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1) pŘÍspĚvrovÉoRGANIZ ncn zŘÍznnÉoncÍ
6ozroČET _ PARAGRAF 3111, 3113' poroŽrn 5331)
obec má zÍizeny dvě příspěvkové organizace: Základni školu Krhanice, okres Benešov
a

Mateřskou školu Krhanice, okres Benešov.

organizace pro rok 2020:

a
o

Provozní příspěvek Dro rok 2020

Organizace
Mateřská škola Krhanice, okres Benešov
Zikladni škola Krhanice, okres Benešov

355.150'00

Kč

v

Kč

2.263.956,00Kě

v tom:
Středisko Základní škola
Středisko Školníiídelna

].600'456'00 Kč
663.500,00 Kč

Provozní příspěvek bude příspěvkoým organizacim zasilán vždy ve ýši % schváleného
provozního příspěvku, a to dle následujícího harmonoglamu: leden 2020, duben 2020, červenec
2020,Íijen2020, vždy do tS.kalendářního dne příslušnéhoměsíce.

2) PRAVIDLA PRo PoSKYTovÁNÍ FINANčNÍcHoanŮ PRo DĚTI NARoZENÉ
V ROCE 2O2OV OBCI KRIIANICE

a

Paraeraf 3399 (ostatní záležitosti kulturv) Položka 5492 (dary obwatelstvu)

Pro tuto zá|ežltostbude v ,,Rozpočtu obce na rok2020" vyčleněna částka: 50.000'00 Kč.

Podmínky pro poskytování finančníhodaru:
a) dítě: narozené od l.1.2020 do 31.12.2020 a přihlášené do evidence obyvatel obce
Krhanice nejpozději do 3|.1.2021

b)

rodiče: oba rodiěe mají ke dni sepsání darovací smlouvy trvalý pobyt v obci Krhanice,
pak bude poskýnut finančnídar při splnění podmínky a) a b) v částce 6.000'00 Kč/l dítě

c)

rodiče: jeden z rodičůmá ke dni sepsáni darovací smlouvy trvalý pobyt v obci Krhanice,
pak bude poskýnut finančnídar při splnění podmínky a) a c) v částce 3.000'00 Kč/l dítě

d) nárok na poskýnutí daru lze uplatnit nejpozději do 3l.I.2021 za ýše uvedených
podmínek

I

3) PRAvIDLA PRo PosKYTovÁxÍ pnosrŘnurŮ z Rozpočru oBCE
KRIIANICE NA RoK 2020 -KULTURA, KULTURNÍ a spor,nčBNsrÉAKCE

o

Paraeraf 3399 (ostatní záležitosti kultury)

V,,Rozpočtu obce na rok 2020* bude vyčleněna částka: 193.000,00 Kč.
obec bude finaněně podporovat:
- kultumí a společenskéakce Kulturní a školské komise při obecním úřadě Krhanice,
- kulturní a společenskéakce obce Krhanice.
a

V,,Rozpočtu obce na rok 2020* bude vyčleněna ěástka: 148.000,00 Kč.
obec bude finančně podporovat:
- kulturní a spoleěenské akce Kultumí a školské komise při obecním úřadě Krhanice,
- kulturní a společenské akce obecní knihovny Krhanice,
- kulturní a společenskéakce obce Krhanice.
Kulturní a školská komise při obecním úřadě Krhanice.
a) příspěvek na vstupenky na kulturní akce: položka 3900 5192 (poskýování neinvestičních
příspěvků a náhrad). Bude použito na vstupenky na kulturní akce pro občany _ vystavená
faktura bude uhrazena Ztozpoěfu obce v celé ýši (do maximální qýše zustatku paragrafu
3900 a položky 5192 pŤi konkrétnífakturaci). Na jednu vstupenku u těchto kulfurních akcí
bude poskýnut finančnípříspěvek až do výše 70 % ceny vsfupenky přednostně
pro oběany s trvalým pobytem v obci Krhanice a věkem od 18 let a výše ke dni konaní
akce.

ýši |00 % částky,

b)

úhrada dopravy na kulturní akce pro občany - ve

c)

úhrada nakladů spojených s pořádáním kulturních akcí Kulturní a školskékomise _ akce:
Jarní akce pro děti, Ples obce Krhanice, Svatomartinský lampiónoý průvod, Den dětí,
Mikulášská _ SDH Krhanice, Rozsvěcení vánočníhostromu.

Krhanice a obecní lcnihovna Krhanice
Kulturní a školskn komise při obecním
a) úhrada nakladů spojených se spolupoÍádánim akcí obecní knihovny Krhanice _ zejména
Noci s Andersenem.
obecní úřad Krhanice
a) úhrada nákladů spojených s pořádaním společenských akcí obce Krhanice _ rozloučení
s předškolaky v Mateřské škole Krhanice, přivítání prvňáčkůa rozloučení s deváťáky
v Zák|adní škole Krhanice, vitáni noých občankůKrhanic, posezení s jubilanty, věcné
dary jubilantům, případně dalšíakce.

Tato ,,Příloha č. 1 Rozpočtu obce Krhanice na rok 2020" byla projednána

a

schválena

při projedn ávéníRozpočfu obce Krhanice na rok 2020 na Zasedáru zastupitelstva obce č,. 612019
dne20.12.2019

o

V Krhanicích dne 20.12.2019
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