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obec má ňízeny dvě příspěvkové organizace: Základní školu Krhanice, okres Benešov
a

Mateřskou školu Krhanice, okres Benešov.

organizace pro rok 2022:

a
a

Orpanizace
Mateřská škola Krhanice, okres Benešov
Zék|adníškola Krhanice. okres Benešov

Provozní příspěvek pro rok 2022
508 850,-Kě
2 756 756,-Kč,

v tom:
Středisko Zakladní škola
Středisko Skolní iídelna

v

Kč

2 077 876,- Kč
678 880,- Kč

Provozní příspěvek bude příspěvkoqým organizacím zasilán vŽdy ve výši % schváleného
provozního příspěvku, a to dle následujícího harmonogramu: leden 2022, duben 2022, červenec
2022,říjen2022, ato vŽdy do l5.kalendářního dne příslušnéhoměsíce.

2) PRAVIDLA PRo PosKYTovÁNÍ FINANčNÍcH oanŮ PRo DĚTI NARoZENÉ
V ROCE 2022Y OBCI KRIIANICE

a

Parasraf 3399 íostatn í zá|ežitosti

rv) Položkz 5492 (derv olrwatelstvu)

Pro tuto záIežitost bude v ,,Rozpočtu obce na rok2022" vyčleněna ěástka: 50.000,- Kč.

Podmínky pro poskytování Íinančníhodaru:

a)

dítě: narozené od 1rI.2022 do 3l.12.2022 apřihlášené do evidence obyvatel obce Krhanice
nejpozději do 3 l .l .2023

b)

rodiče: oba rodiče mají ke dni sepsání darovací smlouvy twalý pobyt v obci Krhanice, pak
bude poskytnut finančnídar při splnění podmínky a) a b) v částce 8.000'00 Kč/l dítě

c)

rodiče: jeden z rodičůmá ke dni sepsání darovací smlouvy trvalý pobyt v obci Krhanice,
pak bude poskytnut finančnídar při splnění podmínky a) a c) v částce 4.000'00 Kč/l dítě

d)

nrárok na poskytnutí daru lze uplatnit nejpozději do

1

3l.I.2023 zavýše uvedených podmínek

PRo PoSKYTovÁxÍ pnosrŘnoxŮ

z nozpočru oBcE
KRHANICE NA RoK 2022 _ KULTURA, KULTURNÍ a spor,BčBNsxn AKCE,
ZAPoJENÍ oncn K PRoJEKTU SPoLKU v oBCI

3) PRAvIDLA

a

V ,,Rozpočtu obce

na rok2022" bude vyčleněna částka: 220.000,-

Kč.

obec bude finančně podporovat:
- kulturní a společenskéakce Kulturní a školské komise při obecním uřadě Krhanice,
- kulturní a společenskéakce obce Krhanice.

o

Parasraf3900 íostatníčinnosti

se

služhami nro ohwetelstvo)

V

obce na rok 2022* bude vyčleněna ěástka: 95.000,- Kč.
',Rozpočtu
obec bude finančně podporovat:
- kulturní a společenskéakce Kulturní a školské komise při obecním úřadě Krhanice,
- kulturní a spoleěenské akce obecní knihovny Krhanice,
- kulturní a spoleěenské akce obce Krhanice.

Kulturní a školská komise při obecním úřadě Krhanice: úhrada nakladů spojených s pořádáním
kulturních akcí Kulturní a školskékomise _ akce: např. Jarní akce pro děti, Ples obce Krhanice,
Lampiónoqý průvod, Den dětí, Mikulášská - SDH Krhanice, Rozsvěcení vánočníhostromu.
Kulturní a školská komise při obecním úřadě Krhanice a obecní lcrtihovna Krhanice: úhrada
nakladů spojených se spolupořádáním akcí obecní knihovny Krhanice _ např. Noc s Andersenem.
obecní úřad Krhanice: úhrada nríkladůspojených s pořádáním společenských akcí obce Krhanice
rozloučenís předškoláky v Mateřské škole Krhanice' přivítání prvňáčkůa rozloučenís deváťáky
v Základní škole Krhanice, vítánínoqých občánků Krhanic, posezení s jubilanty, věcné dary
jubilantům, případně dalšíakce společenskéhovýznamu.

_

a

V ,'Rozpočtu obce

na rok 2022* bude vyčleněna částka: 15.000,-

Kč.

Obec Krhanice
obec se připojí k projektu,,Lavička do krajiny" (spolek Aktivní Krhanice, z.s., IČo: O9Ol7429,
257 42 Krhanice 35) tím, že vrozpočtu obce vyčlenífinančníprostředky: pořízení a osazeni
jednoho kusu dubové lavičky na pozemku obce Krhanice. Laviěka bude v majetku obce.

Tato ,,Příloha č. l Rozpočtu obce Krhanice na rok 2022" byla projedniína a schválena
při projednávaní Rozpočtu obce Krhanice na rok 2022 na Zasedáni zastupitelstva obce č. 5l202I
dne 10.12.2021.
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