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

konaného dne 30. září 2021  
 
přítomni:  
Mgr. Eva Svěrčinová   starostka  
Libuše Fürstová    zastupitelka 
Klára Güllová    zastupitelka 
Jiří Kratochvíl     zastupitel - omluven 
František Michoin   zastupitel 
Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.  zastupitel 
Ivana Žirovnická 
 
 

▪ Usnesení č. 39/2021 
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. 40/2021 
Zastupitelstvo obce schvaluje volbu Heleny Čápové jako zapisovatele, Jana 
Pustějovského a Libuše Fürstové jako ověřovatelů zápisu.   
pro: 5     proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 
 
 

▪ Usnesení č. 41/2021 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání byla splněna.  
 
 

▪ Usnesení č. 42/2021 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu nového zastupitele paní Ivany 
Žirovnické.    
 
 

▪ Usnesení č. 43/2021 
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, kterou 
se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy a část společného 
školského obvodu základní školy. Tato vyhláška nabývá platnosti 15. dnem po dni 
jejího vyhlášení na úřední desce Obecního úřadu. 
pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 
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▪ Usnesení č. 44/2021 
Zastupitelstvo obce schvaluje výsadbu stromů z dotačního titulu 4/2021 NPŽP 
"Sázíme budoucnost" a to včetně udržitelnosti projektu obcí, která je rovněž 
žadatelem o dotaci. Výsadba bude provedena v termínu v souladu s danou výzvou, na 
pozemcích v k.ú. Lobeč p.č.. 354/4, 428/4, 423, 429/1, 384, 390, 391/1, 391/3 dle 
předloženého návrhu č. 01/2021 a odborného posudku, který zastupitelstvo schválilo 
společně se souhlasem majitele pozemku s výsadbou. 
pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 

 
▪ Usnesení č. 45/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021, kterým došlo: 
1. k proúčtování úvěru Komerční banky a.s. ve výši 1 300 000 Kč, 
2. k proúčtování přijatého příspěvku na veřejně prospěšné práce ve výši 25 782 

Kč,  
3. k proúčtování přijaté dotace na volby ve výši 31 000 Kč a  
4. k přesunu mezi paragrafy ve výši 119 300 Kč.  

pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 
 
různé: 

• Zastupitelstvo obce vyjádřilo poděkování za zajištění rybářského závodu 
konaného dne 11. září 2021 Jiřímu Kratochvílovi, Ivaně Žirovnické a dalším 
zastupitelům a občanům obce 

• Zastupitelstvo obce vyjádřilo poděkování za úklid sklepa v Sokolovně Libuši 
a Liboru Fürstovým a Josefu Stinkovi 
 

 
 
 
V Lobči dne 30. 9. 2021 
 
 
zapisovatel:  Helena Čápová    

 
 
ověřovatelé zápisu:  Jan Pustějovský v.r.    

Libuše Fürstová v.r.   
 
 
   

schváleno:   Eva Svěrčinová, v.r. 
 
 
 
 


