Zápis č. 16
ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 28. 4. 2021 od 18.00 hodin
v Konírně v zámeckém areálu v Chanovicích.
Program: 1. Zahájení
2. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
3. Finanční situace obce a změny rozpočtu
4. Různé a diskuse
5. Usnesení
6. Závěr
Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Mgr. Marie Hlůžková, Václav Kubaň, Miloslav Burda,
Ing. Michal Koman, Miroslav Korbel, Ing. František Pavlovský, Václav Šmat.
1. Zahájení
Zahájení provedl starosta P. Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a zastupitelstva na zasedání.
Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné.
2. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
Problematika úložiště radioaktivních odpadů:
- Plzeňský kraj schválil usnesením zastupitelstva stanovisko k úložišti radioaktivního odpadu: Nesouhlas
s umístěním hlubinného úložiště jaderného odpadu na území Plzeňského kraje. A žádá MPO ČR, aby
zastavilo veškeré kroky směřující k umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v lokalitě Březový
potok na Horažďovicku. Obec Chanovice děkuje vedení Plzeňského kraje za podporu a přijaté kroky.
- Ing. Arch. P. Valtr zpracovává studii „Rámcové posouzení vlivu uvažované realizace podzemního
úložiště radioaktivního odpadu v povodí přítoku Otavy – Březový potok na životní prostředí“. Studie
bude obsahovat cca 130 stran, kde budou popsány negativní vlivy případné realizace.
- Proběhlo několik společných jednání se zástupci všech deseti obcí a organizace dalších postupů.
- Na květnovém zasedání zastupitelstva obce bude nutné projednat postup naší obce k výzvě ředitele
SÚRAO ohledně tzv. Lokální pracovní skupiny.
Další:
- Byl proveden průzkumný vrt u Újezdu u Chanovic poblíž stávajících vrtů. Bohužel není dostatečně
vydatný a nelze jej využít. Další vrt byl proveden u rybníka Vicín již v k.ú. Chanovice. Zde je stav vody
příznivější, budou provedeny čerpací zkoušky. Probíhá jednání se Státním fondem životního prostředí
o získání dotace na provedení vrtů.
- Paní J. Klečková nabízí Obci Chanovice dva pozemky v k.ú. Chanovice o celkové výměře 1.175 m 2.
Paní M. Mourová také nabízí obci dva pozemky v k.ú. Chanovice o celkové výměře 1.174 m2. Dohoda
s majitelkami na nabídce za cenu 70,- Kč za 1 m2. Náklady na realizaci smluv ponese obec. Všichni
přítomní členové rady obce souhlasí s nákupem pozemků. Nutno projednat zastupitelstvem obce.
- V květnu 2021 proběhne jednání ohledně řešení dopravní situace, zejména do firmy Pfeifer Holz s.r.o.
- Do soutěže Stavba roku 2020 bude přihlášena přestavba bývalé školy v Defurových Lažanech na byty
a výstavba infrastruktury a úprava parcel v Chanovicích Na Výsluní.
- Plzeňský kraj organizuje nově Vintířovu stezku z Bavorska, přes Šumavu do Čech. V Chanovicích
vznikne poutní zastavení na Vintířově stezce. Budou osazeny nové hrací prvky a posezení.
- Obec pořídila v roce 2019 malotraktor. Kvůli opakovaných poruchám bude po domluvě s prodejcem
traktor vrácen a pořízen nový jiné značky a výkonu s využitím stávajícího příslušenství.
- V týdnu od 10.5. do 14.5.2021 bude omezen provoz Obecního úřadu v Chanovicích. V budově dojde
k výměně části oken a dveří. Následně bude prováděno vybílení prostor a úklid.
- Byly vypracovány projekty na přestavbu zázemí na hřišti v Chanovicích a na stavbu nové hasičské
zbrojnice v Chanovicích. Byly zahájeny činnosti na získání stavebních povolení.
- Došlo k porušení konstrukce krovu starší hasičské zbrojnice v Defurových Lažanech. Bude provedena
nutná zednická oprava budovy, nový krov, střešní krytina a celkový nátěr objektu.
- Ve sborovně v ZŠ, na zámku, došlo porušení stropu. Urychleně bude provedena oprava.
- V ZŠ a MŠ Chanovice proběhla kontrola hospodaření daňovou a účetní firmou Dakan s.r.o z Plzně.
- V dubnu proběhl elektronicky zápis děti do 1. třídy ZŠ Chanovice.
- V květnu proběhne elektronicky zápis dětí do Mateřské školy Chanovice.
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- Dokončeny práce na opravě kašny v zámeckém parku. Bude dosazena zeleň a umístěny lavičky.
- Připravuje se údržba cesty k sv. Vojtěchu nad Újezdem, byla narušena těžařskými lesními mechanizmy.
- V naší obci poškodili vandalové několik míst: altán v zámeckém parku, vchod do bytu v KD Chanovice,
vitríny na naučné stezce v Chanovicích, sportovní areál, atd. Nutno vypátrat viníka a řešit nápravu.
- Projednán pronájem části pozemku par. č. 421/1 v k.ú. Dobrotice o výměře 540 m2 manželům
Přibylovým do 30. 4. 2026 za cenu 1,- Kč/1m2/1 rok. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Pan Jaroslav Bláha připravuje zateplení svého domu v Chanovicích. Dojde tím k rozšíření domu do
obecního pozemku. Rada obce souhlasí s provedením zateplení.
- Ing. Fr. Pavlovský a p. Miloslav Burda přednesli zprávu o činnostech v obecních lesích: Byla
dokončena těžba vyvrácených stromů a stromů napadených kůrovcem, probíhá vysazování stromků,
stavba a opravy oplocenek, prořezávky, vyžínání. Naše obec vlastní cca 150 ha lesních pozemků.
- Ve vesnicích probíhá úklid, zametání cest, údržba obecního majetku a veřejných ploch.
Rada obce doporučuje k projednání a schválení zastupitelstvu obce níže uvedené záležitosti:
* Manželé Jan a Jitka Ondrejkovi žádají o pozemek par.č. 499/25 v Chanovicích Na Výsluní ke stavbě
rodinného domu pro trvalé bydlení.
* Paní Linda Schönová žádá o pozemek par.č. 499/33 v Chanovicích Na Výsluní ke stavbě rodinného
domu pro trvalé bydlení.
* Pan Daniel Drábek žádá o pozemek par.č. 700/71 v Chanovicích ke stavbě rodinného domu pro trvalé
bydlení.
* Pan Petr Šíp žádá o byt č. 2 pro trvalé bydlení v bytovém domě v Defurových Lažanech č.p. 58.
* Sbor Velkobor žádá o příspěvek na činnost v roce 2021 ve výši 10.000,- Kč.
* Zpráva z přezkoumání hospodaření Obce Chanovice a závěrečný účet Obce Chanovice za rok 2020.
* Zpráva z přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko a závěrečný účet DSO za rok 2020. (obec bere
na vědomí)
3. Finanční situace obce a změny rozpočtu
- Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 8.557.000,- Kč.
- Byly předloženy změny rozpočtu č. 3 – příjmy povýšit o 45.478,89 Kč. Souhlasí všichni přítomní
členové rady obce.
- Obec Chanovice získala dotaci od Plzeňského kraje na provoz informačního centra ve výši 25.000,- Kč.
- Žádost o dotaci na modernizaci sportovního areálu ve výši 350.000,- Kč byla zařazena mezi náhradní.
- Byla podána žádost o dotaci na pořízení nového vozidla pro SDH Defurovy Lažany.
4. Různé a diskuse
- Sčítání lidu probíhá do 11. 5. 2021, vyplnění elektronicky nebo na pobočkách České pošty.
- V říjnu 2021 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
- V kostele v Chanovicích probíhá oprava varhan.
- Ze strany naší obce probíhá spolupráce se Sdružením Prácheňsko, nyní příprava valné hromady.
- Součinnost při tvorbě strategie MAS Pošumaví na období let 2022 až 2027, možnost dotací.
- V rámci Turistické oblasti Pošumaví proběhlo jednání rady, jde o propagaci Prácheňska a Pošumaví.
- Květnová valná hromada DSO Horažďovicka proběhne v zámeckém areálu v Chanovicích.
- Starosta P. Klásek se podílí na přípravě Komunitního plánu sociálních služeb Horažďovicka.
- Náměstek hejtmanky Plzeňského kraje J. Bernard spolu s dalšími zastupiteli kraje jednal v Chanovicích
o tématech: úložiště, venkovské školství, bydlení, dopravní situace, firma Pfeifer, dotace, atd.
5. Usnesení
Rada Obce Chanovice s c h v a l u j e :
- Usnesením č. 32 - změny rozpočtu č. 3/2021 – příjmy povýšit o 45.478,89 Kč.
- Usnesením č. 33 – pronájem části pozemku par. č. 421/1 v k.ú. Dobrotice o výměře 540 m2 manželům
Přibylovým do 30. 4. 2026 za cenu 1,- Kč/1m2/1 rok.
6. Závěr
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.00 hodin ukončil.
Petr Klásek
Starosta obce

Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty
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