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

 

Vyřizuje:  Tomáš Zahálka                  

Telefon: +420 725 061 211                                           

Datum:        27. 1. 2023                                                          

     

Věc: Usnesení zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 1. 2023 

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

Omluveni: Zloch, Glancová 

Hosté: Černá, Runa, Martinovský 

 

1. Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo zapisovatele zápisu Miloše Hrubého a 

ověřovatele pány Antonína Švarhu a Zdeňka Bartiše. 

7 hlasů pro 

 

2. Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo program zastupitelstva konaného dne 26.1.2023 

- Projednání zasíťování části bývalého areálu JZD elektrickou energií 

- Projednání žádosti o odkup obecního pozemku panem Martinovským 

- Projednání výše poplatků za hrobové místo na dalších 10 let 

- Informace o aktuálním vývoji projektu domovních čističek 

- Projednání nákupu nové obecní techniky 

- Naplánování „kolektivní brigády“ pod hájem 

- Ocenění stodol pro případný prodej - odhad 

- Zasíťování nových pozemků elektrickou energií 

7 hlasů pro 

 

3. ZO schválilo zasíťování již hotových garáží ve statku elektrickou energií, která nebyla součástí 

projektu. Odhadovaná cena bez výkopových prací je cca 62000. Rozvaděč, přívodní kabely + 

práce 

7 hlasů pro 

 

4. ZO projednalo žádost pana Martinovského na odkup části obecního pozemku parc. č. 756 před 

č.p. 68. Tato žádost byla zamítnuta. 

 

0 hlasů pro, 7 hlasů proti 

 

5. ZO projednalo změnu poplatků za hrobová místa ve výši 120,- za malý hrob a 240,- za 

dvojhrob, které se neměnili od roku 1993. Návrh na příštích minimálně 10 let je poplatek 250,- 

za malý hrob, 500 za dvojhrob. 

7 hlasů pro 

 

6. V obcích Evaň a Horka byly vykopány sondy pro vypracování hydrogeologického posudku. Dle 

vyjádření geologa je podloží vhodné pro vsakování a posudek bude vypracován s kladným 

stanoviskem. 

 

7. ZO projednalo nákup multifunkčního traktůrku, pohon 4x4 cca 200000–220000 Kč. 

Nejvýhodnější nabídka je 206000 a nákup štěpkovače ve dvou možných variantách. Cenová 

relace kolem 50000 Kč (hobby stroj) nebo profi v cenové relaci cca 100000 Kč. 

ZO pověřuje starostu obce nákupem multifunkčního traktůrku v cenové relaci do max 250000,- 

Kč a profi štěpkovače do max 110000,- Kč. 

7 hlasů pro 
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8. Kolektivní brigáda je naplánována na druhou polovinu února (25.2.) Plán brigády bude ještě 

upřesněn. Starosta dá vědět mobilním rozhlasem. 

 

9. ZO pověřuje starostu, aby nechal zpracovat odhad prodejní ceny stodol ve statku. 

 

6 hlasů pro, 1 se zdržel 

 

10. Bylo požádáno o zasíťování pozemků v nové lokalitě po prasečácích, kdy je podepsaná 

smlouva s ČEZ Distribuce a bude uhrazena záloha 126000 Kč. Lhůta pro zasíťování je 15 

měsíců. Pracuje se na projektu vodovodu, dořeší se chodník, cesta a osvětlení. Byla poptána 

firma na projektovou studii k cestám a chodníkům. 

 

11. Diskuze: 

 

Pozemky „Na Viničkách“ – současní nájemci byli z části osloveny s možností odkupu daných 

pozemků. V současné době je cca 5 pozemků, které nejsou pronajaté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Tomáš Zahálka 

                                                                                           Starosta   obce                                                                  
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