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USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva obce Loukov 

ze dne 27.4.2022 
 

I. 
Zastupitelstvo obce schvaluje 

 
1. Program jednání 
2. Volbu výborů, zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3 Majetkové záležitosti: 

   - prodej pozemků p.č. 562/89 o výměře 323 m2 a p.č. 562/14 o výměře 238 v k.ú. Libosváry u Bystřice pod 

Hostýnem 

- prodej pozemků p.č. 562/88 o výměře 214 m2 a p.č. 562/13 o výměře 295 m2 v k.ú. Libosváry u Bystřice 

pod Hostýnem 

- prodej pozemků p.č. 562/87 o výměře 212 m2 a p.č. 562/12 o výměře 290 m2 v k.ú. Libosváry u Bystřice 

pod Hostýnem 

- prodej pozemků p.č. 562/86 o výměře 291 m2 a p.č. 562/18 o výměře 176 m2 v k.ú. Libosváry u Bystřice 

pod Hostýnem 

- prodej pozemků p.č. 495/43 o výměře 251 m2 a p.č. 495/36 o výměře 223 m2 v k.ú. Libosváry u Bystřice 

pod Hostýnem 

- prodej pozemkůp.č.495/42 o výměře 306 m2 a p.č. 495/35 o výměře 220 m2 v k.ú. Libosváry u Bystřice 

pod Hostýnem 

- prodej pozemku p.č. 266/3 o výměře 486 m2 v k.ú. Libosváry u Bystřice pod Hostýnem  

- prodej pozemku p.č. 266/9 o výměře 334 m2 v k.ú. Libosváry u Bystřice pod Hostýnem  

- prodej pozemků p.č. 266/12 o výměře 208 m2 a p.č. 266/4 o výměře 318 m2 v k.ú. Libosváry u Bystřice 

pod Hostýnem 

- Záměr směny pozemků obce Loukov p.č. 273/13 o výměře 305 m2, část p.č. 358/157 o výměře 425 m2 za 

pozemek p.č. 5420 o výměře 730 m2(hřiště), Loukov 26, všechny v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem.  

- Záměr prodeje části p.č.229/10 o výměře 90 m2 v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem  

- Záměr prodeje pozemku p.č. 358/166 o výměře 201 m2  

- Záměr prodeje části pozemku p.č. 358/157 o výměře 13 m2  

- Záměr prodeje části pozemku p.č. 6255 v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem v majetku obce  

4. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 

2021, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 

5. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Loukov za rok 2021 

6. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Loukov za rok 

2021 dle zákona o účetnictví č. 239/2012 a schvaluje zlepšený výsledek hospodaření a jeho rozdělení podle 
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zák. č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to tímto způsobem: celkovou částku 

95.813,25 Kč do rezervního fondu podle § 30, odst. 2, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. 

7. Zastupitelstvo obce schvaluje posílení fondu investic Základní školy a Mateřské školy Loukov převodem 

z rezervního fondu výši 50.000,- Kč.  

8. Zastupitelstvo obce schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na akci: „Cyklostezka Loukov-trasa B, Loukov-

Libosváry“ a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o dílo s firmou PSM plus s.r.o., Starobrněnská 334/3, 602 

00 Brno .  

9. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy zhotovitele: 76 0403 26713 5 

071 na akci „Silnice II/150: Loukov, průtah obcí“(stavební část obce Loukov) se společností Skanska a.s., 

Křižíkova 682/34a,186 00  Praha 8 – Karlín.   

10. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Č.: OT-

001030071884/001-PROS se společností EG.D, a.s.,Lidická  1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na akci 

„Libosváry, Družstvo,p. Rohan, Kab.NN“ 

11. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Č.: OT-

001030073062/001-MOPR  se společností EG.D,a.s. Lidická 1873/36,Černá Pole,602 00  Brno, na akci“ 

Loukov u BPH, p.Halenčák, kab. smyčka,NN“ 

12. Zastupitelstvo obce schvaluje stanovení nejnižší vyvolávací ceny na prodej stavebních pozemků v lokalitě 

Nivky ve výši 1 815,- Kč/m2 

13. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek Zlínskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2022 ve 

výši 92.200,- Kč 

14. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru od Charity Bystřice pod Hostýnem: automatická pračka AEG 

Pro Sense v hodnotě 11 068,- Kč.  

15. Zastupitelstvo obce schvaluje stanovení počtu zastupitelů na volební období 2022-2026 v počtu 9 členů. 

 
 
 
 
 

          Ověřovatelé: Martin Pecháček 
                                         Petr Krbálek 
 
 

Za správnost: 
Ing. Antonín Zlámal, v.r. 

starosta obce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 


