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U S N E S E N Í  
z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lobeč 

konaného dne 16. června 2022  
 
 
přítomni:  
Mgr. Eva Svěrčinová   starostka    
Jiří Kratochvíl    místostarosta omluven  
Libuše Fürstová    zastupitelka 
Klára Güllová    zastupitelka    
Ivana Žirovnická    zastupitelka 
František Michoin   zastupitel  nepřítomen   
Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.  zastupitel  nepřítomen 
 
a 
hosté dle prezenční listiny 
 
 

▪ Usnesení č. 23/2022 
Zastupitelstvo obce Lobeč (dále jen „zastupitelstvo obce“) schvaluje program 3. 
veřejného zasedání zastupitelstva obce Lobeč, tak jak byl řádně vyhlášen.  
pro: 4   proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
 
 
 

▪ Usnesení č. 24/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje volbu Heleny Čápové jako zapisovatele, Libuše Fürstová 
a Kláry Güllové jako ověřovatelů zápisu.   
pro:  4  proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 
 
 
 

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

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

 
▪ Usnesení č. 25/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022, ve kterém došlo 
k přesunu mezi paragrafy (78 067 Kč).    
pro: 4   proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
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▪ Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávou o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Lobeč a bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2021.   

 
▪ Usnesení č. 26/2022 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2021 a 
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradami k nedostatkům 
zjištěným při přezkoumání hospodaření. K odstranění nedostatků a k tomu, aby se 
podobné nedostatky již v budoucnu neopakovaly, přijímá zastupitelstvo opatření, 
které je přílohou tohoto usnesení. Návrh „Závěrečného účtu“ včetně „Zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce Lobeč za rok 2021“ byl řádně vyvěšen na 
úřední desce obce Lobeč. 
pro: 4     proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 

 
 

▪ Usnesení č. 27/2022 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2021.    
pro: 4    proti: 0                zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 

 
 

▪ Usnesení č. 28/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje podpis Memoranda o spolupráci partnerů při 
realizaci Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb SO ORP Mělník na 
léta 2021-2025. Došlo k přistoupení dalších obcí k Memorandu.     
pro: 4   proti: 0      zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
 
 
 

▪ Usnesení č. 29/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 20 000 Kč na 
vybudování jímky odpadních vod panu Fröhlichovi dle Usnesení č. 24/2020.   
pro: 4   proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
 

 
 
diskuze/různé: 

▪ zastupitelstvo obce bere na vědomí poskytnutí příspěvku na ubytování za 
květen 2022 ve výši 18 600 Kč na ubytování paní Olhy Mahey a její rodiny v bytě 
na Poště. Příspěvek bude použit na pokrytí nákladů spojených s ubytováním. 

 

▪ zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření Dohody o poskytování příspěvku 
na veřejně prospěšné práce s Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Příbrami, 
na základě které, bude obci poskytován příspěvek na zaměstnání pana Josefa 
Stinky v období od 1. 6. 2022 do 31. 10. 2022.  
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▪ zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost Václava Kopeckého a Lucie Kročilové 
o pronájem části obecního pozemku přiléhající k domu. Zastupitelstvo obce 
projednalo v této souvislosti i žádost o opravu příjezdové obecní cesty a 
navrhuje projednání odprodeje výše uvedených pozemků. 
 
 
 
 

 
 
 

V Lobči dne 16. června 2022  
 
 
 

zapisovatel:  Helena Čápová    

 

ověřovatelé zápisu:  Libuše Fürstová 
    Klára Güllová    
   
 
schválila:   Eva Svěrčinová 


