Usnesení č.612020 Z asÍunifelstva olrce Krhanice ze dne 1 8-12-2020
Z důvodu ochrany osobních údajůGDPR je dokument upraven.

P.č. Zastupitelstvo obce Krhanieesehvaluie:
I

program zasedání zastupitelstva obce

2

návrhovou komisi ve složeníJaroslav Mixa' Jana Laboutková.

J

ověřovatele zápisu Petr Dub, Edita Jarošová.
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sníženíprovozního příspěvku Základni škole Krhanice o 275.000,- Kč (sníŽenípoložky
spotřeba energií).
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rozpoětové opatření ě. 812020.
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Střednědobý
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ýhled rozpočtu na období 2020 _2024.

Rozpočet Fondu financování obnovy vodovodů obcí Krhanice a Prosečnice pro rok
202r.
Přílohu č. 1 Rozpočtu obce Krhanice na rok 202I : Závazné ukazatele a pravidla pro
poskvtování prostředků z rozpoětu obce Krhanice.
Přílohu ě. 2 Rozpočtu obce Krhanice na rok 202I : Poskytování dotací _ veřejnoprávní
smlouw a poskytování neúčelornýchťrnančníchdaru - darovací smlouvy.
Přílohu č. 3 Rozpočtu obce Krhanice na rok 202l : Pravidla pro provádění
rozpočtových opatření a rozpisu rozpočtu obce Krhanice.
Rozpoěet obce Krhanice na rok202l věetně změn jako schodkový. Schodek bude kryt
finaněními prostředky z minulých let.
obecně závaznou vyhlášku obce Krhanice ě.212020, o stanovení místního koeficientu
pro ýpočet dartě z nemoviých věcí.

pronajmout nebytové prostory skladu č. 01167415 o ýměře 18,3 m2 na parc. ě. 3I2l8
k.ú. Krhanice na uskladnění movitych věci za cenu 50 Kělmzlrok od 1.1 .202l do
3 1.12.2021 D.M. Krhanice.
pronájem nebytoých prostor skladu č. 0116]414 o výměře 18,3 m2 na parc. č.3I2l8k.í.
Krhanice na uskladnění movi!ých věcí za ceÍlu 50 Kělmzlrok od I.l.202I do 3I.I2.202I
J.M., Krhanice.
nebytových prostor skladů na pozemku st.p.674 a676 včetně příslušné
části pozemku stávai ícímpronaiímatelům nebytových prostor.
demolici nebytoých prostor na pozemku st.p. 6]5 v důsledku havarijního stavu
majetku a nerentability opravy.
zénnérprodeje
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Rozpočtovéopatření č. 1 Bene-Bus pro rok2020
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Rozpočet Bene-Bus na rok 202I jako schodkový, schodek bude kryt finančními
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prostředky z minulých let.

Střednědobý vyhled rozpočtu Bene-Bus na období 2022-2024.
bere na vědomí a schvaluje čerpráníFondu investic Základni školy Krhanice _ nákup
multifunkční pánve pro středisko Školníiídelna.
a souhlasí se vznikem pracovněprávních váahů mezi obcí a členem zastupitelstva obce
s platností od 1.1 .2021 do 3I.I2.202I' a to oblastpožámí ochrana: Ing. Tomáš
Kratochvíl, Ing. Martin Jiřička; oblast veřejná zeleň: Ing. Bohuslav Kadeřábek, Ing.
Tomáš Kratochvíl; oblast komunální sluŽby: Ing. Bohuslav Kadeřábek, Ing. Tomáš
Kratochvíl; oblast lesní hospodářství: Ing' Bohuslav Kadeřábek, Ing. Tomáš
Kratochvíl; oblast Činnosti knihovnické: Bc. Petr Dub. Dohody budou uzavirány v
pruběhu roku 2021 dle konkrétníchpotřeb obce.
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Dodatek ě. 11 k Příloze ě. 1 Knihovního řádu obecní knihovny Krhanice Výpůjčnířád.
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podaní žádosti o dotaci z Fondu dopravní infrastruktury: 113.2 Akce oblast II, A) Akce

investiěního charakteru, a) na silnicích II. nebo III. třídy na projekt ,,Radary v obci
Krharriceoo včetně finanění spoluúčastizrozpočtu obce Krhanice.
P.č. Zastupitelstvo obce Krhanice bere na vědomí:
I

Zprávlkontrolního qýboru ze dne II.I2.2020
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