Zápis č. 19
ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 27. 4. 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. Příprava jednání zastupitelstva obce v květnu 2022
4. Dotace 2022
5. Finanční situace obce a změny rozpočtu
6. Různé a diskuse
7. Usnesení
8. Závěr
Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Mgr. Marie Hlůžková, Václav Kubaň, Jan Kestner, Miloslav
Burda, Ing. František Pavlovský, Ing. Oldřich Šebek, Václav Šmat, Petra Šubová.
1. Zahájení
Zahájení provedl starosta Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a členy 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
- Ve dnech 23. a 24. září 2022 proběhnou v ČR a i v Chanovicích volby do zastupitelstva obce. Do 19.
července 2022 je nutné podávat kandidátky z řad našich občanů, aby měl kdo vést dále naši obec.
- Zároveň proběhnou i volby do Senátu ČR. Předpokládá se u nich druhé kolo ve dnech 30.9. a 1.10.2022.
- Na území naší obce je k dnešnímu dni registrováno 114 uprchlíků z Ukrajiny. Do ZŠ v Chanovicích
chodí 12 dětí z Ukrajiny. Potřeby uprchlíků jsou pravidelně koordinovány s firmou Pfeifer.
- Pro dořešení vlastnictví pozemku pod chodníkem Chanovice-jih byly uzavřeny kompenzační darovací
smlouvy s Plzeňským krajem. Kraj daroval pozemky obci a obec darovala pozemky Plzeňskému kraji.
- V neděli 1. května 2022 bude zahájen provoz informačního centra a rozhledny v Chanovicích.
- Probíhá výměna poslední části výtlačného potrubí od vrtů u Újezdu k vodojemu v Chanovicích. Bude
též provedena výměna technologie v úpravně vody ve vodojemu. Obec Chanovice má povinnost zřídit
Fond obnovy vodovodů a kanalizací, dle MZe. Připravují se proto zásady tvorby a použití fondu.
- Probíhá údržba hřbitova v Chanovicích. Byla uklizena některá stará hrobová místa, upraveny cestičky
a opravena stavebně márnice a poškozené části oplocení. Postupně bude s údržbou pokračováno.
- Probíhá jednání ohledně nového dopravního značení do firmy Pfeifer s Policií Dopravní inspektorát.
- Firma Pfeifer připravuje výstavbu parkoviště pro auta zaměstnanců. Souhlas s realizací této stavby.
- S vedením firmy Pfeifer jsou řešeny průběžně tyto náležitosti doprava, pořádek, vody, provoz atd.
- Je připravován návrh projektu na přestavbu bývalé fary v Chanovicích. Probíhají jednání se sousedy.
Probíhá vyklízení skleníku, výměna vrat garáže, zaměření současného stavu atd.
- Je zpracován projekt na stavbu hasičské zbrojnice v Chanovicích. Stavební povolení je před nabytím
právní moci. Připravuje se výběrové řízení a potřebné podklady, včetně položkového rozpočtu.
- V dubnu 2022 proběhl zápis dětí do ZŠ Chanovice. Do 1. třídy je přihlášeno 16 dětí. Současných
prvňáčků je 6 + nyní 2 děti z Ukrajiny.
- V květnu 2022 proběhne zápis dětí do MŠ Chanovice.
- K problému neoprávněného oplocení obecního pozemku u č.p. 105 v Chanovicích proběhne kontrolní
řízení na místě početnější skupinou zastupitelů obce.
- V sobotu 9. dubna 2022 proběhl Den proti úložišti, jako společná akce deseti dotčených obcí na
Horažďovicku. Petiční listiny proti úložišti podepsalo cca 1.100 lidí. Ty byly odeslány ministrovi
průmyslu a obchodu J. Síkelovi a to spolu se společným prohlášením starostů obcí. Bude provedeno
vyúčtování akce. Ministr Jozef Síkela pozval zástupce lokalit na jednání. Později jím bylo jednání
zrušeno. Byla vypracována odborná analýza návrhu zákona právníkem Mgr. Douchou.
- Byly projednány stavební záměry a připravované akce naší obce v roce 2022.
- Probíhá kontrola využití dotace z roku 2021 na nové průzkumné vrty u Dobrotic a u Újezdu u Chanovic.
V květnu zde na místě budou provádět kontrolu pracovníci Ministerstva životního prostředí ze Státního
fondu životního prostředí.
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- K dnešnímu dni je k dispozici 1 parcela v Chanovicích, 1 parcela na bytovku Na Výsluní a 1 byt
v Defurových Lažanech. Případně parcela na bytovku mezi čtyřbytovkami v Chanovicích.
- Na zasedání byl pozván zájemce o pronájem KD v Chanovicích. Zájemce dnes schůzku zrušil.
- Informace o jednání o možnosti odkupu přístupové cesty k obecním lesům v k.ú. Újezd u Chanovic.
- Informace o přípravě poslední majetkové smlouvy v souvislosti s novým chodníkem na jih Chanovic.
Pozemek byl před výstavbou chodníku řešen smlouvou o smlouvě budoucí s manželi M. a J. Raškovými.
- Poutě v Defurových Lažanech a v Chanovicích zajistí letos opět Flachsovi.
- Nebyl schválen požadavek na odkup části pozemku par. č. 256/1 v Újezdu u Chanovic. Jde o veřejnou
plochu s možností pro společné užívání.
- Vysloven souhlas s realizací novostavby rodinného domu v Holkovicích na par. č. 415/2.
- Byla provedena revize značení a údržba okolí při naučné stezce územím Hradišťského potoka.
- Sdružení Prácheňsko: proběhla valná hromada, probíhá příprava poznávací brožury o turismu ve všech
36 členských obcích a akce „Prácheňsko na Práchni bude odpoledne v pátek 20. 5. 2022.
- Před dokončením je Komunitní plán sociálních služeb Horažďovicka, na přípravě spolupracujeme.
3. Příprava jednání zastupitelstva obce v květnu 2022
- Zasedání zastupitelstva Obce Chanovice proběhne 25.5.2022 od 18.oo hodin v KD v Chanovicích.
- V dubnu 2022 provedly pracovnice Krajského úřadu Plzeňského kraje závěrečné přezkoumání
hospodaření Obce Chanovice za rok 2021. Nebyly shledány žádné chyby a nedostatky. Byl zpracován
Návrh závěrečného účtu Obce Chanovice za rok 2021.
4. Dotace 2022
- Dopravní automobil pro SDH D. Lažany - příslib ve výši 450.000,- Kč a další žádost na Plzeňský kraj.
- Na opravu části střechy zámku v Chanovicích byla předložena smlouva o dotaci z Plzeňského kraje ve
výši 200.000,- Kč. Rada obce souhlasí s přijetím dotace a s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.
- Dotace na pořádání výstav nebyla poskytnuta.
- Udržovací práce na bývalém hostinci v Defurových Lažanech by měly, dle příslibu, být podpořeny
z Plzeňského kraje částkou 281.000,- Kč.
- Na pěstební činnost a hospodaření v obecních lesích byly podány tři žádosti na částku cca 350.000,- Kč.
- Adaptaci lesních ekosystémů na klimatickou změnu ve výši 205.429,- Kč.
5. Finanční situace obce a změny rozpočtu
- Obec Chanovice má k dnešnímu dni k dispozici celkem cca 11.588.000,- Kč. Petr Klásek v souvislosti
s touto částkou hovořil o nákladech na letošní probíhající či připravované akce. Zároveň bere finanční
rezervu potřebnou i pro začátek nového volebního období a nové zastupitelstvo obce, od listopadu 2022.
- Je nutné provést změny rozpočtu č. 3 – příjmy navýšit o 88.663,31 Kč, výdaje navýšit o 800.000,- Kč
(příspěvek pro ZŠ, komunikace, dětská hřiště), dle přílohy. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
6. Různé a diskuse
- Pátek 6.5.2022 – „Domove, sladký domove“ – výstava, zahájení turistické sezóny, historická vozidla.
- Sobota 14.5.2022 – Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
- Sobota 21.5.2022 – „Na kole okolo Chanovic“.
- Pondělí 23.5.2022 a čtvrtek 26.5.2022 – koncerty ZUŠ Horažďovice.
- Sobota 28.5.2022 – setkání seniorek a seniorů z vesnic naší obce.
7. Usnesení
Rada Obce Chanovice s c h v a l u j e :
- Usnesením č. 39 – změny rozpočtu č. 3/2022 – příjmy navýšit o 88.663,31 Kč, výdaje navýšit
o 800.000,- Kč, dle přílohy.
- Usnesením č. 40 – přijetí dotace a uzavření smlouvy o účelové dotaci s Plzeňským krajem na opravu
části střechy zámku v Chanovicích ve výši 200.000,- Kč.
8. Závěr
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.00 hodin ukončil.
Petr Klásek
starosta

Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty
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