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

konaného dne 2. prosince 2021  
přítomni:  
Mgr. Eva Svěrčinová   starostka  
Jiří Kratochvíl    místostarosta omluven 
Libuše Fürstová    zastupitelka 
Klára Güllová    zastupitelka omluvena 
Ivana Žirovnická    zastupitelka 
František Michoin   zastupitel 
Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.  zastupitel 
 
 

▪ Usnesení č. 46/2021 
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. 47/2021 
Zastupitelstvo obce schvaluje volbu Heleny Čápové jako zapisovatele, Libuši 
Fürstovou a Ivanu Žirovnickou jako ověřovatelů zápisu.   
pro: 5   proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
 
 

▪ Usnesení č. 48/2021 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání byla splněna.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

▪ Usnesení č. 49/2021 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2022 jako vyrovnaný včetně 
provedených změn v celkové výši příjmů 3 155 200 Kč a v celkové výši výdajů 
3 155 200 Kč. Z toho 89 160 Kč použití třídy 8124 – uhrazené splátky dlouhodobě 
přijatých půjčených prostředků. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední i 
elektronické úřední desce obecního úřadu.  
pro: 5   proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 

 
▪ Usnesení č. 50/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 o 
místních poplatcích. Tato vyhláška nabývá platnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení 
na úřední desce Obecního úřadu. 
pro: 5   proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
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▪ Usnesení č. 51/2021 
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený plán společných zařízení zpracovaný 
v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Lobeč u Mšena s částí 
s částí k.ú. Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno. 
pro: 5   proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
 
 

▪ Usnesení č. 52/2021 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021, kterým došlo: 

1. k navýšení příjmů ve výši 39 948,98 Kč 
2. k navýšení výdajů o částku 38 673 Kč – jedná se o kompenzační bonus a dotaci 

na VPP; v ostatních paragrafech došlo pouze k přesunu položek 
pro: 5   proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 

 
 

▪ Usnesení č. 53/2021 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Libuší 
Fürstovou.  
pro: 5   proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
 
 

▪ Usnesení č. 54/2021 
Zastupitelstvo obce zmocňuje starostku obce ke schválení a podpisu poslední 
rozpočtové opatření č. 7/2021.  
pro: 5   proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
 

▪ Usnesení č. 55/2021 
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur za rok 2021.   
pro: 5   proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
 
různé: 
 
V Lobči dne 2. prosince 2021 
 
 
zapisovatel:  Helena Čápová    

 
 
ověřovatelé zápisu:  Libuše Fürstová  

Ivana Žirovnická  
 

   

schválila:   Eva Svěrčinová, v.r. 


