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U S N E S E N Í  
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lobeč 

konaného dne 17. 6. 2021  
 
přítomni:  
Eva Svěrčinová   místostarostka 
Libuše Fürstová   zastupitelka 
Klára Güllová   zastupitelka 
František Michoin  zastupitel 
Jiří Kratochvíl    zastupitel 
 
omluveni: 
Ing. Jaromír Šimonek  starosta 
Jan Pustějovský   zastupitel 
 
  
 

▪ Usnesení č. 12/2021 
Zastupitelstvo obce Lobeč (dále jen „zastupitelstvo obce“) schvaluje program 
veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lobeč, tak jak byl řádně vyhlášen.  
pro: 5     proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 

 
▪ Usnesení č. 13/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje volbu zapisovatele a ověřovatelů zápisu.   
pro: 5     proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 

 
▪ Usnesení č. 14/2021 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání byla splněna.  
pro: 5     proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 

 
▪ Usnesení č. 15/2021 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 
2020.   
pro: 5     proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 

 
 



 

2 

 
▪ Usnesení č. 16/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2020.    
pro: 5     proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 
 

▪ Usnesení č. 17/2021 
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2020 a vyjadřuje 
souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradami k nedostatkům zjištěným při 
přezkoumání hospodaření. 
pro: 5     proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 

 
▪ Usnesení č. 18/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2021, kde 
došlo ve výdajové části pouze k přesunu mezi paragrafy.  
pro: 5     proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 

 
▪ Usnesení č. 19/2021 

Zastupitelstvo obce zmocňuje místostarostku obce ke schvalování rozpočtových 
opatření takto:  
Rozpočtové výdaje v závazných ukazatelích rozpočtu (paragrafy rozpočtové skladby) 
do výše 100 000 Kč za jedno rozpočtové opatření v jednom kalendářním měsíci. O 
všech takto provedených rozpočtových opatřeních je místostarostka povinna 
informovat zastupitelstvo obce na nejbližším jednání zastupitelů. 
pro: 5     proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 

 
▪ Usnesení č. 20/2021 

Zastupitelstvo obce souhlasí s členstvím Obce Lobeč ve sdružení Turistická oblast 
Mělnicko Kokořínsko, z.s., IČ 082 91 438.   
pro: 5     proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 

 
▪ Usnesení č. 21/2021 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
(dále jen „Smlouva“) mezi obcí Lobeč (na straně nájemce) a Ing. Jaromírem Šimonkem 
a MUDr. Blankou Horovou zastoupenými prokuristou Ing. Zuzanou Šimonkovou 
Pavlíkovou (na straně pronajímatelů) a to pozemku/části pozemku u kontejnerů a 
ČOV. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1 Kč/rok od 1. 7. 
2021   
pro: 5     proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 
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▪ Usnesení č. 22/2021 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. týkajícím se rozšířením služeb 
poskytovaných Poštou Partner - zajištění služby Balík Do Balíkovny.     
pro: 5     proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 

 
▪ Usnesení č. 23/2021 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy se zřízením služebnosti a 
zákazem zcizení a zatížení, číslo 2021/01862 (dále jen „kupní smlouva“) mezi obcí 
Lobeč (na straně kupující) a Českou poštou, s.p. (na straně prodávající) o koupi 
budovy pošty za kupní cenu 1 300 000 Kč. Zastupitelé obce souhlasí se zřízením 
služebnosti (dříve věcného břemene) na prostory, které slouží k provozování služby 
Pošta Partner.   
pro: 5     proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 

 
▪ Usnesení č. 24/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí úvěru na koupi budovy 
pošty (viz usnesení č. 23/2021) ve výši 1 300 000 Kč Komerční banku a.s. 
Podmínky poskytnutí úvěru ze strany Komerční banky a.s. budou projednány po 
akceptaci žádosti. 
pro: 5     proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 
 

▪ Usnesení č. 25/2021 
Zastupitelstvo obce schvaluje převedení hrobových zařízení č. 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 
17, 25, 26, 28, 29, 36, 39, 40, 48, 53, 63, 67, 68, 81, 85, 105, 107, 126, 127, 134, 157, 
159, 161, 163, 164 do majetku obce Lobeč.   
pro: 5     proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 
 

▪ Usnesení č. 26/2021 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o vytvoření 
společného školského obvodu spádové základní a mateřské školy ze dne 6. 8. 
2018, jejíž činnost vykonává Základní a mateřská škola Okna, příspěvková organizace, 
IČ 727 42 356. 
Společný obvod tak tvoří obce Okna, Bezděz, Ždírec, Skalka u Doks, Nosálov a Lobeč.  
pro: 5     proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 
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různé: 
• Zastupitelstvo obce bere na vědomí účast zástupce obce (zastupitele) jako 

účastníka řízení na nařízeném ústním jednání MÚ Mšeno dne 25. června 2021 
od 12 hodin na místě stavby (u Vašíčkových) ve věci stavebního řízení (stavba 
rekreačních objektů) 
 

• Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o pokračování prací údržby 
veřejného osvětlení dle aktuální potřeby spočívající ve výměně a repase světel 
veřejného osvětlení od dodavatele Vladimíra Müllera, IČ 667 68 179. 
 

• Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o stavu prací na rekonstrukci 
Muzea Eduarda Štorcha podanou Ing. Tomášem Pavlíkem 
 

• Zastupitelstvo obce bere na vědomí a souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu led 
světelné vánoční výzdoby uzavřené mezi obcí Lobeč na straně nájemce a MK – 
mont illuminations s.r.o., IČ 254 24 769 za cenu nájmu ve výši 10 000 Kč ročně.   

 
• Zastupitelstvo obce nesouhlasí s poskytnutím finanční podpory Spolku rodičů a 

přátel ZŠ, MŠ a LMŠ Okna na rekonstrukci prostor školy.  
 

• Zastupitelstvo obce vyjadřuje poděkování Kláře Güllové za zajištění akce Dne 
dětí a Františku Michoinovi za zajištění zabezpečení prostor pošty Partner.  
 
 

 
 
V Lobči dne 17. června 2021 
 
 
 
 
 
zapisovatel:  Helena Čápová    

 
 
ověřovatelé zápisu:  Klára Güllová    
 
 

Libuše Fürstová     

 
 
schváleno:   Mgr. Eva Svěrčinová   
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