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1) pŘÍspĚvrovÉoRGANIZ lcr, zřúznNÉoncÍ
1nozroČET _ PARAGRAF 31 1 1, 31 13, poroŽra 5331)
obec má ňízeny dvě příspěvkové organizace: Základni školu Krhanice, okres Benešov
a

Mateřskou školu Krhanice, okres Benešov.

organizace pro rok 202I:

a
a

Provozní příspěvek pro rok 2021 v Kč

Orsanizace
Mateřská škola Krhanice, okres Benešov
Základni škola Krhanice, okres Benešov

364.850'00

Kč

2.451.756,00Kč

v tom:

1'789.656'00 Kč
662.100'00 Kč

Středi sko Základní škola

Středisko Školniiídelna

Provozní příspěvek bude příspěvkovým organizacím zasí|án vždy ve výši % schváleného
provozního příspěvku, a to dle následujícího harmonogfamu: leden 202l, duben 202I, červenec
202I,řijen202l, vŽdy do 15.kalendářního dne příslušnéhoměsíce.

2) PRAVIDLA PRo PoSKYTovÁlTÍ FINANčNÍcH oanŮ pno onrr NAROZENÉ
V ROCE 2O2I,V OBCI KRIIANICE
o

Paragraf 3399 (ostatnízá|ežitosti kultury) Položka 5492 (darv obwatelstvu)

Pro tuto záležitost bude v ,,Rozpočtu obce na rok202l" vyčleněna částka: 50.000'00 Kč.

Podmínky pro poskytování Íinančníhodaru:
a) dítě: narozené od I.L2021 do 3l .I2.202l a přihlášené do evidence obyvatel obce
Krhanice nejpozději do 31.l .2022

b)

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

c)

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

d) narok na poskytrrutí daru lze uplatnit nejpozději do 3I.l.2022 za výše uvedených
podmínek

1

3) PRAVIDLA

PRo PoSKYTovÁnÍ pnosrŘnoxŮ

KRHANICE NA RoK

o

202|

z nozpočru oBCE
_KULTURA, KULTURNÍ l spor,nčnNsxn AKCE

Paraeraf 3399 (ostatní záležitosti kulturY)

V ,,Rozpočtu obce

na rok 2021r* bude vyčleněna částka: 193.000,00

Kč.

obec bude finančně podporovat:
- kultumí a společenskéakce Kulturní a školské komise při obecním úřadě Krhanice'
- kultumí a společenskéakce obce Krhanice.

o

Paraeraf 3900 (ostatní činnosti souviseiící se službami pro obwatelstvo)

V ,,Rozpočtu obce

na rok

202l* bude vyčleněna částka: 148.000,00 Kč.

obec bude finančně podporovat:
- kulturní a společenskéakce Kulturní a školské komise při obecním úřadě Krhanice,
- kulturní a společenskéakce obecní knihovny Krhanice,
- kulturní a společenskéakce obce Krhanice.
Kulturní a školská komise při obecním úřadě Krhanice:
a) příspěvek na vstupenky na kulturní akce: Bude pouŽito na vstupenky na kulturní akce
pro občany - vystavená faktura bude uhrazena zrozpočtu obce v celé ýši. Na jednu
vstupenku u těchto kulturních akcí bude poskytnut finančnípříspěvek aždoýše70%o
ceny vstupenky přednostně pro občany přednostně s trvalým pobytem v obci Krhanice
a věkem od 18 let a výše ke dni konání akce.

b)

úhrada dopravy na kulturní akce pro oběany _ ve

c)

úhrada nákladů spojených s pořádáním kultumích akcí Kulturní a školskékomise _ akce:
Jarní akce pro děti, Ples obce Krhanice, Svatomartinský lampiónovy pruvod, Den dětí,
Mikulášská _ SDH Krhanice, Rozsvěcení vánočníhostromu.

ýši 100 % částky,

Kulturní a školská komise nři obecní'm

a)

Krhanice a obecní lcrtihovna Krhanice
úhrada nakladů spojených se spolupořádaním akcí obecní knihovny Krhanice
s Andersenem.

-

např.

Noc

obecní úřad Krhanice
a) úhrada nakladů spojených spořádáním společenských akcí obce Krhanice _ rozlouěení
s předškoláky v Mateřské škole Krhanice, přivítání prvňáčkůa rozloučení s deváťáky
v Zékladníškole Krhanice, vítáni noqých občánkůKrhanic, posezení s jubilanty, věcné
dary jubilantům, případně dalšíakce.

Tato ,,Příloha č. 1 Rozpočtu obce Krhanice na rok 2021* byla projedniána a schválena
při projednáváni Rozpoětu obce Krhanice na rok 202I na Zasedéní zastupitelstva obce č. 612020
dne 18.12.2020.
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