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Zápis č. 33 

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 27.7.2022 od 18.00 hodin  

v Kulturním domě v Chanovicích 
 

Program: 1. Zahájení 

                2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu 

                3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu a aktuální potřeby obce, příprava stavby hasičské  

                    zbrojnice Chanovice, komunální volby 2022 atd. 

                4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti, změny rozpočtu v roce 2022 a další 

                5. Diskuse 

                6. Usnesení 

                7. Závěr  
 

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Mgr. Marie Hlůžková, Miloslav Burda, Ing. Michal Koman, 

Miroslav Korbel, Ing. František Pavlovský, Ing. Oldřich Šebek, 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: Ing. Pavel Hlaváč, Ing. František Pavlovský, Václav Šmat. 

Do mandátní komise navrženi: Ing. Michal Koman, Mgr. Marie Hlůžková, Miloslav Burda. 

Za ověřovatele zápisu navrženi: Ing. Oldřich Šebek, Petra Šubová. 

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 a aktuální potřeby obce, příprava stavby hasičské 

zbrojnice Chanovice, komunální volby 2022 atd. 

- Ve dnech 23.9. a 24.9.2022 proběhnou volby do zastupitelstva Obce Chanovice a do Senátu Parlamentu 

ČR. Senátní volby proběhnou pravděpodobně ještě ve druhém kole ve dnech 30.9. a 1.10 2022. 

- V sobotu 9.7.2022 proběhl v Chanovicích Den řemesel, významná společenská akce. Akci navštívilo 

přes tři tisíce osob. Poděkování starosty patří všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této akce. Bez 

součinnosti desítek občanů by se takováto akce nemohla pořádat.  

- Pojízdná prodejna, kterou vlastní DSO Horažďovicko, má nového provozovatele, a to firmu Potraviny 

Mandák s.r.o. Byl upraven jízdní řád prodejny. 

- Byl zaslán dopis ministrovi J. Síkelovi z MPO s vyjádřením záporného postoje k přípravě a realizaci 

stavby úložiště radioaktivního odpadu. Je též reakcí na současné policejní vyšetřování na SÚRAO. 

- Dále byl zaslán dopis ministrovi vnitra p. Rakušanovi ohledně zachování pobočky České pošty 

v Chanovicích. Jde o reakci na snahy vedení podniku Česká pošta o uzavření zdejší pobočky. 

- Základní škola a mateřská škola měla ve školním roce 2021/2022 celkem 150 dětí a 30 zaměstnanců. 

- Připravuje se doplnění dopravního značení pro příjezd do firmy Pfeifer. V srpnu bude umístěno. 

- Uprchlíků z Ukrajiny je v naší obci ubytováno cca 70. Někteří odjeli již zpět na Ukrajinu.  

- Projekčně se připravuje napojení nového vrtu u rybníka Vicín do vodohospodářské soustavy.  

- V přípravě je i výstavba nové studny v Černicích. 

- Připravuje se přestavba bývalé fary v Chanovicích, stavba nového objektu v zahradě fary a stavba 

technického zázemí obce v zahradě fary. Jednáno s institucemi, které musí být součástí řízení. 

- Kontrolní výbor provede v Černicích posouzení ohledně obecních pozemků u domu č.e. 1 Černice. 

- V srpnu 2022 se předpokládá zahájení prací na rekonstrukci veřejného osvětlení v Újezdu u Chanovic. 

Zároveň bude přeložen a rekonstruován veřejný rozhlas. Vše souvisí s novými elektro rozvody ČEZ. 

- Bude provedena oprava sochy sv. Donáta v Chanovicích a některých křížků. 

- Proběhlo ošetření stromů, byly ořezány suché větve u MŠ a odstraněny suché smrky u bytovek. 

- Během prázdnin probíhají opravy, bílení a údržba ve školních budovách. Na hlavní budově zámku bude 

od 1.8.2022 měněna část střešní krytiny. Zámek a knihovna budou po dobu opravu uzavřeny. 
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- Během prázdnin provádí brigádníci z obce kosení vsí, kosení ve sportovním areálu a na hřbitově, nátěry, 

údržbu, úklidy budov a majetku. Brigádníci také zajišťují chod Informačního centra a rozhledny. 

- V kulturním domě na sále „v podloubí“ bude položen nový koberec. 

- Ve vodojemu byla osazena nová technologie na úpravu pitné vody (filtry, náplně a čerpadla). 

- Čerpací stanice na splaškové vody ve sportovním areálu bude hotova do konce července. 
 

4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti, změny rozpočtu v roce 2022 a další 

- Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách cca 12.900.000,- Kč.  

- Je třeba provést změny rozpočtu č. 6 – příjmy povýšit o 1.381.174,91 Kč, výdaje povýšit  

o 1.400.000,- Kč, dle přílohy. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva. 

- Na zasedání byla pozvána paní Hanušová, která má zájem o pronájem hostince a sálu v ulturním domě 

v Chanovicích. Po projednání jejích záměrů a požadavků Obce Chanovice návrh na pronájem hostince  

paní Hanušové od září 2022. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva. 

- V zápisu ze zasedání ZO ze dne 25.5.2022 usnesením č. 260 bylo schváleno odkoupení pozemku par.č. 

700/111 v k.ú. Chanovice o celkové výměře 31 m2 od M. Kaufnerové a A. Hrachovcové. OPRAVA 

CHYBY V ZÁPISU: Správná celková cena je 1.700,- Kč za celý pozemek o výměře 31 m2. 

- Část komunikace v Černicích se nachází na soukromém pozemku. Návrh na směnu části obecního 

pozemku par. č. 485/1 v k. ú. Černice u Defurových Lažan o výměře 70 m2 za část pozemku par. č. stav. 

12 v k. ú. Černice o výměře 23 m2 s p. M. Hanzlíkem, dle nového GP. Rozdíl výměry bude hrazen ze 

strany p. M. Hanzlíka cenou 50,- Kč/1 m2. Náklady na realizaci smluv ponese obec. 

- Pan J. Dlouhý žádá o prodej části obecního pozemku par. č. 31 o výměře 13 m2 v k. ú. Holkovice. 

Návrh na prodej části pozemku za cenu 50,- Kč/1 m2. Náklady na realizaci smlouvy ponese p. J. Dlouhý. 

- Ing. A. Raška žádá o vyjádření ke stavbě v Holkovicích. Jedná se o přístřešek pro koně na jeho 

pozemku. Požárně nebezpečný prostor stavby zasahuje částečně na obecní pozemek. Návrh na vydání 

souhlasného stanoviska. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva. 

- V pondělí 22.8.2022 se sejde výběrová komise pro výběr zhotovitele hasičské zbrojnice v Chanovicích. 

- Získané dotace: Vozidlo pro zásahovou jednotku Defurovy Lažany I. HZS (450.000,- Kč). Vozidlo pro 

zásahovou jednotku Defurovy Lažany II. z PK (300.000,- Kč). Oprava objektu č.p. 33 v Defurových 

Lažanech z PK (281.000,- Kč). Oprava střechy č.p. 1 Chanovice z PK (200.000,- Kč). Činnosti a práce 

v obecních lesích z PK (229.090,- Kč). Poznámka – PK = Plzeňský kraj. 
 

5. Diskuse 

Pozvánky na některé akce: 

- Pátek 5.8.2022: Rybářské odpoledne na rybníku Pásaném. 

- Pátek 5.8.2022: Letní kino v Holkovicích, pořádá SDH Holkovice. 

- Sobota 6.8.2022: Koncert Kubelíkova tria v Konírně. 

- Neděle 7.8.2022: Divadelní představení „Sen noci svatojánské“ divadla TYJÁTR Horažďovice. 

- Sobota 13.8.2022: Zahájení výstavy Divoká Šumava, fotografie Marka Drhy. 

- Sobota 27.8.2022: Dožínky Plzeňského kraje 2022. 

- V září proběhne Vítání občánků ze všech vesnic naší obce, předpokládaný počet opět přes deset dětí. 

- Obec Chanovice se zúčastní veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni ve dnech 15.9. - 17.9.2022 a budou 

samostatně prezentovány turistické cíle a kulturní počiny v naší obci. 
 

6. 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. 285 - změny rozpočtu č. 6 - příjmy povýšit o 1.381.174,91 Kč, výdaje povýšit  

o 1.400.000,- Kč, dle přílohy 

- Usnesením č. 286 – pronájem hostince v Kulturním domě v Chanovicích paní Hanušové od září 2022. 
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- Usnesením č. 287 – oprava usnesení č. 260 z jednání ZO z 25. 5. 2022: odkoupení pozemku par. č. 

700/111 v k.ú. Chanovice o celkové výměře 31 m2 od M. Kaufnerové a A. Hrachovcové za celkovou 

cenu 1.700,- Kč.  

– Usnesením č. 288 – směnu části obecního pozemku par. č. 485/1 v k. ú. Černice u Defurových Lažan  

o výměře 70 m2 za část pozemku Milana Hanzlíka par. č. stav. 12 v k. ú. Černice o výměře 23 m2, dle 

nového GP. Rozdíl výměry bude hrazen ze strany M. Hanzlíka cenou 50,- Kč/1 m2. Náklady na realizaci 

smluv ponese obec. 

– Usnesením č. 289 – prodej části obecního pozemku par. č. 31 o výměře 13 m2 v k. ú. Holkovice Jiřímu 

Dlouhému, dle nového GP za cenu 50,- Kč/1 m2. Náklady na realizaci smlouvy ponese J. Dlouhý. 

- Usnesením č. 290 – souhlasné stanovisko se stavbou Přístřešek pro koně stavebníka Ing. A. Rašky v 

Holkovicích. 

 

7. Závěr      

Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.00 hodin ukončil.  
 

 

Petr Klásek, starosta                 Ing. Oldřich Šebek 

Ing. Pavel Hlaváč, zástupce starosty               Petra Šubová 

                   Ověřovatelé zápisu 

 

 

 

 


