
 
USNESENÍ 

z jednání Obecního zastupitelstva Loukov 
ze dne 6. 3. 2018 

 
I. 

OZ Loukov schvaluje 
 
1.Volbu výborů 

2. Majetkové záležitosti:  

- prodej 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. 

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

3. Dohodu o společném postupu přípravy a realizace stavby “Silnice III/43810,III/4389:Loukov 
Libosváry“ č. smlouvy: SML/0112/18.  
OZ pověřuje starostu k podepsání dohody. 

4. Obecní zastupitelstvo Loukov schvaluje rozpočet obce Loukov na rok 2018 v příjmech 
26,141.700,- Kč vč. financování a výdajích 26,141.700,- Kč.  

5. Obecní zastupitelstvo Loukov schvaluje návrh střednědobého rozpočtového výhledu na 
období 2019/2021 

6. Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 4226 v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem 
v majetku ÚZSVM z důvodu veřejného zájmu, v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zák..č. 
218/2000 Sb. a § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

7. Kupní cenu p.č. 4208/2 v k.ú. Loukov (bývalé koryto potoka Libosvárka v trati Prádliska 
před regulací toku) ve výši 60.525,- 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.  

8. Obecní zastupitelstvo Loukov schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. D/0025/2018/KH 
pro jednotku SDH Loukov. 

9. Obecní zastupitelstvo Loukov schvaluje půjčku pro SDH Loukov ve výši 30.000,- Kč na 
pořízení slavnostního vyšívaného praporu. 

10. Obecní zastupitelstvo Loukov schvaluje koupi nemovitosti p.č. st. 120 o výměře 796 m2 – 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 13 v k.ú. Loukov u Bystřice pod 
Hostýnem v majetku České pošty s.p., formou účasti v e-aukci, konané dne 5.4.2018. Schvaluje 
zaplacení vratné kauce ve výši 186.897,- Kč.  

11. Toto usnesení 
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II. 

OZ bere na vědomí 

1. Kontrolu hospodaření obce Loukov za rok 2017. 

2. Dohodu o soudním narovnání v souladu s ustanovením § 1903 a následně zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Ověřovatelé: Mgr. Jarmila Mikulíková 
                     Jana Olivíková 

 
 
 
 
         Za správnost: 

Ing. Antonín Zlámal, v.r. 
Starosta obce 
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