Usnesení č.512020 Zastupitelstva obce Krhanice ze dne 16.L1.2020
Z důvodu ochrany osobních údajůGDPR je dokument upraven.

P.č. Zastupitelstvo obce Krhaursa sqhraluie
I
program zasedáni zasfupitelstva obce.
2

návrhovou komisi ve složeníJaroslav Mixa, Jana Laboutková.
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ověřovatele zápisu ve složeníBohuslav Kadeřábek, Tomáš Kratochvíl
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bere na vědomí a schvaluje rozpočtová opatření č. 512020 a
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č:. 612020.

naýšeníprovozního příspěvku Základni škole Krhanice o 120.000,- Kč na opravu
topení ve školní jídelně.

rozpočtové opatření ě.

1 12020.

pronajmout část pozemku parc' č. l884l4 k.ú. Krhanice o ýměře 166 m2 od l.I2.2O2O
do 30.1I.2024zacenu 10,- Kč/l m2/rokzaúčelemziizenizahrádky D.P., Praha.
pronajmout ěást pozemku parc. ě. I884l4 k.ú. Krhanice o výměře 180 m2 od Ll2.2020
do 3 0. 1 1 .2024 za cenu 1 0,- Kě/ 1 m2 l rok za iěe\em zÍizeni zaltádky V. Š.,Praha.
uzavŤeni smlouvy o budoucí smlouvě o zÍizeni věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. Iv -12-6027 I}4NBI Krhanice na pozemcích parc. č. 299 l 1 5, 300' 3 12l 19
k.ú. Krhanice s ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729O35,DIČ CZ24729O35, se sídlem Děčín
IV-Podmokly, Tep1ická874l8,405 02 Děčínna dobu neurčitou za cerIu 9.000' - Kč
na umístěníkabelového vedení NN.
prodej pozemku parc. č. 116/8 k.ú. Krhanice oddělenou část 116/8 dil a o výměře
37 m2, která vznikne na základě geometrického plánu č. 997-6212019 za ceru
500 Kě/1m2 M.K.' Krhanice.

koupi na základě geometrického plánu č.926-46/2018 oddělené ěásti 1 l m2 ze st' 4Ol2
k.ú. Krhanice zacenu 750.- Kč/l m2 od L.Č.. Praha a P.V.' Krhanice.
koupi nazák\aděgeometrického plánu č).926-4612018 oddělené části 3 m2 ze st. 175
k.ú. Krhanice za cenu 750,- KčlL m2 od P.B. a J.B., Krhanice.
pronajmout pozemek parc. č. 59lI k.n. Krhanice o qýměře 1223 m2 od 1.l.2O2I
do 3I.l2.2O2l zacenu 10,- KčlLmzlrok za úěelem zÍizeníza|T ádky J. a J.K., Praha
pronajmout nebýový prostor - místnost v pÍizemi budovy obecního úřadu Krhantce
o celkové rnýměře 15 m2 k uskladnění malířských potřeb, Za ceÍrltl250KělrrÝlrok
od 1.1.2021 do 31.12.2024 P .F ., Krhanice.
uzavÍit smlouvu o zŤizeni věcného břemene _ uloženívodovodní přípojky pro pozemek

parc. č. I53l2 k.ú. Krhanice na pozemcích parc. č. 11618 a 15313 k.ú. Krhanice na dobu
neurčitou Za cenlJ 6.000 Kč s J. a D.S., Krhanice.
uzavÍit smlouvu o zÍizeni věcného břemene _ uloŽení vodovodní přípojky pro pozemek
parc.č. I48l13 k.ú. Krhanice na pozemcích parc. č,. 11618 a l53l3 k.ú. Krhanice
na dobu neurčitou za cen:u 6.000 Kč s K.V., Krhanice a s T.V., Maskovice.
záměr prodat pozemek parc. č. I979l4 a části pozemků parc. č. I98ll2 a205l/5
k.ú. Krhanice, které využivá Správa že\eznic, státní organizace,IČo 70994234,
DláŽděná l003l7, Praha 1 v rámci své činnosti při zajišťováníprovozování železnični
dopravní cesty jako veřejné služby. Kupující vyhotoví na své naklady geometrický plán
na oddělení pozemků aznalecký posudek na stanovení kupní ceny uvedených pozemků.
Po vyhotovení geometrického plánu a zna\eckého posudku bude tento zám& Znovu
proiednán.
pronajmout část pozemku parc. č.509116 k.ú. Krhanice o qýměře92m a část pozemku
parc. č. 5IOl4 k.ú. Krhanice o qýměře 58 m2 od 1.1 .2021 do 31.12.2021 Za cenll
P.R. Praha.
10 Kč/l mzlrok za účelemzÍízeni
pronajmoutnebytovéprostoryskladu ě.021657/I ovýměře 15,6m2 naparc. ě.3I2l8
k.ú. Krhanice na uskladnění movitých věcí za cenu 50 Kčlm2/rok od 1.1.202I
do 3 | .12.2024 J.M.,KÍhanice.
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pronajmout část pozemku parc.č. 197216 k.ú. Krhanice o ýměře 4,6 m2 pro stávající
jímku včetně potrubí pro přítok odpadních vod do podzemní části pod tímto pozemkem
o ýměře 8,7 4 m3 k objektu Krhanice č.p. 7 za ceruJ 100 Kč/m3/rok od I4.3.2O2I
do 13.3.2025 R.N., Krhanice.
koupi pozemků parc. č. 27413 k.ú. Krhanice o výměře 2l8 m2 a parc.č. 272lI
k.ú. Krhanice o výměře279 m2 zacenu 350,- KčlImz od M.M., Krhanice, L.S. Krhanice
a L.P.,Kamenice. Na pozemcích jsou věcná břemena _ zÍizováni a provozování vedení.
Rozpočet Týnecko _ svazek obcí na rok202l jako vyrovnaný
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Střednědobý
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci Zázemi víceúčelovéhohřiště Krhanice s firmou
Setostav s.r.o'' IČo: ossqz103, se sídlem Sluhy 27,250 ó3 Sluhy z důvodu prodlouŽení
termínu realizace akce do 3I.5.2021 .
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cenu vodného od 1.1.202l ve \.ýši 55,45
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předání svěřeného majetku definovaného v Přílohách č. I a č;.2 příspěvkové organizaci
Mateřská škola Krhanice, okres Benešov' Krhanice 150,257 42 Krhanice.
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předání svěřeného majetku definovaného v Přílohách č. 1 a č.2 příspěvkové organizaci
Zák|adni škola Krhanice, okres Benešov, Krhanice I49,257 42Krhanice.
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ýhled rozpočtu Týnecko _ svazek obcí na období 2022-2023.

Kč s DPH.

vyÍazení majetku pro rok 2020 pro obec Krhanice dle předloženého návrhu včetně
způsobu wÍ azení mai etku.
vyÍazeni majetku pro rok 2020 pro Základni školu Krhanice dle předloŽeného návrhu
věetně způsobu vyřazeni majetku.
vyŤazeni majetku pro rok 2020 pto Mateřskou školu Krhanice dle předloŽeného návrhu

včetně způsobu wŤazeni maietku.

P.č. Zastupitelstvo obce Krhanice bere na vědomí:
1

2

zprávu Finančníhoqýboru obce Krhanice ze dne 9.1l.2020

Zápis z díIěiho přezkoumání hospodaření obce zarok2020 ze dne25.9.2020.

P.č. Zastupitelstvo obce Krhanice pověřuie:
starosfu lzavÍenim a podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci Zézemi
1
víceúčelového
hřiště Krhanice s firmou Setostav s.r.o.' IČo: ossqz103, se sídlem
Sluhy 27 .250 63 Sluhv z důvodu prodlouženítermínu realizace akce dsá l .5.202I
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