
1 

 

Zápis č. 2 

  

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 9.11.2022 od 17.00 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 

     4. Různé a diskuse 

                5. Usnesení 

                6. Závěr 
 

Přítomni: Iveta Bechynská, Miloslav Burda, Petr Čotek, Ing. Antonín Raška, Ing. Pavel Hlaváč, Václav 

Kubaň, Jan Kestner, Milan Matas, Ing. František Pavlovský, František Řepík, 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 

- Přítomní členové rady a zastupitelstva byli seznámeni s vysvětlením Ing. Boháčové z firmy ČEVAK a.s. 

k nárůstu ceny vodného a stočného na rok 2023 a to: vodné z 45,15 Kč v roce 2022 na 53,68 Kč v roce 

2023 a stočné z 26,84 Kč v roce 2022 na 33,48 Kč v roce 2023 – všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Členové rady a zastupitelstva se shodli, že je nutné toto navýšení ceny akceptovat. Bude předloženo 

zastupitelstvu Obce Chanovice ke schválení. 

- Obec Chanovice převzala předávací protokol na „Zajišťovací práce na budově č.p. 33 v Defurových 

Lažanech“. Akce byla dokončena. 

- Pokračuje stavba hasičské zbrojnice v Chanovicích. Předpoklad dokončení stavby v červnu 2022. 

- Pokračují práce na veřejném osvětlení v Újezdu u Chanovic. Vše dle harmonogramu prací, je 

předpokládáno dokončení k 30.11.2022. S ohledem na podloží a překážky tras bylo nutné vedení v zemi 

variabilně přemístit na vhodnější místa. 

- Čerpadlo ve vodojemu ve Velkém Boru, které čerpá vodu do Holkovic, je v provozu 21 let. Přestalo 

plnit svůj účel, je nutné ho vyměnit. Výměnu řešíme ve spolupráci se starostou Velkého Boru p. 

Zábranským. Dodávka pitné vody je zajištěna náhradním čerpadlem.  

- Byl projednán kulturní přehled akcí na konci roku 2022 a na začátku roku 2023. Bude vyvěšen ve 

vesnicích a zveřejněn na webových stránkách Obce Chanovice. 

- V sobotu 7. ledna 2023 proběhne Pěší pochod k uctění a zachování přírody a života v Pošumaví. Bylo 

dohodnuto zajištění akce v Holkovicích (p. Kahovcová), v Újezdu u Chanovic (p. Zíka) a v Kulturním 

domě v Chanovicích (p. Hanušová). 

- S p. Hanušovou (nájemce Kulturního domu v Chanovicích) bylo dohodnuto pronajímání společenského 

sálu Kulturního domu v Chanovicích pro místní spolky a sdružení bezplatně. 

 

3. Finanční situace obce a změny rozpočtu 

- Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 9.230.000,- Kč.  
 

4. Různé a diskuse 

- V sobotu 12. listopadu 2022 od 17.00 hodin proběhne v Kulturním domě v Chanovicích 24. ročník 

fotosoutěže Obec a její lidé.  

- P. Václav Kubaň předal k úvaze náměty pro plánované investice a akce v Dobroticích v roce 2023. 

- Rada obce Chanovice schválila a odsouhlasila postoj Obce Chanovice k jadernému úložišti ve znění: 

Obec Chanovice nesouhlasí, aby na správním území Obce Chanovice bylo stanoveno průzkumné území 

pro možnost vybudování podzemního úložiště vyhořelého jaderného paliva a ostatních radioaktivních 

odpadů. Dále nesouhlasí s vybudováním úložiště vyhořelého jaderného paliva a ostatních radioaktivních 

odpadů na správním území obce. 
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- Petr Čotek poděkoval všem zastupitelkám a zastupitelům za současnou i budoucí spolupráci v celém 

volebním období. 

 

5. Usnesení 

Rada Obce Chanovice   s c h v a l u j e : 

- Usnesením č. 1 – postoj Obce Chanovice k jadernému úložišti ve znění: 

Obec Chanovice nesouhlasí, aby na správním území Obce Chanovice bylo stanoveno průzkumné území 

pro možnost vybudování podzemního úložiště vyhořelého jaderného paliva a ostatních radioaktivních 

odpadů. Dále nesouhlasí s vybudováním úložiště vyhořelého jaderného paliva a ostatních radioaktivních 

odpadů na správním území obce. 

 

6. Závěr      

Na závěr zasedání starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 18.30 hodin ukončil. 

 

Petr Čotek                                                                                    Ing. Antonín Raška 

starosta                                                                                         místostarosta 

 

 


