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Zápis č. 34 

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 31.8.2022 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, Jan Kestner, 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: Ing. Pavel Hlaváč, Miroslav Korbel, Miloslav Burda. 

Do mandátní komise navrženi: Ing. František Pavlovský, Petra Šubová, Václav Šmat. 

Za ověřovatele zápisu navrženi: Mgr. Marie Hlůžková, Jan Kestner. 

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. 

- Proběhlo výběrové řízení na provedení stavby „Požární zbrojnice Chanovice“. Nejnižší cenu nabídla 

firma Stavby Šafanda s.r.o., a to 2.998.770,- Kč bez DPH. Návrh na výběr zhotovitele stavby firmu 

Stavby Šafanda s.r.o., pověření P. Kláska uzavřením smlouvy o dílo. A zajištění stavebního dozoru 

firmou GPL Č. Budějovice - Strakonice. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva. 

- Na území naší obce se v současné době nachází cca 70 ukrajinských uprchlíků. Další Ukrajinci zde 

dlouhodobě žijí a pracují. 

- V Újezdu u Chanovice probíhá celková rekonstrukce elektrifikace firmy ČEZ Distribuce. Veřejné 

osvětlení a rozhlas budou osazeny na nové sloupy, toto je financované obcí. Zatím bylo vynaloženo 

obecních cca 530.000,- Kč. 

- Na kostele v Chanovicích probíhá oprava a nátěr fasády a nátěry klempířských prvků. Obec se podílí 

nákupem barev. 

- Probíhají udržovací a zabezpečovací stavební práce na bývalém hostinci v Defurových Lažanech. 

- Na budově zámku v Chanovicích proběhla v srpnu výměna části střešního pláště a oprava krovu. Práce 

provedl místní tesař T. Mach se svými spolupracovníky, bez problémů a v dobré kvalitě. 

- Během prázdnin proběhly opravy a údržba školních budov a zeleně na školních pozemcích. 

- Bude nově osazeno doplnění dopravního značení do firmy Pfeifer pro směrování nákladní dopravy. 

- Čerpací stanice na splaškové vody ve sportovním areálu v Chanovicích byla dokončena a je napojena na 

kanalizaci směřující do čističky odpadních vod. 

- Na Ministerstvo zemědělství byla podána žádost o dotaci na lesnické práce v obecních lesích. 

- V září bude v kulturním domě na sále v podloubí položen nový koberec 

- Ve školním roce 2022/2023 bude v MŠ Chanovice 33 dětí, 2 učitelky, 2 provozní zaměstnanci. 

V ZŠ Chanovice bude celkem 127 žáků, z toho 11 žáků se statusem uprchlíka. Prvňáčků bude 15.  

Ve škole pracuje 19 pedagogických pracovníků, 6 provozních zaměstnanců. 
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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 11.800.000,- Kč. Cílem je na konci 

volebního období předat novému zastupitelstvu finanční hospodářství bez dluhu a bez úvěru. A předat i 

finance na další provoz a rozvoj obce. 

- Je třeba provést změny rozpočtu č. 7 – výdaje povýšit o 903.000,- Kč, dle přílohy. Jde o provozní 

potřeby: opravy komunikací, kanalizace, lesnictví apod. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva. 

- Manželé Vivatenkovi žádají o poskytnutí slevy ve výši 78.100,- Kč z kupní ceny pozemku Na Výsluní 

v Chanovicích par.č. 499/20, dle kupní smlouvy. Splnili podmínky kupní smlouvy. Souhlasí všichni 

přítomní členové zastupitelstva. 

 - Pro vybudování nové studny v Černicích je nutné připojení odběrného elektrického zařízení na 

pozemku par.č. 1/10 v k.ú. Černice. Návrh na uzavření smlouvy o připojení s firmou ČEZ Distribuce, a.s. 

Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva. 

- Paní M. Hanušová bude mít od září pronajatý hostinec v Kulturním domě v Chanovicích. Paní 

Hanušová žádá o pronájem místností č. 2 a č. 4 v 1. patře KD Chanovice. Návrh na pronájem na dobu 

neurčitou se zkušební dobou do 31.12.2022 za celkové nájemné 100,- Kč měsíčně. Souhlasí všichni 

přítomní členové zastupitelstva. Předání veškerých pronajatých prostor proběhne 6. 9. 2022.  
 

5. Diskuse 

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

- Sobota 17.9.2022 – Vítání občánků v Konírně v zámeckém areálu. 

- Sobota 24.9.2022 – Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů ze všech vesnic naší obce. 

- Víkend 17.9.2022 – 19.9.2022 – poutní mše, posvícení, předpouťová zábava Holkovice a pouťová 

zábava Chanovice, fotbaly, lunapark, nedělní prohlídky školy, … 

- Sobota 1.10.2022 – Den místní potraviny ve skanzenu. 

- Pátek 14.10.2022 – divadelní představení souboru Bolešiny a veselohra Lakomec v KD Chanovicích. 

- Ing. Pavel Hlaváč přednesl informace o některých činnostech v tomto volebním období a vše částečně 

zhodnotil. 

- Petr Klásek poděkoval všem zastupitelům za jejich práci pro obec za poslední čtyři roky. A popřál těm, 

kteří kandují do zastupitelstva obce, mnoho úspěchů. 
 

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. 291 - změny rozpočtu č. 7 - výdaje povýšit o 903.000,- Kč, dle přílohy. 

- Usnesením č. 292 - poskytnutí slevy ve výši 78.100,- Kč z kupní ceny pozemku Na Výsluní 

v Chanovicích par.č. 499/20, manželům Vivatenkovým. 

– Usnesením č. 293 - uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení s firmou ČEZ 

Distribuce, a.s. na pozemku par. č. 1/10 v k.ú. Černice u Defurových Lažan. 

– Usnesením č. 294 – výběr zhotovitele firmu Stavby Šafanda s.r.o. Chanovice na stavbu „Požární 

zbrojnice Chanovice“ za celkovou cenu 2.998.770,- Kč bez DPH. Pověření P. Kláska k uzavření smlouvy 

o dílo. Zajištění stavebního dozoru od firmy GPL Strakonice. 

- Usnesením č. 295 – pronájem místností č. 2 a č. 4 v 1. patře KD Chanovice paní M. Hanušové za 

celkové nájemné 100,- Kč měsíčně na dobu neurčitou se zkušební dobou do 31.12.2022 
 

7. Závěr      

Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19.30 hodin ukončil.  
 

Petr Klásek, starosta                  Mgr. Marie Hlůžková 

Ing. Pavel Hlaváč, zástupce starosty     Jan Kestner 

Ověřovatelé zápisu 

 


