Zápis č. 25
ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 29. 9. 2021 od 18.00 hodin
na Obecním úřadu v Chanovicích.
Program 1. Zahájení
2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2021, ZŠ a MŠ Chanovice, situace k úložišti
radioaktivních odpadů, atd.
4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti (pozemky související s chodníkem
Chanovice jih, apod.), rozpočtové změny, apod.
5. Informace o prodeji bytů v Defurových Lažanech a parcel v Chanovicích
6. Vodohospodářské náležitosti, aktuální situace, zdroje pitné vody
7. Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka,
Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí.
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr
Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Mgr. Marie Hlůžková, Václav Kubaň, Miloslav Burda,
Miroslav Korbel, Ing. František Pavlovský, Václav Šmat, Petra Šubová.
1. Zahájení
Zahájení provedl starosta Petr Klásek. Přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva obce na zasedání.
Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů obce a zasedání je usnášení schopné.
2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise navrženi: Václav Kubaň, Petra Šubová, Miloslav Burda.
Do mandátní komise navrženi: Ing. Miloslav Hlaváč, Ing. František Pavlovský, Per Klásek.
Za ověřovatele zápisu navrženi: Miroslav Korbel, Mgr. Marie Hlůžková.
Se zápisem z minulého zasedání zastupitelstva obce, s návrhem komisí a s návrhem programu souhlasí
všichni přítomní členové zastupitelstva.
3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2021, ZŠ a MŠ Chanovice, situace k úložišti
radioaktivních odpadů, atd.
- Pan J. Slavíček přednesl informace na téma větrné elektrárny v ČR. Odpověděl na dotazy přítomných.
- K úložišti radioaktivního odpadu se pracuje na „Posouzení negativních vlivů případného vybudování
úložiště“ a oponentuře k výstupům z MPO. Senátor Václav Chaloupek dokončuje filmový dokument
k tomuto tématu. Probíhají různá jednání s ostatními obcemi na Horažďovicku.
- Ing. Fr. Pavlovský, odborný lesní hospodář obce, připravil žádost o dotaci na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v lesích. Žádáno o částku ve výši 418.000,- Kč.
- Podána informace o návrhu pro vyhlášení přírodního parku na Horažďovicku. Posouzení území a návrh
na vyhlášení přírodního parku připravuje Plzeňský kraj. Jde o ochranu naší pošumavské krajiny a sídel.
- Bylo vypracováno závěrečné vyhodnocení dotace na průzkumné hydrogeologické vrty u Dobrotic a u
Újezdu u Chanovic pro SFŽP. Je nutné dořešit posunutí místa vrtu u Vicína o cca 20 metrů, byť stále jde
o obecní pozemky.
- Řeší se dopravní situace širšího Chanovicka, aktualizace dopravního značení do firmy Pfeifer,
směrování nákladní dopravy po nové silnici k zadní bráně firmy. Důležitá je kázeň řidičů.
- Začal nový školní rok. Připravují se kroužky pro děti, pracuje se na obnově sportovišť na hřišti, atd.
Škola spolu s obcí připravuje sportovní den, kterého se zúčastní i okolní školy.
4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti (pozemky související s chodníkem Chanovice
jih, apod.), rozpočtové změny, apod.
- Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách cca 10.426.000,- Kč.
- Byly předloženy změny rozpočtu č. 8. – příjmy povýšeny o 670.000,- Kč (dotace na modernizaci
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sportovišť, dotace na volby, prodej kulatiny, pojistné plnění), výdaje povýšeny o 4.686.000,- Kč (odkup
fary v Chanovicích, modernizace sportovišť, atd.). Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
- Je nutné dořešit vlastnictví pozemků podél chodníku Chanovice – jih, dle skutečnosti a nového
geodetického zaměření: Za 1.: Plzeňský kraj žádá Obec Chanovice o bezúplatný převod pozemku par.č.
698/5 v k.ú. Chanovice o výměře 264 m2. Obec Chanovice uvedený pozemek předává Plzeňskému kraji.
Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva. Za 2.: Obec Chanovice žádá Plzeňský kraj o bezúplatný
převod pozemků par.č. 704/13 (193 m2), 704/14 (23 m2), 723/6 (22 m2), 723/7 (2 m2), 723/8 (2m2) vše
v k.ú. Chanovice. Obec Chanovice přijímá uvedené pozemky od Plzeňského kraje bezúplatným
převodem. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
- Dále je řešena majetková situace v k.ú. Holkovice ohledně místní komunikace směrem na Újezd. Obec
Chanovice odkoupí od manželů M. a J. st. Pojerových nově oddělený „díl a“ z par.č. 482/1 par. č. (31 m2)
a ten bude sloučen k par. č. 587. Obec Chanovice prodává J. Pojerovi ml. nově oddělený pozemek par. č.
613/22 (14 m2), vše za cenu 50,- Kč/1 m2. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
5. Informace o prodeji bytů v Defurových Lažanech a parcel v Chanovicích
- Nabídka stavebních parcel v Chanovicích Na Výsluní a bytů v Defurových Lažanech je pozastavena.
6. Vodohospodářské náležitosti, aktuální situace, zdroje pitné vody
- V příštím roce je plánovaná údržba technologie úpravny pitné vody ve vodojemu.
7. Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka,
Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí
- Sdružení Prácheňsko pomáhá řešit možnosti sociálních služeb na Horažďovicku, aktualizace plánu.
- DSO Horažďovicko pomohlo zajistit kompostéry na bio odpady z domácností. Jsou k dispozici na OÚ.
- Je připravován společně kalendář na rok 2022 Sdružením obcí na povodí Hradišťského potoka.
8. Diskuse
- V pátek 8. 10. a v sobotu 9. 10. 2021 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
- Čtvrtek 21.10.2021 - beseda v KD Chanovice na téma „Pivo a pivovárky v Pošumaví“ s Janem Jirákem.
- Sobota 23. 10. 2021 - divadelní představení horažďovického TYJÁTRu„NaHraně“ v KD Chanovice.
- Čtvrtek 28. 10. 2021 - koncert kytaristy Štěpána Raka a jeho syna Matěje v Konírně v Chanovicích.
9. Usnesení
Návrh usnesení přednesl Ing. Pavel Hlaváč:
Zastupitelstvo obce o v ě ř u j e zápis z minulého zasedání zastupitelstva Obce Chanovice.
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í
- zprávu o činnosti obce a finanční situaci obce.
- informace o návrhu pro vyhlášení přírodního parku na Horažďovicku a stav přípravy Plzeňským krajem.
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e
- Usnesením č. 211 - změny rozpočtu č. 8. – příjmy povýšeny o 670.000,- Kč, výdaje povýšeny
o 4.686.000,- Kč.
- Usnesením č. 212 – bezúplatný převod pozemku par.č. 698/5 v k.ú. Chanovice o výměře 264 m2 pro
Plzeňský kraj. Obec Chanovice uvedený pozemek předává Plzeňskému kraji.
- Usnesením č. 213 – žádost na Plzeňský kraj o bezúplatný převod pozemků pro Obec Chanovice par.č.
704/13 (193 m2), 704/14 (23 m2), 723/6 (22 m2), 723/7 (2 m2), 723/8 (2m2) vše v k.ú. Chanovice. Obec
Chanovice přijímá uvedené pozemky od Plzeňského kraje bezúplatným převodem.
- Usnesením č. 214 – nákup od manželů M. a J. st. Pojerových „dílu a“ z par. č. 482/1 par. č. (31 m2).
Prodej J. Pojerovi ml. novou par. č. 613/22 (14 m2) vše v k.ú. Holkovice a za cenu 50,- Kč/1 m2.
10. Závěr
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.35 hodin ukončil.
Petr Klásek, starosta
Ing. Pavel Hlaváč, zástupce starosty

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Korbel
Mgr. Marie Hlůžková
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