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Zápis č. 27 

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 24.11.2021 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, probíhající a chystané pracovní akce, příprava zasedání zastupitelstva  

                    obce v prosinci, atd. 

                4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti (pozemky Na výsluní, apod.), rozpočtové  

                    změny, příprava rozpočtu na rok 2022, Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním  

                    poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apod. 

                5. Vodohospodářské náležitosti, aktuální situace, zdroje pitné vody, ceny vodného a stočného   

                    v roce 2022. 

                6. Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka,  

                    Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí. 

                7. Diskuse 

                8. Usnesení 

                9. Závěr  
 

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Mgr. Marie Hlůžková, Jan Kestner, Miloslav Burda, Ing. 

Michal Koman, Petr Končal, 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: Mgr. Marie Hlůžková, Ing. Michal Koman, Ing. Pavel Hlaváč. 

Do mandátní komise navrženi: Ing. František Pavlovský, Václav Šmat, Miroslav Korbel. 

Za ověřovatele zápisu navrženi: Petra Šubová, Miloslav Burda. 

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, probíhající a chystané pracovní akce, příprava zasedání zastupitelstva obce 

v prosinci, atd. 

- Na Státní fond životního prostřední do Prahy bylo odesláno závěrečné vyhodnocení dotace na 

vybudování dvou nových průzkumných vrtů. 

- Na Krajský úřad bylo odesláno závěrečné vyhodnocení dotace na akci „Oprava místních komunikací 

v Černicích a Defurových Lažanech“. Ta byla stavebně realizovaná na přelomu roků 2020/21. 

- Firma Pfeifer Holz s.r.o. žádá o vyjádření ke stavbě skladovací haly peletek. Jde o vnitřní úpravy 

stávající haly. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva. 

- V červenci 2021 schválil Parlament ČR opatření tzv. „Milostivé léto“. Jde o možnost řešení exekučních 

dluhů a závazků s odpuštěním penále a dalších poplatků. Opatření je platné do 28.1.2022. 

- Byla spuštěna další vlna kotlíkových dotací. Informace na internetových stránkách Plzeňského kraje. 
 

4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti (pozemky Na výsluní, apod.), rozpočtové 

změny, příprava rozpočtu na rok 2022, Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství apod. 

- Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách cca 9.282.000,- Kč.  

- Byly předloženy změny rozpočtu č. 10/2021 – příjmy navýšeny o 160.057,- Kč (především dotace na 

zmírnění dopadů kůrovcové kalamity) a výdaje navýšeny o 769 738,88 Kč (úpravy sportovišť, pěstební 

lesní práce, náklady v ZŠ, volby do Parlamentu, atd.). Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva. 
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- Byla projednána obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství včetně poplatku pro rok 2022 ve výši 800,- Kč. Zároveň byla zrušena OZV č. 3/2017 o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva. 
 

5. Vodohospodářské náležitosti, aktuální situace, zdroje pitné vody, ceny vodného a stočného   

v roce 2022. 

- V roce 2022 se začne připravovat stavební projekt a související činnosti pro napojení vrtu u Vicína 

v k.ú. Dobrotice do vodovodní soustavy. 

- V součinnosti s firmou Čevak a.s. byly navrženy a projednány ceny pro rok 2022 z vodojemu 

Chanovice: vodné ve výši 45,15 Kč/m3, stočné ve výši 26,84 Kč/m3 vše bez DPH. Cena vodného pro 

Holkovice ve výši shodné s cenou Obce Velký Bor. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva. 

- V Chanovicích byla provedena výměna vodovodního potrubí a údržba kanalizace na návsi. Důvodem 

byl havarijní stav a opakované poruchy. 

- Vodohospodářských potřeb je poměrně velké množství a je nutné se této oblasti činností stále věnovat. 
 

6. Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka,  

Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí. 

- Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka připravuje stolní kalendář na rok 2022. 

- Sdružení Prácheňsko mělo podzimní jednání členských obcí. Byly aktualizovány činnosti na rok 2022 

s tím, že vše velmi záleží na epidemiologická situaci v ČR. 

- MAS Pošumaví zahrnuje 99 měst a obcí a cca 86.000 obyvatel trvale zde bydlících. Probíhají práce na 

nové strategii na období 2021-2027, dle rozsáhlého šetření za spolupráce členských obcí MAS. Z výstupů 

a požadavků strategie je cílem získávat dotace na projekty obcí a dalších možných subjektů. 

- Činnost Turistické oblasti (TO) Pošumaví probíhá na základě dobrovolnické práce. Je zažádáno o dotaci 

na Plzeňský kraj na vytvoření dalších materiálů. Příslib podpory cca 500.000,- Kč. Připravované výstupy 

na propagaci území: aktualizace a dotisk brožury „Útržky z Pošumaví“, filmové dokumenty z turistických 

míst cca 3-5 minut, brožura „Prácheňsko pod Práchní“ – turistické představení obcí, cca 50 stran.  
 

7. Diskuse 

- Ve čtvrtek 9.12.2021 se v Kulturním domě v Chanovicích uskuteční zasedání zastupitelstva obce. 

- Kvůli opatřením spojeným s nemocí Covid-19 budou některé kulturní akce zrušeny, některé omezeny. 

- Obec připravuje s Josefem Chalupným z Horažďovic publikaci o životě v našich vesnicích v období 

protektorátu. Žádáme občany, kteří mají k danému tématu dobové fotografie a dokumenty, aby je poskytli 

k ofocení. Případně doplnili informacemi a vzpomínkami. Jde o časové období roků 1938 až 1945. 
 

8. 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. 

Zastupitelstvo obce  s c h v a l u j e    

- Usnesením č. 224 - změny rozpočtu č. 10/2021 – příjmy navýšeny o 160.057,- Kč a výdaje navýšeny  

o 769 738,88 Kč.  

- Usnesením č. 225 - Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním oplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství, včetně poplatku pro rok 2022 ve výši 800,- Kč a zároveň ruší OZV č. 3/2017  

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 

- Usnesením č. 226 - ceny pro rok 2022 z vodojemu Chanovice: vodné ve výši 45,15 Kč/m3, stočné ve 

výši 26,84 Kč/m3 vše bez DPH. Cena vodného pro Holkovice ve výši shodné s cenou Obce Velký Bor. 
 

9. Závěr      

Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19.45 hodin ukončil.  
 

Petr Klásek, starosta                     Petra Šubová 

Ing. Pavel Hlaváč, zástupce starosty                              Miloslav Burda 

                     Ověřovatelé zápisu 


