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ZÁPIS A USNESENÍ   
z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lobeč 

konaného dne 12. ledna 2023  
 
 
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 
 
 
1. zasedání zastupitelstva obce Lobeč zahájila a po celou dobu vedla starostka obce Ing. 
Zuzana Pavlíková Šimonková. Zasedání zahájila v 18:05 hod., přivítala přítomné 
zastupitele a hosty a konstatovala, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno, informace o 
jeho konání řádně vyvěšena a veřejné zasedání zastupitelstva prohlásila za 
usnášeníschopné.  
  
K jednotlivým bodům programu proběhla diskuze a byla přijata následující usnesení:  
k bodu 1 
Usnesení č. 1/2023 
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. 2/2023 
Zastupitelstvo obce schvaluje volbu Evy Svěrčinové jako zapisovatelky, Jiřího 
Kratochvíla a Olgy Vanické jako ověřovatelů zápisu.   
pro:   6      
proti:   0      
zdržel se:   0 
výsledek hlasování: schváleno 
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k bodu 2 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání jsou průběžně a 
řádně plněna.   
 
k bodu 3 
K bodu 3 proběhla diskuze na pracovním jednání zastupitelstva, které se konalo dne 5. 
ledna 2023. Jde o dorovnání rozpočtu dle skutečných příjmů a uskutečněných výdajů. 
K rozpočtovému opatření neměli zastupitelé žádné relevantní připomínky, a proto bylo 
přijato    
Usnesení č. 3/2023 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022, ve kterém došlo 
k navýšení v příjmové části o částku 36 900 Kč a ve výdajové části o 27 500 Kč. Rozdíl 
ve výši 9 400 Kč byl financován třídou 8115. 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2023, ve kterém došlo 
k navýšení v příjmové části o částku 1 900 Kč a ve výdajové části o 9 400 Kč.  Rozdíl ve 
výši 7 500 Kč byl financován třídou 8115.  
pro:   6      
proti:   0      
zdržel se:   0 
výsledek hlasování: schváleno 
 
k bodu 4 
K bodu 4 proběhla diskuze na pracovním jednání zastupitelstva, které se konalo dne 5. 
ledna 2023. S obsahem Smlouvy byli zastupitelé řádně seznámeni. Roční podíl obce na 
autobusový spoj linky 693 bude hrazen zálohově ve čtvrtletních splátkách a ročně bude 
činit 46 467 Kč. K obsahu smlouvy a ani k částce neměli zastupitelé žádné připomínky, a 
proto bylo přijato    
Usnesení č. 4/2023 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zajišťování a financování 
dopravní obslužnosti, mezi obcí a Krajským úřadem Středočeského kraje pro rok 
2022.    
pro:   6      
proti:   0      
zdržel se:   0 
výsledek hlasování: schváleno 
 
k bodu 5 
K bodu 5 proběhla diskuze na pracovním jednání zastupitelstva, které se konalo dne 5. 
ledna 2023. Zastupitelé se jednomyslně shodli, že je třeba najít nájemce hospody, který 
bude v sezóně 2023 hospodu provozovat a zajistí tak službu nejenom pro místní 
obyvatele, ale i pro turisty, kteří obec navštíví. Vzhledem k tomu, že jde o majetek obce, je 
nutné dodržet postup dle zákona o obcích a nejdříve uveřejnit záměr obce pronajmout 
svůj majetek.      
Usnesení č. 5/2023  
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru obce pronajmout hospodu 
v Sokolovně do 31. ledna 2023.    
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pro:   6      
proti:   0      
zdržel se:   0 
výsledek hlasování: schváleno 
 
k bodu 6 – různé 
V rámci komplexních pozemkových úprav požádal Krajský pozemkový úřad pro 
Středočeský kraj obec o odsouhlasení změny katastrální hranice v katastrálním území 
Lobeč s částí katastrálního území Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno. Po schválení 
zastupitelstvem budou následovat další úkony k zapsání změny obecní hranice do 
katastru nemovitostí. Zastupitelstvo proto přijalo toto usnesení.     
Usnesení č. 6/2023  
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu katastrální hranice v katastrálním území Lobeč 
s částí katastrálního území Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno.    
pro:   6      
proti:   0      
zdržel se:   0 
výsledek hlasování: schváleno 
 
Obec Lobeč uzavírá na rok 2023 dvě smlouvy o dílo na vyvážení odpadních jímek.  
S Vladislavem Stinkou (IČ 495 21 594) jde o vývoz jímek obyvatel Lobče, Nosálova, 
Libovic a Příboh a s Jaromírem Mojžíšem (IČ 765 86 987) na vývoz odpadní jímky 
Stavebního bytového družstva Mělník.  
Usnesení č. 7/2023 a 8/2023  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření výše uvedených smluv o dílo s uvedenými 
zhotoviteli.     
pro:   6      
proti:   0    
zdržel se:   0 
výsledek hlasování: schváleno 
 
Obec Lobeč byla požádána o sponzorský dar k rozvoji ZŠ a MŠ Okna, kterou navštěvuje 
sedm dětí z Lobče. Sponzorský dar bude účelově použit na pořízení notebooků, 
interaktivní tabule apod.. K tomu přijalo zastupitelstvo toto usnesení.    
Usnesení č. 9/2023  
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí sponzorského daru ZŠ a MŠ Okna ve výši 
7 000 Kč, účelově určeného pořízení IT vybavení.      
pro:   6      
proti:   0      
zdržel se:   0 
výsledek hlasování: schváleno 
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další diskuze: 
1. zastupitelé obce souhlasí se zapojením se do mezinárodní kampaně „Vlajka pro 

Tibet“, která připomíná již 64. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. 
2. při sněhové kalamitě a při náledí budou zaměstnanci obce udržovat a protahovat 

cestu až k domu Malých, Poštových 
3. obec bude i v roce 2023 udržovat a doplní počet místního osvětlení     

 
 
 
Zasedání zastupitelstva obce Lobeč bylo ukončeno v 19:00. hod. Starostka obce 
poděkovala všem za účast a za konstruktivní a věcný přístup k řešeným otázkám.   
 
 
 
V Lobči dne 12. ledna 2023   
 
 
 
zapisovatelka:  Eva Svěrčinová    
 
ověřovatelé zápisu:  Jiří Kratochvíl 

 
Olga Vanická 

  
 
schválila:   Ing. Zuzana Pavlíková Šimonková 


