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

konaného dne 28. dubna 2022  
 
 
přítomni:  
Mgr. Eva Svěrčinová   starostka  
Jiří Kratochvíl    místostarosta  
Libuše Fürstová    zastupitelka 
Klára Güllová    zastupitelka omluven   
Ivana Žirovnická    zastupitelka 
František Michoin   zastupitel  nepřítomen 
Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.  zastupitel 
 
a 
hosté dle prezenční listiny 
 
 

▪ Usnesení č. 12/2022 
Zastupitelstvo obce Lobeč (dále jen „zastupitelstvo obce“) schvaluje program 
veřejného zasedání zastupitelstva obce Lobeč, tak jak byl řádně vyhlášen.  
pro:  5  proti:      zdržel se:   
výsledek hlasování: schváleno 
 
 
 

▪ Usnesení č. 13/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje volbu Heleny Čápové jako zapisovatele, Libuše Fürstové 
a Jana Pustějovského jako ověřovatelů zápisu.   
pro:  5  proti:      zdržel se:   
výsledek hlasování: schváleno 
 
 
 

▪ Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání jsou 
plněna.   

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

▪ Usnesení č. 14/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2022 o 
odpadu.    
pro:  5  proti:      zdržel se:   
výsledek hlasování: schváleno 
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▪ Usnesení č. 15/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání novely Obecně závazné vyhlášky obce č. 
1/2022 o místních poplatcích.     
pro:  5  proti:      zdržel se:   
výsledek hlasování: schváleno 
 
 

▪ Usnesení č. 16/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy č. 1210400169 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na základě které, 
bude obci poskytnuta formou dotace částka 154 111,10 Kč za provedenou výsadbu 48 
stromů.   
pro:  5  proti:      zdržel se:   
výsledek hlasování: schváleno 
 
 

▪ Usnesení č. 17/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o správě pozemků určených 
k plnění funkcí lesa s Ing. Zuzanou Pavlíkovou-Šimonkovou, IČ 142 86 491 a 
smlouvu o výkonu funkce odborného lesního hospodáře s Ing. Jakubem 
Hejtmánkem držitelem licence na rok 2022.   
pro:  5  proti:      zdržel se:   
výsledek hlasování: schváleno 
 
 

▪ Usnesení č. 18/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s panem Ladislavem 
Stinkou, jejímž předmětem je vyvážení odpadních jímek obyvatel Lobče, Nosálova, 
Libovic a Příboh do čistírny odpadních vod v obci.    
pro: 5   proti:      zdržel se:   
výsledek hlasování: schváleno 
 
 

▪ Usnesení č. 19/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s panem Jaromírem 
Mojžíšem, jejímž předmětem je vyvážení odpadní jímky Stavebního bytového 
družstva Mělník do čistírny odpadních vod v obci.    
pro:  5  proti:      zdržel se:   
výsledek hlasování: schváleno 
 
 

▪ Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o provádění kontroly výkonu 
samostatné působnosti svěřené orgánům obce, kterou provádí Ministerstvo 
vnitra.  

 

▪ Usnesení č. 20/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022, kterým došlo 
k navýšení v příjmové části o 8 709,67 Kč. V ostatních položkách došlo k přesunu mezi 
paragrafy.   
pro: 5   proti:      zdržel se:   
výsledek hlasování: schváleno 
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▪ Usnesení č. 21/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje stanovení počtu členů zastupitelstva obce na 
volební období 2022 – 2026 v počtu 7 členů.    
pro:  5  proti:      zdržel se:   
výsledek hlasování: schváleno 
 

 
 
diskuze/různé: 

▪ zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o registraci obce v systému 
Středočeského krajského úřadu HUMPO (humanitární pomoc) pro získání 
příspěvku na ubytování paní Olhy Mahey a její rodiny v bytě na Poště.  

 

▪ Usnesení č. 22/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění 
ubytování s Krajským úřadem Středočeského kraje vedenou pod č. S-
2738/OBŘ/2022, na základě které, bude obci poskytnuta úhrada nákladů 
v souvislosti s ubytováním paní Olhy Mahey a její rodiny.    
pro:  5  proti:      zdržel se:   
výsledek hlasování: schváleno 
 
 

▪ zastupitelstvo obce byly předloženy cenové nabídky firmy Práce ze dvora s.r.o., 
IČ 088 41 179 na projekty revitalizace centra obce.  
 

▪ zastupitelstvo obce bylo informováno o zpracování studie dopravně 
bezpečnostní situace na místních komunikací (viz usnesení č. 9/2022) 
 

▪ zastupitelstvo obce projednalo vykácení smrčků na stráni pod příjezdovou 
komunikací Na skále a výsadbu ovocných stromů. 
 

▪ zastupitelstvo obce projednalo dosavadní nevyhovující provoz Hospody 
v Sokolovně, zejména otevírací dobu s tím, že pokud se situace nezlepší, bude 
provozovatelka/nájemkyně pozvána k projednání na příští pracovní jednání 
zastupitelstva.   

 
 
 
 
 

V Lobči dne 28. dubna 2022 
 

zapisovatel:  Helena Čápová    

 

ověřovatelé zápisu:  Libuše Fürstová 
    Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.  
   
schválila:   Eva Svěrčinová, v.r. 


