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

konaného dne 29. 7. 2021  
 
přítomni:  
Mgr. Eva Svěrčinová   místostarostka 
Libuše Fürstová    zastupitelka 
Klára Güllová    zastupitelka 
Jiří Kratochvíl     zastupitel 
František Michoin   zastupitel 
Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.  zastupitel 
Ing. arch. Pavel Prouza, Ph.D. 
 
 
 
 

▪ Usnesení č. 27/2021 
Zastupitelstvo obce Lobeč (dále jen „zastupitelstvo obce“) schvaluje upravený 
program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lobeč, tak jak byl řádně 
vyhlášen.  
pro: 6    proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 

 
▪ Usnesení č. 28/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje volbu Heleny Čápové jako zapisovatele, Libuše Fürstové 
a Kláry Güllové jako ověřovatelů zápisu.   
pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 

 
▪ Usnesení č. 29/2021 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání byla splněna.  

 
▪ Usnesení č. 30/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním – 
zvednutím ruky.   
pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 
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▪ Usnesení č. 31/2021 
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích volí 
starostkou Mgr. Evu Svěrčinovou.  Usnesení č. 11/1/2018 ze dne 1. 11. 2018, tak jak 
bylo schváleno, zůstává v platnosti.   
pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 

 
▪ Usnesení č. 32/2021 

Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích volí 
místostarostou Jiřího Kratochvíla.     
pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 

 
▪ Usnesení č. 33/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje převod celého platebního styku do Komerční banky, 
a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33/969, 114 07, IČO 423 17 054 (dále jen 
„Komerční banka“) a uzavření Smlouvy o úvěru s Komerční bankou na koupi 
budovy čp. 22 (budova Pošty) ve výši 1 300 000 Kč. 
pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 

 
▪ Usnesení č. 34/2021 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se schválením rozpočtového opatření č. 3/2021 
místostarostkou, kde došlo ve výdajové části pouze k přesunu mezi paragrafy. 
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 4/2021, kde došlo ve výdajové 
části pouze k přesunu mezi paragrafy. V příjmové části došlo k navýšení o částku 
35 345,84 Kč (jde o kompenzační bonus pro rok 2021 za období 2–5/2021 a 
příspěvek na veřejně prospěšné práce). V ostatních položkách došlo pouze 
k přesunu mezi paragrafy.  
pro: 5     proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 

 
▪ Usnesení č. 35/2021 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zveřejnění záměru pronájmu Hospody 
v Sokolovně od 1. 9. 2021. 

 
▪ Usnesení č. 36/2021 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí přistoupení obce Lobeč k Memorandu o 
spolupráci (v sociální oblasti) a pověřuje místostarostku k podpisu tohoto 
dokumentu. 
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▪ Usnesení č. 37/2021 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí likvidaci obecního majetku (traktor výrobní 
značky Westwood) za cenu likvidace.  
 

▪ Usnesení č. 38/2021 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí odstoupení od žádosti o koupi budovy 
nádraží Vrátno.  
 
 
 
různé: 

• Zastupitelstvo obce vyjádřilo poděkování za zajištění obecní akce pro 
seniory dne 14. července 2021 Líbě Fürstové a Kláře Güllové .  
 

 
 
V Lobči dne 29. 7. 2021 
 
 

  
 
 
   

Eva Svěrčinová                                                                 Jiří Kratochvíl 
 
starostka obce                                                                  místostarosta obce 
 
 
 
 


