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PRAvIDLA PRo PosKYTovÁNÍ rnaNčNÍcrroanŮ pno ŽÁxy
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I.

rŘÍoy

(paragraf 3113 _ Zókladní školy)
Jedná se o poskytnutí účelovéhofinančníhodaru ve výši 1000'00 Kč na zakoupení učebních
pomůcek pro žáky I. třídy ZŠKrhanice pro školnírok2O22l2023.
Finančnídar,,paste1kovné" bude poskytnut všem Žákům I. třídy bez ohledu na jejich trvalý pobyt,
ato zatěchto podmínek:

'/

'/
'/
,/
'/

Zákonný zástupce přinese na obecní úřad Krhanice originály dokladů o nákupu
učebníchpomůcek (paragon, faktura, ...), kdy z textu dokladu bude ďejmé, že jde
o učebnípomůcku pto žákal. třídy' Doklady o nákupu učebníchpomůcek mohou
přesáhnout částku 1000,00 Kč, ale finančnídar bude vždy ptávě 1000,00 Kě.
Pokud doklady o nákupu uěebních pomůcek budou do částky 1000'00 Kč' finanční
dar bude odpovídat výši částky na předloŽených dokladech.
Doklady o nákupu učebníchpomůcek musí být z období od l.6.2022
do 30.9.2022. Sepsání smlouvy bude provedeno nejpozději dne 3.10.2022
po předloženídokladů o nákupu učebníchpomůcek na obecním úřadu Krhanice.
obecní úřad si vyhotoví fotokopie přinesených dokladů.
Nrírok na poskytnutí daru zaniká dnem 4.10.2022. K podpisu smlouvy si zákonný
zástupce přinese s sebou svůj občanský prukaz.

Do rozpočtu bude vyčleněno na ,,pastelkovné" :2I.000,00 Kč.
Se zákonným zástupcem žékabudeuzavřena veřejnoprávní smlouva.

*

PRAVIDLA PRo PosKYTovÁnÍ FINANČNÍCHDARŮ
NA sNÍŽEnÍuoplDu NÁRŮSTU CEN oDPADŮ v RocE 2022
s TRvALÝu ponyTEM v oBCI KRIIANICE

a

Paraeraf 3722 (sběr a svoz komunálních odpadů) Položka 5492 (darv obwatelstvu)

pnÍspĚvru
Ppto oBčANY

Pro tuto záIežitost bude v ,,Rozpočtu obce na rok2022" vyčleněna částka: 350.000,- Kč.

Podmínky pro poskytování finančního daru:
a) V roce 2022 po úhradě poplatku Za pÍovoz systému shromažďování' sběru, přepravy, třídění,
vyuŽivání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen ,poplatek za odpadý') občanem
s trvalým pobytem v obci Krhanice v roce 2022 (dále jen ,plátce") lze uplatnit narok
na poskytnutí daru na sníženídopadu nárustu cen odpadů v roce 2022 pro občany s trvalým
pobytem v obci Krhanice v roce 2022 (dáIe jen ,,dar"), za které byl plátcem zaplacen příslušný
poplatek zaodpaý v roce 2022. Narok uplatňuje plátce.
b) S plátcem bude sepsána darovací smlouva.
1

c) Výše f,rnančníhodaru bude: 250,- Kč/I rok na jednoho občana s trvalým pobytem v obci
Krhanice vroce 2022 v dané nemovitosti plátce poplatku za odpady, za kterého plátce uhradil
poplatek za odpady pro rok 2022. V případě přistěhovríní občana s trvalým pobytem v pruběhu
roku2022 se tento finančnídar bude krátit poměrnou částí,dle data přistěhování.
d) Nárok na poskytnutí tohoto daru na sníženídopadu niírůstucen odpadů v roce 2022
pro občany s trvalým pobytem v obci Krhanice v roce 2022 zaniká dnem 31.12.2022.

*

UZAYInÁNÍ vEŘEJNopnÁwÍcH SMLUY o PoSKYTNUTÍ
INDIvIDUÁLnÍcH FINANčNÍcrr pŘÍspĚ'vxŮ NA AKCElčrNNosr

S ohledem na aktuální epidemickou situaci v pruběhu roku 2022 a vzhledem ke zkušenostem
z obdobné situace v roce 2021bude pro případ poskytnutí schválených individuálních finančních
příspěvků stanoveno:
1) Poskytovatel informuje příjemce o schválení a podmínkách čerpání finančníhopříspěvku,
a to s ohledem na termín konání schválené akce nebo dle schválené činnosti.
Je na příjemci schváleného finančníhopříspěvku, zda veřejnoprávní smlouvu uzavte
či neuzavře. V případě neuzavření veřejnoprávní smlouvy ze strarty příjemce se schválené
finančníprostředky se nepřevádí.
2) Příjemce schváleného finančníhopříspěvku musí schválené finančníprostředky pouŽít jen
na akce, které se uskuteění a na účelposkytnutí dle veřejnoprávní smlouvy. V případě
neuskutečnění akce se finanění prostředky vrací v plné výši poskytovateli.
3) Z poskytnutého finančního příspěvku nelze při neuskutečnění akce proplácet storna
vyplývajícínapÍ. zuzavřených smluv o pronájmu, smluv o provedení dila,... Příjemce
vždy vrací celou poskytnutou finančníčástku na úěet poskytovatele dotace.
4) Ve veřejnoprávní smlouvě budou vždy řešeny podmínky čerpánívčetně příslušných
termínůposkytnuých finančníchprostředků a případné vrácení finančníchnevyčerpaných
prostředků a dále podmínky pro předloŽení vyúčtováníposkytnu!ých finančních
prostředků. Poskytovatel si vyhrazuje právo stanovit podmínky propagace jeho finanční
podpory.

DOTACE CINNOST
Příjemce
Tělocvičná jednota sokol
Krhanice, lČo : 6t66+'lz3'
25'l 42Krhanice

Název individuální

dotace

Činnost TJ Sokol
Krhanice v roce2022

Poskytnutí
individuální

Účel poskytnutí

Paragrat

Položka

3419

5222

3429

(aaa

5s12

5222

3639

522r

dotace v Kč

l79 100'00 Kč

na pokrytí nákladů na spotřebu
elektrické energie' spotřebu pitné
vody pro provoz budovy a u.ývoz

splďkových vod vyprodukovaných
provozem budovy.

Unie rodičůpři ZŠKrhanice,
z.s.,

IČo: 228'1

7 l'1

7'Krhanice

149,257 42 Krhanice

Činnost Unie rodiěů ZŠ
Krhanice v roce2022

l7 000'00 Kč

Sbor dobrovolných hasičů

Krhanice, lČo se
25'l 42Krhanice

s+zlq'

Posiiaavi, o'p.s., IČo:
2'I129772, Zá'mek Jemniště 1'
257 01 Postupice

Podpora činnosti SDH
Krhanice v roce2022
Zajištění provozu
organizace a poskrytovaní
obecně prospěšných
činnostíve prospěch
obce Krhanice ají

20 750'00

8 000'00

Kč

Kč

akce jako např. Jamí školnítrhy,

Mikuláš' Vánočnítrhy

podpora mladých hasičůvčetně
dorostu, úschova uniforem a
vzduchovek v klubovně, nůžkový
stan, doplnění vybavení klubovny
na zajištění provozu organizace a
poskytovani obecně prospěšných

činností ve prospěch obce Krharrice a

jí zÍ izený ch

zřizenýchpřispěvkouých
organizací

2

př

íspěvkoých organizací

DOTACE AKCE
Příjemce

Poskytnutí
individuální

Předmět

Účel poskytnutí

Paragraf

Položka

výdaje spojené s čištěnímřeky
Sazavy (uloŽení odpadu, zajištění
ubytovaní, zazemí a stravování pro
dobrovolníky, pytle na sběr odpadů a
dalšímateriál)

3639

5221

příspěvek na program dětem, na
hudební produkci a poplatek oSA

3429

5222

3429

5222

dotace v Kč
Posazavi, o.p.s.' IČo:
27129772' Zámek Jemniště
257 0l Postupice

1,

Čistá řeka sázava 2022

Aktivní Krharrice, z.s., IČo:
090 17 429, 257 42 Krhar:.ice

090 l7 429, 257 42

Krhanice

Kě

Krhanice jinak 2022

l0 000'00 Kč

Letníkino2022

l0 000'00 Kě

35

Aktivní Krhanice, z.s., IČo:

4 000'00

pronájem filmu od distributora,
pronájem technického zďizení,

ozvučení

35

Karhany, 2.s., ICO:
0óó50 l 80' 257 42 Krhantce

Dětsloý Masopustní

karneval2022

197

Tělocvičná jednota sokol
Krhanice, IČo : 61664723,

Memoriál B.Dvořiíka a

257 42Krhanice

Anenská zábava

l0 000'00 Kč

pořizeni odměn pro děti, na hudební
produkci a poplatek OSA

3429

5222

l0 000'00 Kč

příspěvek na program dětem, na
hudební produkci a poplatek oSA

3419

5222

l0 000'00 Kč

příspěvek na program dětem, na
hudebni produkci a poplatek OSA

55

l2

5222

Sbor dobrovolných hasičů

Krhanice' IČo: 66 134234,
257 42Krhau:'icc,

Loučenís létem

Poskytnutí
neúčelového
daru na Í.2022
ve \.ýši

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

Paragraf

Položka

9 000'00

Kč

3419

5222

6 000'00

Kč

3429

s22r

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

3 000'00

Kč

3429

s22r

Spolek zdravotně postižených a
senioru Týnec nad Srízavou,IČo
2661229I, K Náklí 404, 257 4I
Týnec nad Sázavou

8 000'00

Kč

3429

5222

Benešovský klub onkologicky
nemocných, IČo68997426,
Vnoučková 1699,256 01 Benešov

3 500,00

Kč

3429

5222

Tři, o.p.s., rČo t 8623433, Sokolská
584,257 22 Četč,arty

5 000'00

Kč

3525

522r

Ochrana fauny, o.p.s., ICO
67778585, Hrachov 13,262 56
Svaý Jan

3 500'00

Kč

374r

522r

4 000'00

Kč

374r

5222

RUAH,

o.P.S.,

tČo z+sl2355,

Tyršova 206I,256 0I Benešov

Zo ČSoP Vlašim, p.s.,IČo
1859567 7, Pláteníkova 264, 258

0

1

a

J

Vlašim
Sbor dobrovolných hasičůKrhanice,

3 000'00

Kč

5512

5222

2 000'00

Kč

5512

5222

15 000'00

Kč

3522

s213

ICo 66134234' 257 42 Krhaníce

SH ČMS _ okresní sdruŽení hasičů
Benešov, p.s., IČo 63826909,Nová
Pražská 1903,256 01 Benešov
Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a. s., nemocnice
Středočeského kraje, Máchova 400,
256 OI Benešov, IČo 272 53 236
Celkem neúčelovéÍinančnídary

62 000'00

Kč

Neúčelovýfinančnídar bude poskytnut nazákladé sepsané darovací smlouvy.

2 Rozpočtu obce Krhanice na rok 2022* byla projednána a schválena
při projednávéní Rozpočtu obce Krhanice na rok 2022 na zasedáni Zastupitelstva obce Krhanice
č. 5 l202I dne 10.12.2021.
Tato ,,Příloha ě.
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