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Zápis č. 3 

  

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 30.11.2022 od 17.00 hodin 

na Obecním úřadu v Chanovicích 
 

Program: 1. Zahájení 

    2. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce 

                3. Příprava na zasedání zastupitelstva obce s důrazem na rozpočet pro rok 2023, vodné a stočné    

                    a odpady pro rok 2023 

                4. Finanční situace obce a změny rozpočtu 

     5. Různé a diskuse 

                6. Usnesení 

                7. Závěr 
 

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

- Byla podána zpráva o dokončení střechy na Hasičské zbrojnici, stavba bude dál pokračovat osazením 

oken a dveří a připojením na rozvod el. energie z KD Chanovice. Uzavření stavebních otvorů bude 

dokončeno do konce roku 2022. V současné době byla uhrazena dílčí faktura za vyhotovené práce firmě 

Stavby Šafanda s.r.o., což je více než polovina celkových smluvních nákladů. 

- Byl předjednán plán investic s Ing. Hodouškem z firmy ČEVAK. Plán investic je zákonná povinnost. 

Obec Chanovice v tomto plánu navrhuje pokračovat s pracemi na projektu a jeho finalizaci pro připojení 

vrtu u rybníka Vicín. Je třeba počítat s údržbou a nahrazením sběračů splaškové vody a s nutnou investicí 

v ČOV Chanovice do strojního vybavení, které dosluhuje, v rozsahu cca 100.000,- Kč. 

- Byla objednána výměna čerpadla vody z vrtů ve Velkém Boru, které zásobuje Holkovice. V současné 

době je doprava pitné vody zajištěna náhradním čerpadlem, které nám zajistila Obec Velký Bor 

(poděkování patří starostovi V. Boru panu Václavu Zábranskému). Bylo objednáno nové čerpadlo, 

přislíbeno dodání začátkem roku 2023 (cena cca 200.000,- Kč). 

- Objekt bývalého hostince v Defurových Lažanech č.p. 33 (zajišťovací práce) byl předán spolu s 

předávacím protokolem a fakturou. Na tuto akci jsme čerpali dotaci ve výši 281.000,- Kč z programu 

stabilizace a obnova venkova PK. 

- Je aktualizován kalendář kulturních a společenských akcí na konec roku 2022 a začátek roku 2023. 

Dokončuje se přeložení veřejného osvětlení v Újezdu u Chanovic (spolu s tím souvisí i přeinstalace 

veřejného rozhlasu na nové sloupy).  

- Za spolupráce našich zaměstnanců budou probíhat práce na prořezávkách a oplocenkách v obecních 

lesích. 

- S předsedou VOD Velký Bor p. Petrem Makovcem byla dohodnuta spolupráce na zimní údržbě 

komunikací a vyvážení komunálních odpadů (velký kontejner u KD Chanovice). Poděkování za 

spolupráci na chodu obce patří Ing. Pavlovi Hlaváčovi. 

- Dne 28.11.2022 byl v Trutnově předán hasičský vůz pro SDH Defurovy Lažany na který bude čerpána 

dotace od PK ve výši 300.000,- Kč a MV ve výši 450.000,- Kč. 

 

3. Příprava na zasedání zastupitelstva obce s důrazem na rozpočet pro rok 2023, vodné a stočné    

a odpady pro rok 2023 

- Byly předjednány některé náležitosti – příprava na jednání zastupitelstva obce: Cena vodného a 

stočného pro rok 2023, cena za likvidaci odpadu pro rok 2023, plán investic vodovodů a kanalizací pro 

rok 2023, příspěvky občanům, návrh rozpočtu na rok 2023, inventarizační komise a další. 
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4. Finanční situace obce a změny rozpočtu 

- Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 7.680.000,- Kč 0,- Kč.  

- Je třeba provést změnu rozpočtu č. 10 – příjmy povýšit o 247.000,- Kč, výdaje povýšit o 673.923,- Kč, 

dle přílohy. 
 

5. Různé a diskuse 

- Stolní kalendář na rok 2023 vydávaný ve spolupráci s obcemi ze Sdružení obcí na povodí Hradišťského 

potoka je zadán k tisku. 

- Byla vydána publikace „II. světová válka na Chanovicku“. Ve středu 14.12.2022 od 18 hodin proběhne 

v KD Chanovice křest publikace spolu s přednáškou autora Josefa Chalupného. 

 

6. Usnesení 

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

- Usnesením č. 2 změnu rozpočtu č. 10: Příjmy navýšit o 247.000,- Kč, výdaje navýšit  

o 673.923,- Kč, dle přílohy. 

 

7. Závěr      

Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 18.15 hod ukončil. 

 

Petr Čotek                                                                                    Ing. Antonín Raška 

starosta                                                                                         místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 


