
USNESENÍ 
z jednání Obecního zastupitelstva Loukov 

ze dne 26. 6. 2018 
 

I. 
OZ Loukov schvaluje 

 
1.Volbu výborů. 

2. Majetkové záležitosti: 
- Prodej pozemku p.č. 5080 o výměře 2544 m2 v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem za cenu                

obvyklou 8,- Kč/m2  
- Prodej pozemku p.č. 4108/1 o výměře 578 m2 v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem společnosti               

Lesy pod Javorníkem s.r.o., Loukov za odhadní cenu. 
- Prodej části pozemku p.č. 1990/5 o výměře 75 m2 v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem za cenu                 

obvyklou 40,- Kč/m2  
- Prodej části pozemku 1990/5 o výměře 89 m2 a p.č. 5089 o výměře 14 m2, všechny v k.ú. Loukov                  

u Bystřice pod Hostýnem za cenu obvyklou 40,- Kč/m2  
- Prodej části pozemku 4147/3 o výměře 422 m2 v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem za cenu                

obvyklou 40,- Kč/m2  
- Směna části pozemku p.č. 4273/8 o výměře 100 m2 a části pozemku p.č. 4273/11 o výměře 72                 

m2 v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem v majetku obce Loukov, za část pozemku p.č. 4273/10 o                
výměře 79 m2 v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem. Rozdíl v ceně bude nabyvatelem vyšší              
rozlohy splacen v ceně obvyklé 40,- Kč/m2  

- Směna části pozemku p.č. 4273/8 o výměře 147 m2 v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem ve                
vlastnictví obce Loukov za pozemek p.č. 4273/17 o výměře 216 m2 v k.ú. Loukov u Bystřice pod                
Hostýnem. Rozdíl v ceně bude nabyvatelem vyšší rozlohy splacen v ceně obvyklé 40,- Kč/m2  

- Záměr prodeje části pozemku p.č. 5870 o výměře 760 m2 v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem  
- Záměr prodeje pozemku p.č. 57 o výměře 199 m2 a p.č. 195 o výměře 137 m2, všechny v k.ú.                  

Loukov u Bystřice pod Hostýnem  
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést změnu stavby „Silnice II/150: Loukov, průtah obcí“.  

 

3. Investiční akce: 

ZTV pro RD, II. etapa. 

Cyklostezky: Loukov – Libosváry, Libosváry – Vítonice, Loukov – Chvalčov 

Loukov – kanalizace, 1. stavba, 1. etapa, varianta B 

Nový rámec kontokorentního úvěru na 2 mil. Kč 

4. Toto usnesení 

 
Ověřovatelé: Jaroslav Bělík 

Jiří Pecháček 
 
Za správnost: Ing. Antonín Zlámal, Starosta obce 

1 
 


