
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOBEČ 
KONANÉHO DNE 28. 8. 2019 

 
 
Přítomni:  
Ing. Jaromír Šimonek, starosta obce  
Mgr. Eva Svěrčinová, místostarostka obce 
Klára Güllová, zastupitelka  
Libuše Fürstová  
Ing. Jan Pustějovský, zastupitel  
František Michoin, zastupitel 
Jiří Kratochvíl, zastupitel 
Radomír Michoin, host 
Libor Fürst, host 
 
Místo konání zasedání: 
budova Obecního úřadu Lobeč, Lobeč 43  
zasedání zahájeno v 18,00 hodin 
 
Program zasedání: 

1. zahájení a informace o svolání 
2. kontrola zápisu z minulého zasedání 
3. volba zapisovatelů a ověřovatelů zápisu 
4. schválení programu 
5. rozpočtové opatření č. 1 a 3 
6. Sokolovna – úpravy a vybavení 
7. různé 
 
 
1. Zahájení a informace o svolání 

Starosta obce zahájil veřejné zasedání, přivítal přítomné a seznámil s tím, že veřejné zasedání bylo 
řádně svoláno, oznámení vyvěšeno, konstatoval nadpoloviční většinu přítomných zastupitelů a 
veřejné zasedání prohlásil za usnášeníschopné.  
 

2. kontrola zápisu z minulého zasedání  
Bez připomínek.  
 

3. volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání 
Zapisovatelem byla zvolena místostarostka, ověřovateli zápisu byli zvoleni František Michoin a Jiří 
Kratochvíl  
Hlasování: jednohlasně schváleno 
 

4. schválení programu zasedání 
Program zasedání byl schválen. 
Hlasování: jednohlasně  
 
 
 



5. schválení rozpočtového opatření č. 1 
Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno. 
Hlasování: jednohlasně  
 

6. schválení rozpočtového opatření č. 3  
Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno. 
Hlasování: jednohlasně  
 

7. Sokolovna – úpravy a vybavení 
Zastupitelé se dohodli, že veškeré změny budou zváženy po předložení návrhu nájemců. Při té 
příležitosti bylo zdůrazněno, prostory sportovního hřiště je možné využívat dočasně pouze 
k nakládce a vykládce zboží nikoli k parkování aut.  Pokud nebude toto rozhodnutí respektováno, 
budou vyvozena opatření.  
 

8. různé 
1. projednána stížnost paní Blanky Kerlické na prasklý kanál – bylo dohodnuto, že oprava bude 

v tomto roce provedena provizorně; tato akce bude zařazena do plánu investic v rámci 
celkové rekonstrukce na rok 2020 

2. projednána neoficiální nabídka na prodej nemovitosti čp. 27 – zastupitelstvo je proti 
3. projednána oprava střechy obecního úřadu 
4. projednán pronájem vánoční výzdoby – zastupitelé souhlasí 
5. projednán režim provozu zvonu na místním kostele – dokud nebude darovací smlouva, 

nebude zvon provozován (viz stanovisko AK Demut, Klimeš, Mader)  
6. Jan Pustějovský - informace o kanálu a chodníku v centru obce – vše je v běhu, žádosti jsou 

podány na příslušných institucích – čekáme na vyjádření  
7. oznámení o konání svatby dne 7. 9. 2019 a možné rušení nočního klidu po 22 hodině – 

zastupitelé berou na vědomí 
 
 

9. Závěr  
Veřejné zasedání bylo ukončeno v 19,35 hod. Příští veřejné zasedání se uskuteční v zákonem daném 
termínu.   
 
 
 
V Lobči 28. 8. 2019 
 
 
 
 
 

Ing. Jaromír Šimonek, v.r.          
František Michoin, v.r. 
Jiří Kratochvíl, v.r. 

 
 


