
Zápis č. 18
ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 23. 2. 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 březnu 2022                      
          4. Finanční situace obce a změny rozpočtu
          5. Různé a diskuse

                      6. Usnesení
                      7. Závěr

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Václav Kubaň, Miloslav Burda, Ing. Michal Koman, Petr 
Končal, Miroslav Korbel, Ing. František Pavlovský, Václav Šmat, Petra Šubová.

1.  Zahájení
Zahájení provedl starosta Petr Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a členy zastupitelstva obce
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  
- Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 24. 3. 2022 v Kulturním domě v Chanovicích.
Mimo jiné bude potřeba projednat: 

- Dotaci pro Nemocnici Horažďovice na provoz sociálních lůžek v roce 2022
- Dotaci na činnost Charity Horažďovice v roce 2022
- Roční účetní závěrka obce
- Roční účetní závěrka ZŠ
- Dotaci pro Plzeňský kraj na rok 2022, podpora základní dopravní obslužnosti (autobusové spoje)
- Majetkové náležitosti ohledně pozemků na Holkovicku, souvisecí s protipovodňovými opatřeními

- Covid-19 pořád komplikuje činnosti v obci, výskyt onemocnění a povinná opatření. Bylo ukončeno 
povinné testování zaměstnanců. Přesto preventivně na OÚ a v ZŠ a MŠ v Chanovicích dál probíhá 
testování každé pondělí. Například tento týden byla u dospělých v ZŠ zachycena čtyři onemocnění.
- Informace o novém vedení Plzeňského kraje. V únoru byla odvolána rada kraje a i hejtmanka Ilona 
Mauritzová. Zastupitelstvem kraje bylo zvolena rada nová a hejtmanem je Rudolf Špoták.
- Připomenutí členům rady obce ohledně povinnosti provést majetkové hlášení za rok 2021.
- Všechny schválené prosincové smlouvy na prodej pozemků Na Výsluní v Chanovicích a kupní smlouva
na prodej bytu v Defurových Lažanech byly připraveny, již jsou podepsány s kupujícími a vloženy 
k zápisu do katastru nemovitostí. Následně proběhlo vytyčení tří parcel Na Výsluní a předání kupujícím.
- Jsou prováděny úklidy na faře a v přilehlé garáži. Projektant provedl zaměření stávajícího stavu. Nyní 
zpracovává projektovou dokumentaci, návrh řešení ploch a využití fary. 
- Proběhly revize tělocvičného nářadí a herních prvků na dětských hřištích. Bude nutné nově pořídit 
několik prvků.
- Probíhá hodnocení kotlů v Kulturním domě v Chanovicích, aby odpovídaly platným normám.
- V týdnu od 28.2.2022 do 4.3.2022 boudou v ZŠ a MŠ Chanovice prázdniny. Proběhne bílení 
skladovacích prostor v MŠ. Od školního roku 2022/2023 bude navýšeno školené v MŠ Chanovice. 
- Katastrální úřad Plzeňského kraje vyzývá občany, aby prověřili a případně si dali do pořádku stavby 
a hranice pozemků, dle katastru nemovitostí.
- Dopravci pro Plzeňský kraj nabízejí „přestupní jízdenku“, která má platnost zároveň v autobusech, 
vlacích a MHD v rámci Plzeňského kraje.
- S vedením firmy Pfeifer proběhla jednání ohledně směrování dopravy a udržování pořádku okolo firmy.
- Probíhá obnova technologie úpravny vody ve vodojemu v Chanovicích. Současně i výměna poslední 
části vodovodního výtlačného potrubí od Újezdu k vodojemu v Chanovicích v délce 450 metrů.
- Na Stavební úřad v Horažďovicích byl podán stavební projekt a související dokumenty pro zajištění 
stavebního povolení na výstavbu nové hasičské zbrojnice. Odbor životního prostředí vydal rozhodnutí 
o odstranění stavby stávajícího septiku, na jehož místě má být zbrojnice stavěna.
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- V Holkovicích se opravuje rybník Podkolářík. Následně budou opraveny používané cesty při této akci.
- Byly zahájeny projekční práce na protipovodňová opatření na Holkovicku.
- Připravuje se projekt na napojení nového vrtu u Vicína do vodovodní soustavy.
- Byla projednána odpověď J. Capraty ohledně řešení situace s jeho neoprávněným užívání obecního 
pozemku v Chanovicích. Kontrolní výbor provede místní šetření především s ohledem na sousedy.
- V rámci spolupráce v širším regionu naše obec spolupracuje v těchto uskupeních:

- Prácheňsko, příprava propagační brožury a pohlednicového pexesa, školení účetních.
- Turistická oblast Pošumaví, bylo jednání rady a probíhá aktualizace Útržků z Pošumaví.
- MAS Pošumaví, spolupráce na tvorbě podkladů pro získávání dotací pro období roků 2022-2027.

A plus navazující MAP III, vzdělávací a školní programy, účast v řídícím výboru.
- DSO Horažďovicko, jednání o provozu pojízdné prodejny, společné řešení o odpadech.
- Komunitní plán sociálních služeb Horažďovicka, proběhla další dvě jednání v Horažďovicích.

- Úložiště radioaktivních odpadů:
- Senátor V. Chaloupek jednal s předsedkyní SÚJB D. Drábovou a ministrem MPO J. Síkelou.
- Setkání členských obcí „Platformy proti úložišti“ proběhlo v Chanovicích, P. Klásek je mluvčím 

na celý rok 2022 a s tím souvisí celá řada povinností a jednání.
- Setkání starostů z lokality Březový potok na Horažďovicku proběhlo též v Chanovicích a bylo 

dohodnuto, že Den proti úložišti bude v sobotu 9. 4. 2022.
- Nutno zajistit aktualizované informační materiály pro rozšířenou lokalitu – mapy, plakáty, apod.

- V létě se budou podávat kandidátky do nového zastupitelstva obce. Výzva k přípravě kandidátek.

3. Finanční situace obce a změny rozpočtu
- Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 12.222.000,- Kč. 
- Je nutné provést změny rozpočtu č. 1 – výdaje navýšit o 100.000,- Kč. Jde o příspěvek ZŠ a MŠ 
Chanovice na zvýšené náklady na elektrickou energii. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Byl účetně dokončen rok 2021 a byly zahájeny účetní a evidenční činnosti na rok 2022.
- Probíhají platby za odpady, psy, nájmy a další související s rokem 2022.
- Byly podány žádosti o dotace: na pořízení vozidla pro zásahovou jednotku SDH Defurovy Lažany 
(žádáno o 450.000,- Kč), na opravu střechy zámku (žádáno o 500.000,- Kč), na pořádání pěti výstav 
v rámci letošního roku (žádáno o 50.000,- Kč), na udržovací práce na bývalém hostinci v Defurových 
Lažanech (žádáno o 350.000,- Kč.), na nové cedule na naučné stezce (žádáno o 25.000,- Kč), na pěstební 
činnost v lesích (žádáno o 92.070,- Kč).
- S ohledem na řádnou funkčnost a kapacitu byly zakoupeny a instalovány na OÚ dva nové notebooky.
- Byla projednána žádost firmy vlastnící telekomunikační věž u Černic ohledně případného odkupu 
pozemku, na kterém věž stojí. Nutno zvážit na místě samém a včetně všech souvislostí.

4. Různé a diskuse
- Připravované akce:
     - Sobota 12. 3. 2022 – Sportovní ples v KD
     - Sobota 26. 3. 2022 – Dětský maškarní ples v KD
     - Sobota 9. 4. 2022 – Den proti úložišti, pořádaný všemi deseti dotčenými obcemi na Horažďovicku
- Sobota 14. května 2022 – Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
- Byl aktualizován přehled kulturních akcí na rok 2022. Den řemesel je plánován na sobotu 9. 7. 2022. 
- Aktualizace Galerie Nositelů tradice. Klatovské muzeum zajistilo nové propagační skládačky. 
- Výtvarnice R. Šlechtová připravuje novou kreslenou mapu Chanovic.

5. Usnesení
Rada Obce Chanovice   s c h v a l u j e :
- Usnesením č. 38 – změny rozpočtu č. 1 – výdaje navýšit o 100.000,- Kč, dle přílohy.

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

Petr Klásek                                                                                        Ing. Pavel Hlaváč
starosta                                                                                              zástupce starosty
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