Usnesení č,. 3l2020 Zastunitelstv

obce Krhanice ze dne 22.6.2020

P.č. Zastupitelstvo obce Krhanice schvaluie:
1
program zasedání zasfupitelstva obce.
2

návrhovou komisi ve sloŽení Jaroslav Mixa, Jana Laboutková.

J

ověřovatele zápisu ve sloŽení Martin Jiřička, Yáclav Zita.

4

účetnízávěrl<lJ příspěvkové organizace Mateřská škola Krhanice, okres Benešov zarok
2019; schvalovaná účetnízávěrkaposkytuje věrný a poctiý obtazpředmětu úěetnictví
a finanění situace účetníjednotky.
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Protokol o schvalovániúěetni závěrky zarok 2019 příspěvkové organizace Mateřská
škola Krhanice, okres Benešov.
účetnízávěrku příspěvkové organízace Základni škola Krhanice, okres Benešov zarok
2019; schvalovaná účetnízávěrkaposkytuje věmý a poctivý obrazpředmětu účetnictví
a finančnísifuace úěetníjednotky
rozdělení hospodářského ýsledku příspěvkové organizace Zák|adni škola Krhanice za
rok 2019 ve ýši 50.984,62 Kě do rezervního fondu.
Protokol o schvalování účetnízávěrky zarok2019 příspěvkové organizaceZákladni
škola Krhanice, okres Benešov.
účetnízávěrkll obce Krhaníce zarok 2019; schvalovaná účetnízávěrkaposkytuje věrný
a poctivý obraz předmětu úěetnictvía finanění situace účetníiednotkv.
ýsledek hospodaření ve schvalovacím Ťizení zarok 2019 obce Krhanice a jeho převod
na účet432 ýsledek hospodaření předchozichúěetnich období.

Protokolo schvalování účetnízávěrky zarok2019 obce Krhanice.
Závěreěný účetobce Krhanice zarok2019 a dává souhlas s celoroěním hospodařením,
atobez výhrad.
poskytnutí finančníhopříspěvku ve výši 29.803,- Kč pro Sbor dobrovolných hasičů
Krhanice, lČo aetz+234 sesídlem Krhanice č.p.69,257 42 Krhanice na nákup
upomínkoých předmětů ke I25.ýročíSDH Krhanice.
poskýnutí finančníhopříspěvku ve výši schvaluje navýšení provozního příspěvku
Základní škole Krhaníce o 33.275,- Kč napoÍizeni aprovoz noqých webových stránek.
poskýnutí finančníhopříspěvku ve výši schvaluje navýšení provozního příspěvku
Mateřské škole Krhanice o 30.200,- Kč napoŤizeni aptovoz nových weboých stránek.
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rozpočtové opatření ě.

T7

kapitoly 16. Vyhodnocení připomínek veřejnosti uplatněných
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souhlasí se závěry vyhodnocení připomínek dle odůvodnění Územního plánu Krhanice,
v rámci společného
proiednání ($50SZ).
avydáváÚzemni plán Krhanice (projektant Ing. arch. Zuzana Hrochová, autoizovaný
architekt Čra oo 773) formou opatření obecné povahY, dokumentace červen/Zl2O.

regulativy k Územnímu plánu Krhanice.

P.č. Zastupitelstvo obce Krhanice bere na vědomí:
zprávu finančníhoýboru o kontrole hospodďení obce Krhanice zarok2019 ze
I

drc 1L5.2020.

2

protokoly o průběhu a ýsledcích veřejnosprávnich kontrol příspěvkových organizaci
Základni škola Krhanice a Mateřská škola Krhanice zarok2}I9 ze dne 11 .5.2020.

3

Překládací zprávuk Územnímu plánu Krhanice.

P.č.
I

P.ě.

o námitkách uplatněných ve smyslu ustanovení $ 52 stavebniho zákona č. 183/2006 Sb.,
o územnímplánování a stavebním řádu (dále jen stavebni zákon), ve znění pozdějších

předpisů, rozhodnutí je součástíodůvodnění Územního plánu Krhanice, kapitoly 15.
Rozhodnutí o
námitkách a ich odůvodnění.

Zastupitelstvo obce Krhanice ověřilo

:

na základě kapitol textové části odůvodnění Územního plánu Krhanice soulad
s ustanovením $ 54 odst. 2 stavebního zákona, že zpracovaná dokumentace není
v rozporu:

I

Politikou územního rozvoje ČR, ve zněníAktualizace ě. 1, 2 a3,
2. s izemně plánovací dokumentací vydanou krajem _ se Zásadami územníhorozvoje
Středočeského kraje, ve zněni Aktualizace ě. 1 a Aktualizace ě.2,
3. s ýsledkem řešení rozporů (rozpor nebyl řešen),
4. se stanovisky dotčených orgánů,
5. se stanoviskem krajského úřadu ze dne I8.2.20l9.
1. s

P.č. Zastupitelstvo obce Krhanice ukládá pořizovateli:
1

2

zajistit

po nabytí účinnostiÚzemního planu

Krhanice povinnosti vyplývající

z ustanovení $ l65 stavebního zákona az s 14 whláškv č. 500/2006 Sb'
zaslat registračnílist Krajskému úřadu Středočeského kraje ve smyslu ustanovení $ 162

stavebního zákona.
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