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rnÍny

(paragraf 3113 _ Zdkladní školý
Jedná se o poskýnutí účelovéhofinančníhodaru ve \.ýši 900'00 Kč na zakoupení učebních
pomůcek pro žáky I. třídy ZŠKrhanice pro školnirok2O2Olz)z}.
Finančnídar,,pastelkovné" bude poskýnut všem žáktm I. třídy bez ohledu na jejich trvalý pobý,
ato zatěchto podmínek:
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,/
,/
'/
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Zákonrý zástupce přinese na obecní úřad Krhanice originály dokladů o nákupu
učebníchpomůcek (paragon, faktura, . . .), kdy z textu dokladu bude ďejmé, že jde
o uěební pomůcku pro žáka I. třídy. Doklady o nákupu učebníchpomůcek mohou
přesáhnout částku 900,00 Kč, ale finančnídar bude vždy právě 900,00 Kč.
Pokud doklady o nákupu učebníchpomůcek budou do částky 900,00 Kě, finanční
dar bude odpovídat wýši částky na předložených dokladech.
Doklady o nákupu učebníchpomůcek musí byt z období od 1.6.2020
do 30.9.2020. Sepsání smlouvy bude provedeno nejpozději do I.10.2020
po předloženídokladů o nákupu učebníchpomůcek na obecním úřadu Krhanice.
obecní úřad si vyhotoví fotokopie přinesených dokladů.
Nárok na poskýnutí daru zanikádnem 2.10.2020. K podpisu smlouvy si zákonný
zástupce přinese s sebou svůj občanský průkaz.

Do rozpočtu bude vyčleněno na,,paste1kovné" : 21.000,00 Kč.
Se zákonným zástupcem žáka bude uzavÍena veřejnoprávní smlouva.

o.P.S., IČo 2712g772,zÁvrnr JEMNIŠTĚ, t,zsl01 PosTUPICE
Q Žddost o poďporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posózaví v roce 2020 _ ďotace
na poskytovúní obecně prospěšných služeb na územíobce
(paragraf 3639 - Komunální služby a územnírozvoj, položka 522l)
Předložená žádost č. j.73012019 ze dne2l.I0.2019 o individuální dotaci na rok 2020 je v částce
103.900'00 Kč.
Poskytnutí dotace ve ýši 8.000'00 Kč na zajištění provozu organizace a poskytovaní obecně
prospěšných činnostíve prospěch obce Krhanice a jí zÍizenýchpříspěvkovýchorganizaci.
S organizací bude lzavÍena veřejnoprávní smlouva.

{. PoSÁZAvÍ,

b) čistrÍřeka Sdzava 2020
(paragraf 3639 - Komunólní služby a územníromoj, položkn 5221)
Předložená žádost č. j.72912019 ze dte21.l0.2019 o individuální dotaci na rok 2020 je v částce
4.000'00 Kč.
4.000,00 Kč na podporu realizace projektu Čistá řeka Sázava.
Poskýnutí dotace ve
S organizací bude lzavÍena veřejnoprávní smlouva'

ýši
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* TĚLoCvIčNÁ JEDNoTA soKor,

KRIIANICrc,

tčo z

61664723,

257 42 KRIIANICE
(paragraf 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, položka 5222)
PředloŽená žádost č. j. 79212019 ze dne 12. lI. 20L9 o individuální dotaci na rok 2020 je v částce
95.000'00 Kě na pokrytí nríkladůna spotřebu elektrické energie, spotřebu pitné vody pro provoz
budovy aťyvoz splaškoých vod vyprodukovaných provozem budovy.

ýši 95.000,00 Kč na financování provozu organízace v roce 2020.
Závaznými ukazateli budou: náklady na spotřebu elektrické energie, spotřebu pitné vody pro
provoz budovy aťyvoz splaškorných vod vyprodukovaných provozem budovy.
Nedočerpaná částka bude vrácena do rozpoětu obce, přečerpání částky hradí TJ Sokol Krhanice
ze sých finančníchprostředků. S organizací bude uzavÍertaveřejnoprávní smlouva.
Poskýnutí dotace ve

.|.

sBoR DoBRovoLN_tÍcH HASIČŮ KRIIANICE' Ičo: 66134234,
257 42 KRIIANICE

(paragraf5512 _ Po - dobrovolná část, položka 5222)
Předložená Žádost č,. j.77612019 ze dne ll.1l.2019 o individuální dotaci na rok 2020 je v částce
0,00 Kč, stím, že vroce 2020 bude SDH Krhanice předkládat žádost vsouvislosti se125.
výročímsboru _ příspěvek na nákup nové/repasovanémašiny PS19 pro soutěžnídružstvo
a k reprezentaci.

{. KARI{ANY, z.s.,ICO: 06650180, 257 42 KRHANICElg7
(paragraf 3429 - ostatní zájmová činnost a relcreace, položka 5222)
Předložená žádost ě. j.78712019 ze dne I2.ll.2019 o individuální dotaci na rok 2020 je v částce
minimálně 8.500,00 Kč na pořádríní dětského karnevalu.
Poskýnutí dotace ve ýši 6.000,00 Kě na odměny pro soutěžícíděti na dětský karneval v roce
2020. S organizací bude uzavŤenaveřejnoprávní smlouva.
.:. UNIE RoDIčŮ zŠxnH.q,NICE, z.s.,IčO: 22817L77'KRHANICE l4g,

257 42 KRHANICE
(paragraf 3429 - ostatní zójmová činnost a relcreace, položka 5222)
Předložená žádost č. j.78612019 ze dne II.l1.2019 o individuální dotaci na rok 2020 je v částce
14.000,00 Kč na konaní tří akcí.
Poskýnutí dotace ve qýši 14.000,00 Kč na konání tŤi akcí v Základní škole Krhanice (turnaj
v ping Pongu, na mikulášské balíčky,na konání vánočních trhů) v roce 2020. S organizací bude
uzavÍ ena veřej noprávní smlouva.

*

PoSKYTNUTÍ NnÚČBr,ovÝcrr FINANčNÍcHoanŮ v ROCE

2020

Poskytnutí

Příjence
Tělocvičná jednota Sokol Krhanice,
ICO: 61664723,257 42 Krhanice

neúčelového
daru na r.2020
ve výši
3 000'00

2

Kč

Paragraf

Položka

3419

5222

RUAH,

o.p.s., ICO 24312355,

5 000'00

Kč

3429

522t

Rytmus Střední Čechy, o.p.s., IČo
27903508, F. V. Mareše2056,256
01 Benešov

3 000'00

Kč

3429

522t

Spolek zdravotně postižených a
seniorů Týnec nad Sazavou, IČo
266I229I,K Náklí 404, 257 41
Týnec nad Sázavou

8 000'00

Kč

3429

5222

Benešovský klub onkologicky
nemocných, IČo 68997426,
Vnoučková 1699,256 01 Benešov

3 000'00

Kč

3429

s222

Tři, o.p.s., IČo tsoz:433, Sokolská
584,251 22 Čerčarty

5 000'00

Kč

3525

5221

Ochrana fauny, o.p.s., ICO
67778585, Hrachov 13, 262 56
Svatý Jan

3 000'00

Kč

374r

s22r

3 000'00

Kč

3741

5222

Sbor dobrovolných hasiěů Krhanice,
lČo: aatz q23 4, 257 42 Krhanice

3 000'00

Kě

55r2

s222

SH ČMS - okresní sdruŽení hasičů
Benešov, p.s., IČo 638269O9,Nová
Pražská 1 903, 256 0l Benešov

2 000'00

Kč

5512

s222

Tyršova 206|,256 0I Benešov

Zo ČSoP Vlašim, p.s., IČo
1859 567 7, Pláteníkov a 264, 258

0

1

Vlašim

Celkem neúčelovéÍinančnídary

38 000'00

Neúčeloýfinančnídar bude poskýnut nazákladě

Kč

sepsané darovací smlouvy.

Poskýnutí případných finančníchtransferů dalšímotganizacim či sdruženímna základě jejich
žádostibude předcházet jejichprojednání naZasblpítelstvu obce Krhanice v průběhu rol<u2020.

Tato ,,Příloha č. 2 Rozpočtu obce Krhanice na rok 2020" byla projednána

a schválena
při projednávaní Rozpočtu obce Krhanice na rok 2020 nazasedání Zastupitelstva obce Krhanice
ě. 612019 dne 20.12.2019.
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V Krhanicích dne 20.12.2019

-3-01-2020

starosta obce Krhanice
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