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4l20 0 Zastunitelstva obce Krhanice ze dne 27.8.2020

Z důvodu ochrany osobních údajůGDPR je dokument upraven.
obce

P.ě.
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noý
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návrhovou komisi ve složeníJaroslav Mixa, Jana Laboutková.

J

ověřovatele zápisu ve sloŽení Edita Jarošová, Petr Dub.

4

obecně závaznouvyhlášku obce Krhanice č.112020, o noěním klidu.
ve smyslu $ 6 odst. (5) písm. a) a $ 55a odst. (2) zákona č.18312006 Sb. (stavební
zákon) v platném zněni z vlastního podnětu poŤizeni změny č.1 územního plánu
Krhanice a jejím obsahu. Změnabude pořizována zl<rácenýmpostupem a bude poíizena
s prvky regularěního plánu ve smyslu $ 43 odst. (3) stavebniho zákona.
v souladu s $ 6 odst. 6 písm. b) zákona ě. 18312006 Sb. (stavební zákon) schvaluje
způsob poÍizováni změny č.l územního plánu Krhanice postupem podle $ 6 odst. 2
stavebního zákona. Výkon územně plánovací činnosti bude zajištěn na zák|adě smlouvy
s fuzickou osobou Pavlou Bechyňovou, která splňuje poŽadavky $ 24 stavebního
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program zasedání zastupitelstva obce.

zákona.

7
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zhotovitele změny ě. 1 územního plánu Krhanice Ing. arch. Zuzanu Hrochovou, ČKA
00773 se kterou bude uzavřena smlouva.
že ve smyslu stavebního zákona je určeným zastupitelem pro zpracováni a poÍizeni
č.1 územního plánu Krhanice Mgr. Aleš Papoušek' starosta obce.
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Strategický plán obce Krhanice.

10

apŤijimá dotaci zrozpočtu Středočeského kraje z Programu 2017-2020 pro poskýování
dotací ze Středočeského Fondu obnovy venkova a schvaluje uzavteni smlouvy
o poskýnutí dotace na projekt ,,Zázemi víceúčelového
hřiště Krhanice"
se Středočeským kraj em.

11

rozpočtové opatření č. 412020.

72

Řád veřejného pohřebiště Krhanice.

13

Ceník nájemného a služeb veřejného pohřebiště Krhanice s účinnostíod

I4

pronajmout část pozemku parc.č. 3l2ll9 k.ú. Krhanice o výměře 105 m2 od I.1O.2020
do 30.9.2024 za cenu 5,- Kčll m2lrok za účelemzÍizeni zafuádky M.C., Krhanice.

15

pronájem pozemků AG AGROPRIM, s.r.o.' IČ 256492t3, se sídlem Netvořice č.p. 300,
257 44 Netvořice pro účelypodnikání - ěást pozemku parc. č. l94ll21orná půda o
rrýměře 1028 m2 k.ú. Krhanice a pozemek parc.č. I943/1orná půda o qýměře 7722m2
k.ú. Krhanice zaúčelemzemědělské výroby Za cenu 4 oÁ ceny zpióy stanovené
průměrnou cenou pozemlď v katastrálnimÍzemi dle vyhlášky ěislo 298/2014 Sb.
v platném zněni, na dobu 4let od l.ll.2020.
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pronajmout část pozemku parc.č. 42315 k.ú. Krhanice o ýměÍe 469 m2 od I.l.2O2I do
3I.12.2024ZaceÍtl 10,-Kč/l mz/rokzaúčelem ziizeníza\trádky H.Š.,Praha 4-Háje.
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pronajmout část pozemku parc.č. 3I2lI9 k.ú. Krhanice o výměře 101 m2 od l.I0.2O2O
do 30.9.2024 zacenu 5,- Kě/I m2lrok za účelemzřizení zahrádky J. M., Krhanice.
část pozemku parc.č. 3l2/I9 k.ú. Krhanice o výměÍe 47 m2 od 1.10.2020 do 30.9.2024
za cefiJ 5,- Kč/ 1 m2 l rok za íěelem zÍizení zahr ádky J. M., Krhanice.
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část pozemku

parc.č. 1435/6 díl c k.ú. Krhanice o qýměře 34 m2, od V. D.,

Krhanice za ceill30,- Kč/l m2
ěástpozemku parc.č. l435l44díl a k.ú.. Krhanice o ýměře 35 m2 od M. L.,
Týnec nad Sázavou Za cenu 30,- Kč/l m2
r' ěástpozemku parc.č. l435l3 díl d k.ú. Krhanice o qýměře 1274 m2od M. D.,
Heřmanův Městec za cenl 30,- Kč/l m2
dle geometrického plánu ě.986-4912019 z důvodu odkupu pozemků dle vyčleněné
nezhotovené komunikace dle územníhoplánu obce.
pronájem části pozemku parc. č. 3l2l8 k.ú. Krhanice o ýměře 10 m2 pro podnikání
zaúčelemumístěnívozíku
zaauto nadobu 4letzacenu20,- Kčllm2/rok od 1.lO.2O2O
M.
Krhanice.
pronajmout část pozemku parc. ě.3l2l8 k.ú. Krhanice o qýměře29,25
pro podnikání
za účelemumístění plechové garáže na dobu 10 let za cenu 20,-KčlI m2lrok od
1.10.2020 M. R. Krhanice.
bezÚplatný převod pozemku parc. č. t956l3 k.ú. Krhanice o výměře 883 m2, pozemku
parc. č. 1956153 k.ú. Krhanice o ýměře 85 m2 , pozemku parc. č. 1956/51 k.ú.
Krhanice o ýměře 1597 m2 od Českérepubliky - Státního pozemkového úřadu,
Husinecká L024l11a' Praha 3.

r'

bezttp|atný převod pozemku parc. č. 313/33 k.ú' Krhanice o výměře 226
republiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká I024/11a, Praha 3.

od

úplatný převod pozemku parc. č. 143618 k.ú. Krhanice o qýměÍe 4044 m2 a pozemku
parc. č. 143613 k.ú. Krhanice o výměře 6176 m2 od Českérepubliky - Státního
pozemkového úřadu, Husinecká t 024 l l I a' Praha 3 .
Plán invenfur na rok2020 včetně přílohy ě. 1 _ Seznamu inventurních soupisů na rok
2020.

Komisi pro sestavení rozpočtu pro rok 202l ve složení: Mgr. Aleš Papoušek'
Jana Laboutková, Ing. Bohuslav Kadeřábek, Ing. Alena Kratochvílová, Ing. Jana
Cachová.

P.č. Zastupitetstvo oUce
I

zprávu Kontrolního

2

pokračováníMgr. Bc. Věry Ráblové ve funkci ředitelky Základni školy Krhanice
na další6 leté období do 30.6.2026.

ýboru obce Krhanice ze

dne 24.8.2020.

P.č. Zastuoitelstvo obce Krhanice pověřuie:
starosfu obce vstoupit do jednání s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem,
1
Husinecká 1024lI1a, Praha 3 ve věci úplatnéhoabezúp|atnéhonabýí vvse uvedených
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