Usnesení č.4/2021 Zastupitelstva obce Krhanice ze dne 13.09.2021
Z důvodu ochrany osobních údajůGDPR je dokument upraven.

P.č. Zastupitelstvo obce Krhanice schvaluie:
1
program zasedání zastupitelstva obce
2

návrhovou komisi ve sloŽení Jaroslav Mixa, Petr Dub.

a
J

ověřovatele zápisu ve sloŽení Martin Jiřička, Edita Jarošová.
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a bere na vědomí Protokol o kontrole qýkonu samostatné působnosti svěřené orgánům
obce Krhanice (Ministerstvo vnitra - kontrolní organ).
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poskytnutí finaněního příspěvku ve qýši 10.000,- Kč pro Aktivní Krhanice,
IČ09017429, Krhanice 35,257 42Krharice na akci ,,ZažítKrhanicejinak". Se
spolkem bude uzavřena veřejnoprávní smlouva.
navýšení provozního příspěvku Mateřské škole Krhanice o 30.000,- Kč na nákup
notebooku s operačním systémem Windows 10 Pro a offrce 2019.
poskytnutí návratrré finančnívýpomoci ve vyši 595.979,- Kč Zrákladní škole Krhanice,
tabulí s interaktivním systémem do kmenorných
okres Benešov pro projekt
',Nákup
učeben" v rámci dotace z Programu rozvoje venkova s termínem vrácení do 3l.8.2022.
Se Zakladní školou Krhanice, okres Benešov bude lzavřena smlouva o návratné
finančníqýpomoci.
naqýšeníprovozního příspěvku Základní škole Krhanice, okres Benešov o částku
32.000.- Kč na niíkup sekačky a křovinořezu.
rozpoětové opatření ě. 5l202I.
pronajmout část pozemku parc. č.I32lI,1988 a l28ll0 k.ú. Krhanice o výměře 165 m2
k dočasnému zfízenízattádky a umístění moviých vécízacenu 5 Kč/m2lrok od
lrll.202I na dobu 4let D.K., Krhanice.
pronajmout ěást pozemku parc. ě.132ll,1988 a l2$lLO k.ú. KÍhanice o výměře209 m2
k dočasnémuzšizení zahráďý a umístění movi|ých věcí za cenu 5 Kě/m2lrok od
l.II.202I na dobu 4 let M.P.. Krhanice.

uzavření Smlouvy o ňízeni věcného břemene - služebnosti č. IP-I2-60l4232lI,
Krhanice-kNN-p.č. 509/1 1 na pozemcích parc. č,. I32lI0 a I32l71 k.ú. Krhanice s ČBz
Distribuce, &.S., IC 24729035, DIC CZ24729035, se sídlem Děěín IV-Podmokly,
Teplická 87418' 405 02 Děčínna dobu neurčitou za cenv 6.000'- Kč.
pronájem ěásti pozemku st. p. 675 k.ú. Krhanice o ýměře 18 m2 k umístěníplechové
garéňe k podnikání za cerlu 20 Kčlmzlrok od I4.9.202l na dobu 10 let J.M., Krhanice.
Záměr byl schválen Zo č. Il202I dne t7.3.202I, nyní docháni kúpravě celkové
rnýměrv
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17.5 rlÝ na 18 m2.

uzavÍení Smlouvy č. 1190901143 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí Českérepubliky na projekt ,,Nové stromy na Sokolce v Krhanicích" a souhlasí
s přiietím podpory a s podmínkami této smlouvy na uvedený proiekt.
bere na vědomí návrh projektu budoucího zajištěníspolečnéhoprovozu
vodohospodařské infrastruktury v regionech Benešovska a Vlašimska a okresech Prahazápaď a Praha-ýchod' za účastizastoupení skupiny SUEZ Groupe v Českérepublice a
schvaluje uzavÍení předloženého návrhu memoranda o vzájemné spolupráci jako
podkladu pr o zaháiení r ealizace pro i ektu.
Plán inventur na rok 2021věetně přílohy č. 1 - Semamu inventurních soupisů na rok
202r.

Komisi pro sestavení rozpoětu pro rok 2022 ve složení: Mgr. Aleš Papoušek,
Jana Laboutková, Ing. Bohuslav Kadeřábek, Ing. Alena Kratochvílová,
Ing. Jana Cachová.
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naýšeníceny oběda

pro

cizi strávníky na částku 78,- Kě od 1.10.2021

P.č. Zastupitelstvo obce Krhanice poYěřuici
starostu uzavřením a podpisem Smlouvy č. 1190901143 o poskytnutí podpory ze
I
Státního fondu životníhoprostředí Českérepubliky na projekt ,,Nové stromy na Sokolce
v Krhanicích".
starostu obce Mgr. Aleše Papouška k podpisu předloŽeného návrhu memoranda
2
o vzájemné spolupráci a k provedení všech dalšíchprávních jednríní v rámci plnění práv
a povinností wplývaiících z memoranda o vzáiemné spolupráci.

P.č
1

Zastupitelstvo obce Krbanice bere na vědomí:
Zprávlkontrolního vyboru ze dne 30.8.202l

Mixa

Vyvěšeno: I5.9.202I
Sejmuto:

NÍ uŘen

KRHANICE č.p' 4ó
tcl: 3t7 702 lll

.2'

