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PRAvIDLA PRo PosKYTovÁNÍ rNaNČNÍcrroanŮ pno Žllxv
zÁxr-anNÍ ŠrolyKRHANICE vE ŠrolnÍuRoCE 202t-2022

I.

rŘÍoy

(paragraf 3113 _ ZtÍkladní školy)
Jedná se o poskytnutí účelovéhofinančníhodaru ve \.ýši 1000'00 Kč na zakoupení učebních
pomůcek pro žžů<yI. třídy zŠrrhanice pro školnírok2)2ll2)z2.
Finančnídar,,pastelkovné" bude poskytnut všem žákům I. třídy bez ohledu na jejich trvalý pobyt,
ato zatěchto podmínek:
,/ Zákonrý zástupce přinese na obecní úřad Krhanice originály dokladů o nákupu
učebníchpomůcek (paragon, faktura, ...), kdy z textu dokladu bude ďejmé, že jde
o učebnípomůcku pro žákal. třídy. Doklady o nákupu učebníchpomůcek mohou
přesáhnout částku 1000,00 Kč, ale finanění dar bude vždy právě 1000'00 Kč.
,/ Pokud doklady o nákupu učebníchpomůcek budou do částky 1000,00 Kč, finanční
dar bude odpovídat ýši částky na předložených dokladech.
{ Doklady o nákupu učebníchpomůcek musí být z období od I.6.202l
ďo30.9.2021. Sepsaní smlouvy bude provedeno nejpozději do I.I0.202I
po předložení dokladů o nákupu učebníchpomůcek na obecním úřadu Krhanice.
,/ obecní úřad si vyhotoví fotokopie přinesených dokladů.
'/ Nrírok na poskytnutí daru zaniká dnem 2.I0.202I. K podpisu smlouvy si zákonný
zástupce přinese s sebou svůj občanský prukaz.

Do rozpočtu bude vyčleněno na ,,pastelkovné'o :2I.000,00 Kč.
Se zákonným zástupcem žáka bude uzavřena veřejnoprávní smlouva.

*

UzAvlnÁNÍ vEŘEJNopnÁvNÍcH sMLUv o PoSKYTNUTÍ FINANčNÍCH
pŘÍspĚvrŮ xa AKCE

Vzhledem na aktuální epidemickou situaci v pruběhu roku2021je pro případ účeluposkytnuých
finančníchpříspěvků stanoveno :
1) Poskytovatel bude pŤi uzavirání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace stanovovat
přiměřeně delšídobu pro uskutečněníakcí a s tím souvisejícídelšídobu pro předložení
vyúětování,neŽ bylo v předloŽených Žádostech o finančnípříspěvek.
2) Pokud ani v těchto prodlouŽených termínech se akce nebude moci uskutečnit a poskytnuý
finančnípříspěvek nebyl použit' tak bude vrácen poskytovateli finaněního příspěvku
dle podmínek smlouvy.
3) Pokud ani v těchto prodloužených termínech se akce nebude moci uskutečnit a poskytnuý
finančnípříspěvek jižbyl použit dle podmínek smlouvy, tak příjemce provede vyúčtovríní
a nakoupený materiál a odměny pro děti předá poskytovateli dotace.
4) Z poskytnutého finančního příspěvku nelze při neuskutečnění akce proplácet storna
vyplývajícínapÍ. zuzavřených smluv o pronájmu, smluv o provedeni dila,... Příjemce
vždy vraci celou poskytnutou finančníčástku na účetposkytovatele dotace.
1
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PosKYTNUTÍ FINANčNÍcH pŘÍspĚvxŮ ŽaoarnlŮvt

Q

Žódost o poďporu aktivit

v

oblasti rozvoje regionu Posdzaví v roce 202t

_

dotace

na poskytovdní obecně prospěšných služeb na územíobce

(paragraf 3639 - Komunólní služby a územnírozvoj, položka 522 ])
Předložená žádost č,. j. 64212020 ze dne 19.10.2020 o individuální dotaci na rok 202l je v částce
105.100'00 Kč.
Poskytnutí dotace ve qýši 8.000,00 Kč na zajištění provozu organizace a poskytovaní obecně
prospěšných činnostíve prospěch obce Krhanice a ji r}ízených příspěvkoqich organizací.
S organizací bude uzavtena veřejnoprávní smlouva.

b) čistó řeka Sdzava 2021
(paragraf 3639 _ Komunální služby a územníromoj, položkn 5221)
Předložená žádost č. J. 70112020 ze dne 16.lI.2020 o individuální dotaci na rok 202I je v částce
4.000'00 Kč.
Poskytnutí dotace ve qýši 4.000'00 Kč na podporu realizace projektu Čistá řeka Sázava.
S organizací bude uzavÍenaveřejnoprávní smlouva.
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(paragraf 3419 _ ostatní tělovýchovnó činnost, položkn 5222)
Předložená Žádost ě. j. 69412020 ze dne 12. II.2020 o individuální dotaci na rok 202I je v částce
120.000,00 Kč na pokrytí nríkladůna spotřebu elektrické energie, spotřebu pitné vody pro provoz
budovy aývoz splaškových vod vyprodukovaných provozem budovy.
Poskytnutí dotace ve vyši 120.000'00 Kč na financování provozu organizace v roce 202l.
Závaznými ukazateli budou: náklady na spotřebu elektrické energie, spotřebu pitné vody pro
provoz budovy aývoz splaškoqých vod vyprodukovaných provozem budovy.
Nedočerpaná částka bude vrácena do rozpočtu obce, přečerpání částky hradí TJ Sokol Krhanice
ze svých finančníchprostředků. S organizací bude uzavřenaveřejnoprávní smlouva.

> sBoR DoBRovoLNÝCH HASIčŮ KRHANICE,Ičo: 66134234,
257 42 KRHANICE
(paragraf5512 - Po - dobrovolná část, položka 5222)
Předložená Žádost ě. j. 7lll2020 ze dne I8.II.2020 o individuální dotaci na rok 202I je v částce
9.339,- Kč (nákup savic, nůŽkového stanu, toneru).
Poskytnutí dotace ve ýši 9.339,00 Kě. S organizaci bude uzavřena veřejnoprávní smlouva.

(paragraf 3429 - ostatní zájmovó činnost a relveace, položkn 5222)
Předložená žádost ě. j. 67 412020 ze dne 3 .II .2020 o individuální dotaci na rok 2021 je v částce
15.000,00 Kě na poŤádaní Letního kina (pronájem filmu od distributora, pronájem technického
zaŤizeni, ozvučení).
Poskytnutí dotace ve qiši 15.000,00 Kč na pořádání akce Letní kino. S organizaci bude uzavřena
veřejnoprávní smlouva.

2

(paragraf 3429 - ostatní zájmová činnost a relcreace, položkn 5222)
Předložená žádost č,. j.70712020 ze dne 18.11.2020 o individuální dotaci na rok 202I je v ěástce
11.000,00 Kč na pořádání dětského kamevalu.
Poskytnutí dotace ve qýši 8.000,00 Kč na odměny pro soutěžícíděti na dětský karneval v roce
2021. S organizací bude uzavřena veřejnoprávní smlouva.
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(paragraf 3429 - ostatní zájmová činnost a relveace, položkn 5222)
Předložená žádost ě. j. 69612020 ze dne 13.IL20z0 o individuální dotaci na rok 202I je v částce
19.000,00 Kč na konání čtyř akcí.
Poskytnutí dotace ve ýši 19.000,00 Kč na konání čtyř akcí v Základni škole Krhanice (arní
školnítrhy, rozloučenís IX. třídou, na mikulášskébalíčky,na konání vánočníchtrhů) v roce
202L S organizací bude uzavřena veřejnoprávní smlouva.

Poskytnutí
neúčelového
daru na r.2021
ve vÝši

Příjemce
Tělocvičná jednota Sokol Krhanice,
IČo 61664723,257 42 Krhanice

Paragraf

Položka

9 000'00

Kě

34r9

s222

5 000'00

Kč

3429

522r

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

3 000'00

Kč

3429

5221

Spolek zdravotně postižených a
senioru Týnec nad Sázavou, IČo
26612291, KNaklí 404,257 4I
Týnec nad Sázavou

8 000'00

Kě

3429

5222

Benešovský klub onkologicky
nemocných, IČo 68997 426,
Vnoučková 1699,256 01 Benešov

3 000'00

Kč

3429

s222

Tři, o.p.s., rČo tsoz:433, Sokolská
584,257 22 Cerěarry

5 000'00

Kč

3525

s22r

ochrana fauny, o.p.s., IČo
67778585, Hrachov 13,262 56
Svaý Jan

3 000,00

Kč

374r

522r

3 000'00

Kč

374r

s222

3 000'00

Kě

5512

5222

RUAH,

o.P.S.,

tČo z+ltzlss,

Tyršova 206I,256 0I Benešov

Zo CSOP Vlašim, p.s.,IČo
1859 567 7,

Vlašim

Pláteníkova 264,

25 8 0

1

Sbor dobrovolných hasičůKrhanice'
IČo 66134234,257 42 Krhanice

a

J

SH ČMS - okresní sdruženíhasiěů
Benešov, p.s., IČo 63826909,Nová
PraŽská 1903,256 01 Benešov
Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a. s., nemocnice
Středočeského kraje, Máchova 400,
256 Ol Benešov, IČo 272 53 236
Celkem neúčelovéÍinančnídary

2 000'00

Kč

s512

5222

25 000'00

Kč

3522

52r3

69 000'00

Kč

Neúčeloqiťrnančnídar bude poskytnut nazákladě sepsané darovací smlouvy

Tato ,,Příloha č. 2 Rozpočtu obce Krhanice na rok 202I" byla projednána a schválena
při projednávění Rozpočtu obce Krhanice na rck 202I na zasedání Zastllpitelstva obce Krhanice
č,. 612020 ďne

18.12.2020.
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V Krhanicích dne 18.12.2020
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