
Zápis č. 21 
ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 21.9.2022 od 16.00 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
          6. Různé a diskuse

                      7. Usnesení
                      8. Závěr

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Mgr. Marie Hlůžková, Václav Kubaň, Jan Kestner, Miloslav 
Burda, Miroslav Korbel, Ing. František Pavlovský, Václav Šmat, Petra Šubová.

1.  Zahájení
Zahájení provedl starosta Petr 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  
- Byla podepsána smlouva o dílo s firmou Stavby Šafanda s.r.o. na stavbu hasičské zbrojnice Chanovice.
Stavba byla zahájena a bude dokončena v červnu 2023.
- Na Obecní úřad Chanovice byla podána žádost o prodej pozemku ke stavbě rodinného domu 
v Chanovicích – jih. Žádost bude přenechána k dořešení nově zvolenému zastupitelstvu obce.
- Probíhá aktualizace a následné uzavírání nových Smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod 
v objektech v majetku obce s firmou Čevak a.s. S uzavřením smluv souhlasí všichni členové rady obce.
- V Újezdu u Chanovic jsou prováděny nové elektrorozvody veřejného osvětlení. Návrh na uzavření 
„Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje č. 8600005695 pro zřízení 
nového veřejného osvětlení v Újezdu u Chanovic“. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
Realizaci vedení nového kabelového veřejného osvětlení v Újezdu u Chanovic provede firma 
Elektromontáže Touš s.r.o. Realizaci osazení stožárů veřejného osvětlení a svítidel, plus elektroinstalační 
práce provedou P. Končal a V. Hranáč, kteří se dlouhodobě starají o obecní veřejná osvětlení.
Nové elektro rozvody pro ČEZ a nové obecní veřejné osvětlení bude dokončeno v listopadu 2022.
- K právnímu řešení bylo předáno neuhrazení dvou faktur za odběr dřeva z obecních lesů firmou Les-Pole
cz s.r.o. o celkovou částku 86.184,67 Kč.
- V aktuálním školním roce nastoupilo v Základní škole Chanovice 125 dětí, z toho 10 dětí je z Ukrajiny. 
V první třídě je 15 dětí, ve školce je 33 dětí.
- Kulturní dům v Chanovicích byl předán novému nájemci paní M. Hanušové. Od 3.10.2022 bude 
paní Hanušová vařit teplé obědy každý pracovní den od 11.00 do 14.00 hodin. Večerní otevírací doba 
bude upřesněna.
- Probíhá akce „Milostivé léto 2022“. Některým dlužníkům je umožněno uhradit pouze dluh bez navýšení
o úroky a další poplatky. Musí být splněny potřebné podmínky Ministerstva práce a sociálních věcí.
- Probíhá stavební údržba budovy bývalého hostince v Defurových Lažanech. Práce budou ukončeny 
koncem října 2022.
- Proběhla údržba několika křížků v obci a sochy sv. Donáta v Chanovicích. Práce provedl pan Roman 
Kovář.
- Bude proveden výlov rybníka Ohrada v Chanovicích. Rybník je nutné vyčistit a zkontrolovat rybí 
obsádku. Část ryb bude přemístěna do rybníka Pásaný a část bude vrácena zpět do Ohrady.
- Starosta P. Klásek velice děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a na průběhu Dožínek Plzeňského 
kraje 2022. Jednalo se o vydařenou akci, jejímž cílem je poděkovat za práci lidem zajišťujícím potraviny.
- V září 2022 proběhlo Vítání občánků z vesnic naší obce. Bylo pozváno 14 dětí narozených v posledních 
12 měsících.
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- Připravuje se publikace „II. světová válka na Chanovicku“. Publikace je před předáním do tiskárny. 
Nyní probíhají předtiskové korektury. Autorem je Josef Chalupný z Horažďovic, jinak náš rodák 
z Defurových Lažan.

5. Finanční situace obce a změny rozpočtu
- Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 10.600.000,- Kč. 
- Je nutné provést změny rozpočtu č. 8/2022 – příjmy navýšit o 520.000 Kč (finanční dotace na volby, 
prodej dřeva), výdaje navýšit o 2.614.000,- Kč (požární ochrana, činnost místní správy, převod mezi účty 
na hospodářskou činnost, atd.), dle přílohy. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Pan Stanislav Pavlovský ml. žádá o poskytnutí příspěvku na vytvoření nové bytové jednotky pro trvalé 
bydlení ve výši 40.000,- Kč. Splnil všechny podmínky pro poskytnutí příspěvku. Souhlasí všichni 
přítomní členové rady obce.

6. Různé a diskuse
- V sobotu 24.9.2022 proběhne svoz velkoobjemového a nebezpečného materiálu.
- V pátek 23.9. a v sobotu 24.9.2022 proběhnou volby do zastupitelstva obce a do Senátu. Případné druhé 
kolo voleb do Senátu proběhne v pátek 30.9. a v sobotu 1.10.2022. Starosta P. Klásek děkuje všem 
členům okrskových volebních komisí za jejich vstřícnost a spolupráci.
- V sobotu 1.10.2022 proběhne ve skanzenu v Chanovicích Den místní potraviny, jde o 15. ročník.
- V pondělí 3.10.2022 proběhne odstávka elektřiny v Újezdu u Chanovic, probíhají zde elektro práce na 
nových rozvodech celé vesnice zadané firmou ČEZ Distribuce.
- V pátek 14.10.2022 proběhne v Kulturním domě v Chanovicích divadelní představení „Lakomec, …“ 
v podání bolešinských ochotníků vedených Františkem Strnadem.
- Do konce října přijímá spolek Panoráma fotografie do fotosoutěže „Obec a její lidé 2022“.
- Petr Klásek poděkoval všem zastupitelkám a zastupitelům za práci v celém volebním období. 

7. Usnesení
Rada Obce Chanovice   s c h v a l u j e:
- Usnesením č. 42 – změny rozpočtu č. 8 – příjmy navýšit o 520.000,- Kč, výdaje navýšit 
o 2.614.000,- Kč, dle přílohy.
- Usnesením č. 43 - Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje 
č. 8600005695 pro zřízení nového veřejného osvětlení v Újezdu u Chanovic.
- Usnesením č. 44 - poskytnutí příspěvku na vytvoření nové bytové jednotky ve výši 40.000,- Kč. 
Stanislavovi Pavlovskému ml. 

8. Závěr     
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 17.30 hod ukončil.

Petr Klásek                                                                                        Ing. Pavel Hlaváč
starosta                                                                                              zástupce starosty
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