
USNESENÍ
z jednání Obecního zastupitelstva Loukov

ze dne 13. 12. 2017

I.
OZ Loukov schvaluje

1.Volbu výborů

2. Rozpočtové opatření č. 8 

3. Majetkové záležitosti:

         - Směna pozemků p.č. 3666/4 a p.č. 3666/3 o výměře 723 m2  ve vlastnictví obce 
Loukov za pozemek p.č. st. 221 o výměře 88 m2 ve vlatnictví manželů K., Loukov, 
všechny pozemky v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem. Rozdíl v ceně pozemku 
bude obci doplacen ve výši 40,- Kč/m2

      - Směna pozemků p.č. 20/19 a p.č. 20/20 o výměře 54m2  ve vlastnictví obce Loukov 
za pozemky p.č. 1155/12 a p.č.20/21 o výměře 46 m2 ve vlastnictví manželů K., 
Libosváry, všechny pozemky k.ú. Libosváry u Bystřice pod Hostýnem. Rozdíl v 
ceně pozemku bude obci doplacen ve výši 40,- Kč/m2

        - Směna části  p.č. 4273/8 o výměře cca 102 m2 ve vlastnictví obce Loukov za část 
pozemku p.č. 4273/18 o výměře cca 49 m2 ve vlastnictví pana J.B., Loukov, 
všechny v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem. Rozdíl v ceně pozemku bude obci 
doplacen ve výši 40,- Kč/m2

- Majetkové vypořádání po stavbě“Silnice II/150: Loukov,extravilán“ - bezúplatné 
převedení pozemků - bezúplatné převedení pozemků z vlastnictví obce Loukov do 
vlastnictví Zlínského kraje, všechny v k.ú Loukov u Bystřice pod Hostýnem

- p.č. 6037/2 o výměře 94 m2, ostatní plocha – silnice
- p.č. 6039/2 o výměře 720 m2, ostatní plocha – silnice
- p.č. 6040/2 o výměře 82 m2, ostatní plocha – silnice
- p.č. 6041/2 o výměře 111 m2, ostatní plocha – silnice
- p.č. 6049/2 o výměře 589 m2, ostatní plocha – silnice
- p.č. 6107/2 o výměře 39 m2, ostatní plocha – silnice
Uvedené pozemky jsou součástí tělesa silnice II/150.

      - Záměr prodeje pozemků p.č. 453/12 o výměře 31 m2 a p.č. 453/13 o výměře 172 
m2 všechny v k.ú. Loukov v majetku obce Loukov paní P.K., Loukov.

      - Záměr směny pozemku p.č.4161/2 v majetku obce Loukov za část pozemku p.č. 
526/4 v majetku paní M.K.,Loukov.

        4) Rozpočtové provizorium na rok 2018 ve výši 1/12 skutečnosti roku 2017.

        5) Inventarizace majetku obce Loukov. Stanovení hlavní inventarizační komise ve 
složení: Ing. Antonín Zlámal,Ivo Šenovský,Jana Olivíková,Martin Rosecký, Jiří 
Pecháček,Jaroslav Bělík,Mgr. Jarmila Mikulíková a Peter Chaňo.



       6) Zvýšení odměn zastupitelům obce Loukov od 1.1.2018  na částku 1 379,-Kč na 
základě  nařízení vlády ČR č. 318/2017  Sb.

       7) Dohoda o společném postupu přípravy a realizace stavby“ Silnice 
II/150“Křižovatka se silnicí III/4389-Hranice okresu KM/VS,Silnice 
III/43810,III/4389:Loukov-Libosváry, 2.etapa:Silnice II/150: Loukov, průtah 
obcí“.Č.smlouvy: SML/1170/17. OZ pověřuje starostu k podepsání dohody.

     8) Výši kupní ceny p.č. 4208/2 v k.ú. Loukov (bývalé koryto potoka Libosvárka v trati
Prádliska před regulací toku) za cenu 55 000,- Kč pro Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Nové Město, Praha 2 - 
územní pracoviště Brno. OZ Loukov pověřuje starostu obce k podepsání kupní 
smlouvy.

      9) Platbu ve výši  48 000,- Kč na oblastní Charitu,ul.6.Května na rok 2017 

       10) Sjednání právní ochrany zastupitelů obce na rok 2018 u pojišťovny DAS 
Rechtsschutz AG,pobočka pro ČR,Vyskočilova 1481/4,Michle,140 00 Praha 4.

    11) Přijetí dotace na akci 129D293003078, „Obnova vodních a mokřadních ploch 
Libosváry“ ve výši 5,567 tis. Kč s termínem dokončení 31.08.2018.

   12) Obecně závazná vyhláška č.01/2017 – o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních    
odpadů

    13) Toto usnesení

II.
OZ bere na vědomí

 1) Prodej pozemku p.č. 4108/1 o výměře 578 m2 v k.ú. Loukov u Bystřice 
             pod Hostýnem firmě Lesy pod Javorníkem s.r.o., Loukov 109

2) Platbu na rok 2018 pro Centrum pro seniory Zahrada o.p.s., A. Bartoše 1700, 768 
61 Bystřice pod Hostýnem

3) Záměr prodeje pozemku p.č. 358/219 v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem, 
manželům S.

4) Třetí splátku zápůjčky SDH Loukov, obci Loukov

5) Žádost L.H. a J.K. o pronájem pozemku od obce Loukov.

6) Stížnost na komunikaci v lokalitě Nivky a stížnost na neřešení kolaudace 
komunikace v lokalitě Nivky.

 Ověřovatelé: Jiří Pecháček
                     Jaroslav Bělík



            Za správnost:
Ing. Antonín Zlámal, 

starosta obce
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