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U S N E S E N Í  
ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lobeč 

konaného dne 18. srpna 2022  
 
 
přítomni:  
Mgr. Eva Svěrčinová   starostka    
Jiří Kratochvíl    místostarosta   
Libuše Fürstová    zastupitelka 
Klára Güllová    zastupitelka    
Ivana Žirovnická    zastupitelka 
František Michoin   zastupitel     
Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.  zastupitel   
 
a 
hosté dle prezenční listiny 
 
k bodu 1. 

▪ Usnesení č. 30/2022 
Zastupitelstvo obce Lobeč (dále jen „zastupitelstvo obce“) schvaluje program 4. 
veřejného zasedání zastupitelstva obce Lobeč, tak jak byl řádně vyhlášen.  
pro: 7   proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
 
 

k bodu 2. 
▪ Usnesení č. 31/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje volbu Heleny Čápové jako zapisovatele, Libuše Fürstové 
a Kláry Güllové jako ověřovatelů zápisu.   
pro:  7  proti: 0     zdržel se: 0  
výsledek hlasování: schváleno 
 
 

k bodu 2. 
▪ Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání jsou 

plněna.   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
k bodu 3. 

▪ Usnesení č. 32/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022, ve kterém došlo 
k přesunu mezi paragrafy (částka 85 000 Kč).     
pro:  7  proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
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k bodu 4. 
▪ Usnesení č. 33/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizovaný plán společných zařízení v rámci 
komplexních pozemkových úprav .    
pro:  7            proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
 
k bodu 5. 

▪ Usnesení č. 34/2022 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Protokolem o kontrole výkonu samostatné 
působnosti provedenou v obci Ministerstvem vnitra ze dne 13. 6. 2022 a 
zjištěními nedostatky.  Zastupitelstvu obce byl předložen návrh opatření k nápravě 
kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování, který bude dle 
ust. § 10 odst. 2 zákona o kontrole zaslán Ministerstvu vnitra.   
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných 
nedostatků a k zamezení jejich opakování. 
pro: 7    proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
 
 
 
k bodu 6. 
diskuze/různé: 
 

1. zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření dohody o skončení nájmu s Jiřinou 
Jarou ke dni 28. července 2022. 

▪ Usnesení č. 35/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pronajmout hospodu v Sokolovně. 
pro: 7    proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
 

2. zastupitelstvu obce byl předložen návrh příspěvkové organizace Hřbitovy a 
pohřební služby hl. m. Prahy na adopci hrobu lobečského rodáka skladatele a 
varhaníka Václava Emanuela Horáka na dobu 10 let za 7 200 Kč a zajištění jeho 
restaurování. 

▪ Usnesení č. 36/2022 
Zastupitelstvo obce neschvaluje adopci a restaurování hrobu z důvodu jiných 
nutných výdajů bezprostředně souvisejících se zajištěním chodu obce.  
pro: 7    proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: neschváleno 
 

3. zastupitelstvo obce bylo informováno o ukončení ubytování rodiny Olhy Mahei 
k 10. červenci 2022 a o poskytnutí příspěvku na ubytování za červen a červenec 
2022 v celkové výši 23 400 Kč.  
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4. zastupitelstvo obce bylo informováno o zájemcích o členství ve volební komisi 
pro podzimní komunální a senátní volby.  Schůzka se členy volební komise se 
uskuteční dne 30. srpna 2022. 

▪ Usnesení č. 37/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje čtyřčlennou volební komisi pro komunální a senátní 
volby 2022.  
pro: 7    proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
 

5. zastupitelstvo obce projednalo výběr zhotovitele investiční akce zatrubnění 
žlabu u pivovaru.   

▪ Usnesení č. 38/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr zhotovitele firmu Práce ze dvora s.r.o., IČ 088 
41 179 za cenu 600 000 Kč.    
pro: 7    proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
 

6. zastupitelstvo obce projednalo pronájem části obecního pozemku pod silnicí Na 
skále přiléhající k pozemku parc. č. 395/5 a učiní další nezbytné kroky 
k uzavření smlouvy o nájmu.    

▪ Usnesení č. 39/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku.     
pro: 7    proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
 

7. zastupitelstvo obce projednalo veřejné prohlášení a výzvu adresovanou straně 
Starostové a nezávislí (STAN) a rozhodlo nepřipojit se k výzvě.  
 

8. další body diskuze byly zaznamenány v zápisu z veřejného zasedání a budou 
projednány na pracovním jednání zastupitelů dne 8. září 2022.   

 

 
 
 
V Lobči dne 18. srpna 2022  
 
 
 

zapisovatel:  Helena Čápová    

 
 

ověřovatelé zápisu:  Libuše Fürstová 
    Klára Güllová    
   
 
schválila:   Eva Svěrčinová 


