k.ú. Libosváry u Bystřice pod 
Hostýnem manželům M. Loukov, Libosváry  
- záměr prodeje pozemku p.č. 1153/4 o výměře 129 m2 v k.ú Libosváry u Bystřice pod 
Hostýnem manželům N., Loukov, Libosváry  
6. Obecní zastupitelstvo Loukov schvaluje veřejnou sbírku na dětskou onkologii Brno, 
která se bude konat 16.11.2017-16.12.2017 a pověřuje paní Pavlínu Blahovou, Loukov 
230 jednat jménem obce ve věci sbírky. 
 

II. 
OZ bere na vědomí 

 
1. Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 
2016  
2. Cenovou nabídkou na projektovou dokumentaci na cyklostezky Loukov-Libosváry, 
Libosváry-        Vítonice a Loukov-Chvalčov. 



3. Přípravu vyhlášky o regulaci hlučných činností. 
 
 

 Ověřovatelé: Jiří Pecháček 
                     Jaroslav Bělík 

 
         Za správnost: 

Ing. Antonín Zlámal, v.r. 
starosta obce 


