
Zápis č. 1
ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 26. 10. 2022 od 18.00 hodin

v zasedací místnosti Obecního 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. Průběh konkrétních realizovaných akcí 
    5. Dotační programy a projekty obce 2022

      6. Příprava rozpočtu na rok 2023
    7. Různé a diskuse

                8. Usnesení
                9. Závěr 

Přítomni: Iveta Bechynská, Miloslav Burda, Petr Čotek, Ing. Pavel Hlaváč, Václav Kubaň, Milan Matas, 
Ing. František Pavlovský, Ing. Antonín Raška, František Řepík, Ing. Oldřich Šebek, Adam Šuba, Petra 
Šubová, Jan Zíka.

1.  Zahájení
Zahájení provedl starosta Petr Čotek. 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  
- Informace o chodu obce. Stálá pracovní místa Obce Chanovice: 
*Ivana Straková – samostatná referentka především pro kompletní účetnictví, mzdovou agendu, evidence 
a další administrativu obce, součinnost při veřejných akcích atd.
*Bc. Ondřej Klásek – zastupuje na úřadu, aktuální potřeby, vede elektronické stránky obce, podílí se na 
přípravě akcí a tiskovin, vede agendu ohledně provozu obecních budov, atd. – poloviční úvazek.
*Jakub Fiala, Jiří Pojer a Adam Šuba – zajišťují celoročně činnosti související s péčí a provozem 
obecního majetku, pestrý soubor pracovních činností vycházející z aktuálních potřeb v šesti vesnicích. 
*Romana Soukupová – správce tělocvičny, činnosti související s péčí a provozem obecního majetku atd.
- MŠ a ZŠ Chanovice je samostatným právním subjektem a příspěvkovou organizací obce. Ředitel je 
Mgr. Josef Štěrba. Obec financuje náklady spojené s funkčností budov, energie, stavební údržbu atd.
- Kroniku obce vede Eva Legátová, celoročně soustřeďuje informace o dění v obci.
- Univerzitu třetího věku vede Mgr. Božena Legátová. Jde o pravidelný vzdělávací projekt seniorů.
- Obec provozuje autobusovou dopravu. Zajišťuje především V. Chaluš a případně Jiří Pojer. Včetně 
zajištění dopravy dětí ze ZŠ Chanovice do ZUŠ v Blatné. Autobus zajišťuje jízdy dle požadavků obce. 
- Obec provozuje knihovnu v Chanovicích, vede ji J. Klásková a v Holkovicích, vede ji S. Wolfová.
- Obec pronajímá v Kulturním domě v Chanovicích hostinec se sálem M. Hanušové. Od počátku října 
v pracovní dny jsou nabízeny teplé obědy. V suterénu je pronajatý obchod s převažujícím potravinářským
zbožím P. Mandákovi. V patře kulturního domu je zřízeno Mateřské centrum pro maminky s dětmi.
- V Holkovicích obec pronajímá hospůdku J. Kahovcové. 
- Byla podána zpráva o majetku obce, financování provozu obecních budov, lesním a vodním 
hospodářství, dalších hospodářských činnostech atd. Kontakty na provozní spolupracovníky:
*Zimní údržba místních komunikací – zajišťuje VOD Velký Bor, kontakt: Ing. P. Hlaváč 602 491 723.
*Svoz a likvidace komunálního odpadu – Marius Pedersen Plzeň.
*Provoz veřejných vodovodů (Dobrotice, Defurovy Lažany, Újezd u Chanovic, Chanovice) - ČEVAK, 
České Budějovice, kontakt: p. Stulík tel. 602 184 267 nebo p. Ladman tel. 602 113 845.
*Provoz veřejných vodovodů (Holkovice) - Obec Velký Bor, kontakt: OÚ Velký Bor tel. 376 514 378. 
*Provoz ČOV (čistička odpadních vod) – ČEVAK, kontakt: p. Stulík tel. 602 184 267, p. Ladman tel. 
620 113 845. Vyvážení žump a septiků je možné jen od domů z našich šesti vesnic, zajišťuje VOD Velký 
Bor, kontakt: Ing. P. Hlaváč 602 491 723.
*Autobus, Obec Chanovice - kontakt: p. V. Chaluš tel. 602 115 104, OÚ tel. 376 514 353.
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*Tělocvična, Obec Chanovice - kontakt: OÚ tel. 376 514 353.
*Informační středisko a průvodce - Obec Chanovice: tel. 376 514 164 (IC) nebo 376 514 353 (OÚ).
*Veřejné osvětlení, Obec Chanovice - kontakt: p. Václav Hranáč 603 514 455 a p. Petr Končal 728 585 
528. 
- Rada obce je zároveň stavebním výborem, který vydává vyjádření a stanoviska k stavbám.
- Výdaje na odpadové hospodářství každoročně převyšují příjmy. Tříděním odpadu je možné získat od 
firmy EKO-KOM odměnu dle množství vytříděného odpadu. 
- Bude nutné připravit návrh výše poplatku za odvoz a likvidaci odpadu pro rok 2023. 
- Postoj ohledně úložiště radioaktivního odpadu projedná zastupitelstvo obce.
- V listopadu proběhne školení zaměstnanců: BOZP, řidičů, požární ochrany a práce ve výškách.
- Obec Chanovice je členem několika sdružení. Ve všech těchto subjektech je naše obec aktivní a podílí 
se na činnostech a organizaci. Jde o sdružení: Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňsko, 
Turistická oblast Pošumaví, Platforma proti úložišti, MAS Pošumaví, Dobrovolný svazek obcí (DSO) 
Horažďovicko, Spolek pro obnovu venkova PK, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení měst a obcí PK, Sdružení
vlastníků obecních lesů (SVOL).

3. Finanční situace obce
Obce v ČR fungují z větší části na základě přerozdělovaných daní zasílaných obcím finančními úřady. 
Výše poskytovaných daní se přepočítávají především dle trvale přihlášených občanů v obci, rozlohy 
katastrálního území obce, provozu MŠ a ZŠ atd. 
- Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 9.700.000,- Kč.
- Je nutné provést změny rozpočtu č. 9 vyplývající z provozu obce v roce 2022. Příjmy povýšit 
o 253.070,- Kč (prodej dřeva, dotace - les), výdaje povýšit o 1.070.000,- Kč (vodovody, kanalizace, 
veřejná zeleň), dle přílohy. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.

4. Průběh konkrétních realizovaných akcí a jejich dokončování
- Požární zbrojnice Chanovice, stavba zahájena, provádí Stavby Šafanda, termín dokončení 06/2023.
- Oprava bývalého hostince v Defurových Lažanech, provádí firma Stafis-KT Pačejov, před končením. 
- Veřejné osvětlení a bezdrátový rozhlas v Újezdu u Chanovic, probíhá, dokončení v listopadu 2022. Tato
akce souvisí s celkovou realizací stavby nových rozvodů elektřiny firmou ČEZ Distribuce.

5. Dotační programy a projekty obce 2022                
Plzeňský kraj uzavřel v roce 2022 s Obcí Chanovice smlouvy o poskytnutí dotace na:
- „Dopravní automobil pro zásahovou jednotku Defurovy Lažany“, objednáno, HZS PK dotace 300.000,- 
Kč, z Ministerstva vnitra dotace 300.000,- Kč, celkový náklad 1.135.877,82 Kč.
- „Zabezpečovací a udržovací práce č.p. 33 v Defurových Lažanech“, probíhá, dotace 281.000,- Kč, 
celkový náklad 854.906,- Kč.
- „Obnovu části střešního pláště zámku č.p. 1 Chanovice“, již provedeno, dotace 200.000,- Kč, celkový 
náklad 647.187,- Kč, podáno závěrečné vyhodnocení akce.
- Činnosti a práce v obecních lesích, dotace 229.090,- Kč a 92.070,- Kč. 
- Bude nutné účetně a finančně vypořádat dotaci na zajištění komunálních a senátních voleb.

             6. Příprava rozpočtu na rok 2023
- Starosta požádal všechny členy zastupitelstva obce, aby si připravili podněty a požadavky k projednání 
na příští zasedání, z důvodu zapracování do rozpočtu obce na rok 2023. 

7. Různé a diskuse
- Připravuje se stolní kalendář na rok 2023 v rámci Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka.
- Bude vydána publikace „II. světová válka na Chanovicku“. Nyní příprava podkladu pro tiskárnu. Náklad
bude 300 kusů. Po vydání proběhne křest publikace spolu s přednáškou autora Josefa Chalupného.
- Projednána další součinnost na vydávání novin Panoráma a na naplňování obecní stránky v novinách.
Termíny akcí:
- 27.11.2022 od 17.30 hod. – Rozsvícení vánočního stromku u kostela v Chanovicích.
- 17.12.2022 od 18.00 hod. – Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů.
- 31.12.2022 od 20.00 hod. – Myslivecký Silvestr v Kulturním domě v Chanovicích.
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8. Usnesení
Rada obce  s c h v a l u j e
- Usnesením č. 1 změny rozpočtu č. 9, příjmy povýšit o 253.070,- Kč, výdaje povýšit o 1.070.000,- Kč, 
dle přílohy. 

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

Petr Čotek                                                                                                          Ing. Antonín Raška
starosta                                                                                                               zástupce starosty
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