
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 23. 2. 2023 

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

Omluveni: Zloch 

Hosté: Taťána Černá, Radek Runa, Michaela Pešková 

 

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

ověřovatele pány Antonína Švarhu a Miroslava Leberta 

8 hlasů pro 

 

2. Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo program zastupitelstva konaného dne 23.2.2023 

- Hudba na masopust 

- Dřevo na čarodějnice 

- Odkanalizování dvora č.p. 1 

- Okapy na garáže a hlavní budovu č.p. 1 

- Občerstvení na brigádu 

- Mobilní oplocení statek 

- Veřejné osvětlení Horka 

- Žádost dlouhodobých nájemců o vyřazení nebo zmírnění předkupního práva 

k odprodávaným pozemkům 

- Akce ukliďme česko 

- Oprava děr na příjezdu do obce u pana Černého, Rulfů a na vjezdu pod kaštany 

- Diskuse 

 

8 hlasů pro 

 

3. ZO schválilo proplacení hudební produkce na masopustu konaném dne 18.3.2023 

 

8 hlasů pro 

 

4. Příprava na pálení čarodějnic proběhne jako obvykle, obec zajistí dřevo 

 

8 hlasů pro 

 

5. ZO projednalo odkanalizování dvora statku, nabídky od firmy Stavby Vydra je na 211.749,- Kč. 

ZO pověřilo starostu obce s uzavřením smlouvy na stavební práce. 

8 hlasů pro 

 

6. ZO schválilo provedení klempířských prací na spodních garážích a přední budově statku firmou 

Střechy Lebert za cenu 43.000,- Kč 

 

8 hlasů pro 

 

7. ZO projednalo občerstvení na brigádu konanou 25.2.2023 a toto bude zajištěno. 

 

8 hlasů pro 
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8. ZO schválilo nákup mobilního oplocení, aby bylo zamezeno přístupu do rozestavěných budov 

v areálu statku po jeho otevření. 

 

8 hlasů pro 

 

9. ZO schválilo výměnu led osvětlení na VO v obci Horka za cenu cca 48.000,- Kč. Odhadovaná 

návratnost investice cca 3 roky. 

 

8 hlasů pro 

 

10. ZO schválilo zmírnění předkupního práva z 10 na 5 let 

 

8 hlasů pro 

 

11. ZO schválilo zapojení obce do akce Ukliďme Česko. 

 

8 hlasů pro 

 

12. ZO schválilo opravu děr na příjezdu do obce u pana Černého, Rulfů a na vjezdu pod kaštany za 

cca 35.000,- Kč.  

 

8 hlasů pro 

 

13. Diskuse 

- Objednání kontejneru na svoz pneumatik 

- Způsob likvidace elektroodpadů 

- Zjištění finanční náročnosti popelnic na plasty 

- „Domeček“ na Horkách – co s ním? 

- Hřiště na plážový volejbal 

- Dětské hřiště na Horkách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Tomáš Zahálka 

                                                                                           Starosta   obce                                                                  
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