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

konaného dne 1. prosince 2022  
 
 
přítomni:  
Ing. Zuzana Pavlíková Šimonková starostka 
Mgr. Eva Svěrčinová   místostarostka    
Jiří Kratochvíl    zastupitel    
Libuše Fürstová    zastupitelka 
Olga Vanická    zastupitelka    
Mgr. Martin Fořt    zastupitel      
a 
hosté dle prezenční listiny 
 
 
 
Zasedání zastupitelstva obce Lobeč zahájila a po celou dobu vedla Ing. Zuzana 
Pavlíková Šimonková, starostka obce v 18:00 hodin. Konstatovala, že 
zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
  
k bodu 1. 

▪ Usnesení č. 11/2/2022 
Zastupitelstvo obce Lobeč (dále jen „zastupitelstvo obce“) schvaluje program 
veřejného zasedání zastupitelstva obce Lobeč, tak jak byl řádně vyhlášen na 
úřední desce.   
pro: 6     proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
 
 

k bodu 2. 
▪ Usnesení č. 12/2/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje volbu Heleny Čápové jako zapisovatele, Libuše Fürstová 
a Olga Vanická jako ověřovatelek zápisu.   
pro: 6     proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
 
 

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

průběžně plněna.    
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k bodu 3. 
▪ Usnesení č. 13/2/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Lobeč pro rok 2023 jako vyrovnaný 
včetně provedených změn v celkové výši příjmů 3 483 700 Kč a v celkové výši výdajů 
3 394 540 Kč. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední i elektronické úřední desce 
obecního úřadu.  
pro: 6     proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
 
 

k bodu 4. 
▪ Usnesení č. 14/2/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022, ve kterém došlo 
k navýšení v příjmové části o částku 87 000 Kč, ve výdajové části o 689 470 Kč. 
Záporné saldo vyjádřeno třídou 8115 v částce 602 470 Kč. Zastupitelstvo obce 
současně zmocňuje starostku obce ke schválení a podpisu posledního rozpočtového 
opatření č. 6/2022.   
pro: 6     proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
 
 

k bodu 5. 
▪ Usnesení č. 15/2/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku, kterou obec 
jako pronajímatel uzavírá s Lucií Kročilovou a Václavem Kopeckým od 1. prosince 
2022 na dobu 30 let za roční nájemné ve výši 1 Kč.    
pro: 6     proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
 

k bodu 6. 
▪ Usnesení č. 16/2/2022  

Zastupitelstvo obce schvaluje vydání Jednacího řádu zastupitelstva obce Lobeč. 
Jednací řád nabývá platnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení na úřední desce obce.  
pro: 6     proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
 

k bodu 7. 
▪ Usnesení č. 17/2/2022  

Zastupitelstvo obce schvaluje členy kontrolního výboru, kterými jsou předseda Mgr. 
Martin Fořt a členové Ing. arch. Tereza Lemperová a Tomáš Pavlík.  
pro: 6     proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
 

k bodu 7. 
▪ Usnesení č. 18/2/2022  

Zastupitelstvo obce schvaluje členy finančního výboru, kterými jsou předsedkyně 
Olga Vanická a členové Hana Malá a Daniela Tříšková.   
pro: 6     proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
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k bodu 8. 
▪ Usnesení č. 19/2/2022  

Zastupitelstvo obce schvaluje členy krizového štábu, kterými jsou velitel Jiří 
Kratochvíl a členové Mgr. Martin Fořt a Libor Fürst.  
pro: 6     proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
 

k bodu 9. 
▪ Usnesení č. 20/2/2022  

Zastupitelstvo obce schvaluje členy inventurní komise, kterými jsou předsedkyně 
Libuše Fürstová a členové Olga Vanická a Helena Čápová.  Zastupitelstvo obce 
schvaluje plán inventur za rok 2022.  
pro: 6     proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
 

k bodu 10. 
▪ Usnesení č. 21/2/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení účtu vedeného u České spořitelny a.s. 
z důvodu převedení platebního styku do Komerční banky a.s. (viz usnesení č. 
30/2021) 
pro: 6     proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
 

k bodu 11. 
▪ Usnesení č. 22/2/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení vymáhání místních poplatků za rok 2019 u 
osob neznámého pobytu hlášených na adrese obecního úřadu a to z důvodu obtížné 
a neefektivní vymahatelnosti. 
pro: 6     proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
 

k bodu 12. 
▪ Usnesení č. 23/2/2022 

Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje uzavření dohod o provedení práce pro rok 
2023 s Liborem Fürstem (údržba veřejné zeleně), Libuší Fürstovou (administrativní 
práce), Barborou Vítovou (údržba www stránek obce) a Olgy Vanické (zástup za 
zaměstnankyni Pošty partner).  Zastupitelstvo konstatuje, že Libuše Fürstová a Olga 
Vanická jako zastupitelky nejsou ve střetu zájmů. 
pro: 6     proti: 0     zdržel se:  0 
výsledek hlasování: schváleno 
 
V Lobči dne 1. prosince 2022   
 
 

zapisovatelka:  Helena Čápová, v.r.    

ověřovatelé zápisu:  Libuše Fürstová, v.r. 
Olga Vanická, v.r. 

  

schválila:   Ing. Zuzana Pavlíková Šimonková, v.r.  


