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Zápis č. 17 

ze zasedání Rady Obce Chanovice konaného dne 26. 1. 2022 od 18.00 hodin 

na Obecním úřadu 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, Jan Kestner, Miloslav Burda,  

Miroslav Korbel, Ing. František Pavlovský, Petra Šubová. 
 

1.  Zahájení 

Zahájení provedl starosta Petr Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a členy zastupitelstva obce 

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 

- Nemoc Covid-19 omezuje provoz obecního úřadu, základní a mateřské školy. Jsou rušeny některé 

kulturní a společenské akce. Probíhají povinná testování.  

- Proběhl pochod proti úložišti. Zúčastnilo se před 350 lidí. Starosta děkuje spoluorganizátorům za pomoc 

při přípravě pochodu. Z pochodu byl natočen dokument pro média a vysílán v regionální televizi. 

Podepsané petiční listiny spolu s průvodním dopisem byly poslány ministrovi průmyslu a obchodu. 

Senátor Václav Chaloupek natočil dokument o problematice úložiště v naší lokalitě s názvem „Zde je 

domov náš“. V pátek 11. 2. 2022 se v Chanovicích uskuteční setkání zástupců všech vytipovaných lokalit 

v ČR. V dubnu je plánován v naší lokalitě společný Den proti úložišti. Připravuje se jednání s ministrem 

průmyslu a obchodu.  

- V lednu byly pracovníky ČEVAKu a obce opraveny dvě poruchy na vodovodním řadu, v Chanovicích  

a v Defurových Lažanech. 

- V Kulturním domě v Chanovicích je nutné řešit způsob vytápění. Odborné technické řešení zajistí Ing. 

O. Šebek. Následně bude nutné realizovat navržená opatření. 

- Kontrolní výbor řešil stížnost Stanislava Capraty z Chanovic, která se týkala stavu obecního pozemku  

u jejich domu a zatékání povrchových vod. Po geodetickém zaměření bylo upřesněno, že Capratovi mají 

postavené oplocení na obecním pozemku, někde posun hranice až cca 2,0 metry. Kontrolní výbor 

navrhuje odstranění stavby. Zároveň bylo na místě zjištěno, že na obecních pozemcích mají Capratovi 

uskladněný materiál (dřevo, kameny, štěrk) a proto byli vyzváni i k odstranění tohoto z veřejných ploch. 

Souhlasí všichni přítomní členové rady i zastupitelstva. 

- Paní Václava Malíková, rozená Lavičková, zdědila byt po rodičích v domě č.p. 76 v Chanovicích. Žádá 

o pokračování souvisejícího pronájmu zahrádky na par.č. 510/38 o výměře 88 m2, kterou měli v pronájmu 

rodiče. Návrh vyhovět za stávajících nájemních podmínek. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.  

- Připravuje se projekt na protipovodňová opatření u Holkovic. Cílem je zpomalit povrchové vody při 

přívalových deštích. Řeší se vlastnictví příslušných pozemků a starosta je pověřen radou obce k jednání  

s majiteli. 

- Na Obecním úřadu v Chanovicích proběhla Tříkrálová sbírka pro potřeby Charity Horažďovice. 

Pracovnice Charity vyslovují poděkování všem dárcům. 

- Projektant Arch J. Kučera provedl zaměření stávajícího stavu fary v Chanovicích. Probíhá vyklízení 

budovy fary. Bude opravena střecha nad garáží u fary. 

- Je připravován projekt tzv. vjezdové bezpečnostní brány v Defurových Lažanech na příjezdu od severu, 

od Černic na krajské silnici II. třídy. 

- Plzeňský kraj vyhlašuje dotační tituly na rok 2022. Probíhá stálé monitorování vhodných možností pro 

naši obec. Bude hledána možnost dotace na opravu střechy zámku. 

- Probíhá obnova technologie na úpravu pitné vody ve vodojemu v Chanovicích, velmi důležité. 

- Proběhla částečná obnova výtlačného vodovodního řadu od vrtů u Újezdu do vodojemu v Chanovicích  
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a to v trase okolo sportovního areálu, cca 500 metrů. Zbývající část obnovy potrubí bude provedena letos, 

cca 450 metrů. Jde o poslední úsek celkové výtlačné trasy v souhrnné délce 2,25 kilometru. 

- Probíhá údržba a obnova kanalizačního vedení ze sportovního areálu v Chanovicích. 

- Je vypracovaný projekt na novou hasičskou zbrojnici v Chanovicích. Stavba bude umístěna pod 

Kulturním domem. Probíhají činnosti spojené se získáním stavebního povolení. 
 

3. Finanční situace obce a změny rozpočtu 

- Probíhá účetní uzávěrka roku 2021 a inventarizace majetku obce.  

- Obec má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 10.476.000,- Kč.  

- Manželé František a Iveta Řepíkovi dokončili a zkolaudovali výstavbu nové bytové jednotky v Újezdu  

u Chanovic. Splnili všechny podmínky pro poskytnutí příspěvku ve výši 40.000,- Kč na vytvoření nové 

bytové jednotky pro trvalé bydlení. S vyplacením příspěvku souhlasí všichni přítomní členové rady obce. 

- Partneři Jan Hudeček a Nikola Pavlovská dokončili a zkolaudovali stavbu rodinného domu pro trvalé 

bydlení Na Výsluní v Chanovicích. Žádají o poskytnutí slevy z ceny pozemku na základě kupní smlouvy 

ve výši 91.400,- Kč. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce. 
 

4. Různé a diskuse 

- Sdružení Prácheňsko připravuje školení účetních, vydává brožuru a pexeso propagující zdejší region. 

- DSO Horažďovicko připravuje projekt na nový a rozšířený Sběrný dvůr v Horažďovicích, který bude 

sloužit i pro naši obec. Došlo ke zdržení vyhotovení projektové dokumentace a k posunu termínu o tři 

měsíce pro dokončení projektu „Rozšíření sběrného dvora Horažďovice“. Finanční podmínky se nemění. 

Návrh na odsouhlasení dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy ohledně součinnosti Obce Chanovice na 

projektu. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce. 

- Ve vesnicích, které navštěvuje pojízdná prodejna, byl vyvěšen nový jízdní řád prodejny. 

- Myslivecký spolek Chanovice přijímá objednávky na slepičky a kohoutky. 

- Je připravován přehled kulturních a společenských akcí na rok 2022. Zatím limitováno opatřeními proti 

šíření Covidu-19. 

- Obnova kašny v zámeckém areálu byla přihlášena do soutěže „Má vlast cestami proměn 2022“. 

- V letošním roce proběhnou volby do zastupitelstva obce. Je nutné zvažovat a připravovat 

podávání kandidátek na nové členy zastupitelstva obce. 
 

5. Usnesení 

Rada Obce Chanovice   s c h v a l u j e : 

- Usnesením č. 33 – předání výzvy k odstranění stavby oplocení a hospodářského objektu na obecním 

pozemku manželům Janě a Janovi Capratovým z Chanovic. 

- Usnesením č. 34 – vyplacení příspěvku na vytvoření nové bytové jednotky pro trvalé bydlení ve výši 

40.000,- Kč manželům Fr. a I. Řepíkovým. 

- Usnesením č. 35 - poskytnutí slevy z ceny pozemku Na Výsluní v Chanovicích na základě kupní 

smlouvy ve výši 91.400,- Kč za vybudování nového domu pro trvalé bydlení partnerům Nikole Pavlovské 

a Janu Hudečkovi. 

- Usnesením č. 36 - pronájem zahrádky par. č. 510/38 o výměře 88 m2 v k.ú. Chanovice paní Václavě 

Malíkové za podmínek nájemní smlouvy na dobu neurčitou.  

- Usnesením č. 37 – pro DSO Horažďovicko dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy k projektu „Rozšíření 

sběrného dvora Horažďovice“. 
 

6. Závěr      

Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19.40 hodin ukončil. 

 

Petr Klásek                                                                                               Ing. Pavel Hlaváč 

starosta                                                                                                      zástupce starosty 

 

 


