
OBEC EVAŇ 
Evaň 27, tel. 725061211, e-mail: starosta@obecevan.cz 

 

Vyřizuje:  Tomáš Zahálka                  

Telefon: +420 725 061 211                                           

Datum:        25. 11. 2022                                                          

     

Věc: Usnesení zasedání obecního zastupitelstva ze dne 24. 11. 2022 

Přítomní zastupitelé: Zahálka, Vydrová, Lebert, Zloch, Švarha, Bartiš, Vyšatová, Glancová, Hrubý 

Hosté: Pešková, Růna 

 

1. Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo zapisovatele zápisu Vojtěcha Zlocha a 

ověřovatele pány Leberta a Hrubého. 

9 hlasů pro 

 

2. Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo program zastupitelstva konaného dne 24.11.2022 

- Domovní čističky odpadních vod 

- Dořešení prodeje obecních pozemků 19/2, 20/1,20/2 v k. ú. Evaň 

- Vyhláška o užívání obecních pozemků 

- Schválení rozpočtových opatření č. 8/2022 

- Výměna obecní techniky 

- Kácení stromů na hřbitově 

- Příspěvek na charitu 

- Pronájem pozemku Horka 

- Plátcovství DPH 

- Odprodej pozemků „Na Viničkách“ 

9 hlasů pro 

 

3. Domovní čističky fáze – B – ZO se dohodlo na zjištění více informací ohledně finanční 

náročnosti a stavební proveditelnosti celého projektu před podpisem této části smlouvy do 

příštího zastupitelstva. 

9 hlasů pro 

 

4. Vyhláška o užívání obecních pozemků potažmo parkování. ZO rozhodlo o odročení tohoto 

problému do příštích schůzek ZO. 

9 hlasů pro 

 

5. Pan Maštalíř nemá zájem o parcelu č. 20/1 a právo na nákup tohoto pozemku získává 2 v pořadí 

Klára Vydrová dle usnesení z 27. 10 2022 

 

6. Byla schválena rozpočtová opatření 8/2022 

9 hlasů pro 

 

7. Výměna obecní techniky – momentálně je technika opravné a plně funkční. Její výměna 

v tomto momentě není třeba. Prozatím odloženo na neurčito 

9 hlasů pro 

8. ZO rozhodlo o odstranění stromů, jejichž kořeny narušují hroby. 

9 hlasů pro 

 

9. ZO rozhodlo o charitativním daru pro společnost Charita Lovosice ve výši 10.000,- Kč. 

 

9 hlasů pro 
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10. ZO rozhodl, aby Petra Lukešová podala konkrétnější důvod k pronájmu obecního pozemku 

parc. č. 625/5 v k. ú. Horka. 

9 hlasů pro 

 

11. ZO pověřuje starostu obce ke zjištění bližší informací ohledná otázky stát se plátci DPH. 

Případně podat tuto žádost na finanční úřad. 

9 hlasů pro 

 

12. ZO rozhodlo, že cena k odprodeji pozemků „Na Viničkách“ zůstává na již schválených  

170 Kč/m2. Do kupní smlouvy bude vložena dohoda o zřízení předkupního práva obce 

v případě prodeje pozemku novým vlastníkem do 10 let. 

 

Diskuze: 

ZO se dohodlo, že další zastupitelstvo proběhne před Vánocemi v termínu 22. 12. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Tomáš Zahálka 

                                                                                           Starosta   obce                                                                  

 

 

 

 

 

 

 
 


		2022-11-28T15:16:34+0100
	Tomáš Zahálka




