Usnesení č.1 1202 7 Tastrnitelstva obce Krhanice ze rlne 17^03-2027
Z důvodu ochrany osobních údajůGDPR je dokument upraven.
P.č. Zastupitelstvo obce IGhasiaqsebyaluiei
1

program zasedáni zastupitelstva obce.

2

návrhovou komisi ve složeníJaroslav Mixa, Petr Dub.

J

ověřovatele zápisu Tomáš Kratochvíl, Martin Jiřička.

4

bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření č. Il202I.

5

navýšení provozního příspěvku Mateřské škole Krhanice o 30.000,- Kč na nákup
poěítačes operaěním systémem Windows 10 Pro a ofťrce 2019.

6

rozpoětové opatření č). 212021.

7

8

9

10

1l

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zÍízeru věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IP-12-60l9047NBl2, Krhanice-kNN-č.parc .27712 na pozemcích parc. č.
32612 aI979l3 k.ú. Krhanice s ČEzDistribuce, a.s., IČ 24729035,DIČ CZ24729O35,
se sídlem DěčínIV-Podmokly, Tep1ická874l8,405 02 Děčínna dobu neurčitou zacenv
6.000'- Kč na umístění kabelového vedení NN.
prodej pozemku parc.č. 3l2ll k.ú. Krhanice o qýměÍe 84 m2 za cenlJ 500 Kč/l m2 J. Š.,
Krhanice. Nakladv na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
k umístění plechové
pronájem části pozemku st. p. 675 k.ú. Krhanice o ýměře I7,5
garáŽe k podnikání za cenu2O KčlrrÝlrok od 1.9.202l na dobu 10 let J.M., Krhanice.
uzavÍení Smlouvy o budoucí smlouvě o zÍízeru věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV- 1 2-60 27 9 5 4 N B l0 1 6, KÍhanice-kNN-p.č .27 2l I 1, 1 0,6, 5 na pozemcích parc.
č. 19ál/l, 27211k.ú. Kfhani ce s ČEZ Distribuce, a.s., IČ24729O35,DIČ CZ24729O35,
se sídlem Děěín IV-Podmokly, Teplická 87418,405 02 Děčínna dobu neurčitou zaceÍ:l;
26.700,- Kč na umístění kabelového vedení NN.
prodej oddělené ěásti I972l10 o výměře 6 rď z pozemku parc. č. l972ll k.ú. Krhanice,
která vznikne na ztíkladě geometrického planu č,.926-4612018 zacenu 500 KčlI m2 J. a
P.B. Krhanice. Nríklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupuiící.
prodej poměrné části stavebního pozemku st.p.674 k.ú. KÍhanice včetně souvisejících
nebytoých prostor na pozemku st.p. 674 k.ú. Krhanice:

poměr l6,67yo
Krhanice
12

za

cerLu 17206

poměr l6,67yo za cenu 17206
Krhanice

Kě

(pozemek 7150

Kč (pozemek

7150

Kč, stavba 10056 Kč) _ J.M.

Kč, stavba 10056 Kč) - J.M.'

poměr 16,670Á za cenu 14128 Kč (pozemek 7150 Kč, stavba 6978 Kč) _ V.S., Týnec
nad Sázavou

poměr 16,670Á za cenv l4I28

Kč (pozemek 7150 Kč, stavba 6978 Kč) _

D.M.,

Krhanice
prodej poměrné části stavebního pozemku st.p.676 k.ú. KÍhanice včetně souvisejících
nebytoqých prostor na pozemku st.p. 676 k.ú. Krhanice:
poměr 24,49yo za cenlJ 9371 Kě (pozemek 5460 Kč, stavba 3911 Kě) _ F.B., Krhanice
13

poměr 23,76%0 zacer\u9092Kč (pozemek 5298 Kč, stavba 3794Kě) _ J.S., Krhanice
poměr 25,60yo zacenll9796Kč) (pozemek 5708 Kč, stavba 4088 Kč) _ D.R., Krhanice

poměr 26,I5yo zaceilI10006 Kč (pozemek 5830 Kč, stavba 4I76Kě) _Z.K., Krhanice

t4
15

koupi pozemku parc.ě. 14816k.ú. Krhanice o ýměře 660 Íď za cerLu 55 Kěl,lr m2 od
B.K. a J.K., Krhanice. Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupuiící.
parc.č 1 4813 2 k. u. Krhanice o qýměře cca 260 m za cenu
na
na áotovení
Krhanice

I6

T7

dělení a náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí krrnrriící
zacerLu55 Kč/l m2
koupi pozemku parc.ě. L48l45 k.ú. Krhanice o výměře295
rc1.
na vklad do katastru nemovitostí hradí
Praha. N
odJ
42
díl
a
o
pozemku
l435l42
k.ú.
Krhanice
z
éásti
oddělené
,kteý vmikne
ýměÍe
nazékladě geometrického plrínu ě. 1036-506512020 za cenu 500 Kč/l m2 od P.S.,
Kamenný Přívoz. Geometrický plrán a náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí
.,

zálmér prodat oddělenou část zpozemku 34612 k.ú. Krhanice o ýměře cca l85 m
zacefiJ 110 Kč/l m2 a oddělenou část zpozemku 1881/1 k.ú. Krhanice o qýměře cca

18

a to včetně inŽenýrs\ich sítí.Po vyhotovení
prodeje
plánu
geometrického
s kon}rétnímiqýměrami movu projednan.
bude záměr

l9

Inventarizačru zprávu obce Krhanice za rok 2020.

20

podrínížádosti o dotaci z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje pro rok
202I narekonstrukci tréninkového hřiště před zakladní školou a souhlasí s podmínkami
Žádosti včetně ťrnančníspoluúčasti.

2I

předběžný souhlas s umístěním lavičky na pozemku parc.č.372ll2k.í.Krhanice
projektu,,Lavičky do krajiny" pro Aktivní Krhanice, z.s., ICo: 09017429, Krhanice 35,
257 42 Krhanice

110 fiÝ za cenu 110Kě/lm2,

P.č. Zastupitelstvo obce Krhanice bere na vědomÍ
akceptaci dotace Nové stromy na Sokolce v Krhanicích od Státní fond životního
1
prostředí.

slav Mixa
místostarosta

A1eš

Vyvěšeno: 22.3.202I

Sejmuto:
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