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Místo konání:   Obecní úřad Kanice 

Datum konání:   16. 11. 2022 

Čas zahájení:    19:00 h 

 

Číslo usnesení 9/1/2022 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo vydání změny č. 1 územního plánu obce Kanice, 
jejímž pořizovatelem je Městský úřad Šlapanice, Odbor výstavby, Oddělení územního 
plánování a památkové péče a zpracovatelem ing. arch. Barbora Jenčková, 
architektonická kancelář, Jugoslávská 75a, Brno. 

 

Číslo usnesení 9/2/2022 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo smlouvu s Jihomoravským krajem o právu provést 
stavbu na pozemku p.č. 488/1 v k.ú. Kanice, zapsaného u Katastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov, na LV č. 542, z důvodu provedení 
stavby s názvem „Kanice, prodloužení chodníku“ a pověřuje starostku obce k podpisu této 
smlouvy. 

 

Číslo usnesení 9/3/2022 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo pronájem kluziště v Řícmanicích pro občany Kanic v 
sezoně 2022/2023, a to jednu hodinu týdně ve středu od 16:00 h do 17:00 h za cenu 2500,- 
Kč za jednu hodinu. 

 

Číslo usnesení 9/4/2022 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo záměr obce Kanice vypůjčit část pozemku p.č. 306 v 
k.ú. Kanice o velikosti 2,04 m2 za následujících podmínek: výpůjčka bude sjednána se 
subjektem Zásilkovna, s.r.o., Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 28408306, 
účel využití: umístění Z-BOXu pro vyzvedávání a vkládání zásilek, předpokládaný počátek 
výpůjčky: 1. 1. 2023, předpoklad trvání výpůjčky: na dobu neurčitou s oboustrannou 
možností výpovědi a výpovědní dobou 6 měsíců, výpůjčka bude sjednána bezplatně, obec 
neodpovídá za Z-BOX ani za zásilky v něm. 

 

Číslo usnesení 9/5/2022 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo poskytnutí příspěvku 20 000,- Kč z rozpočtu obce na 
činnost spolku TJ Sokol Kanice, a to na nákup nového drobného inventáře pro potřeby 
jednotlivých oddílů, na registrace do okresních či vyšších soutěží, na zajištění dětských 
olympiád a turnajů a dalších plánovaných akcí. 

 

Číslo usnesení 9/6/2022 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo konání sbírky ve prospěch Nadačního fondu dětské 
onkologie KRTEK, která bude probíhat v obecní knihovně v Kanicích od 26. 11. 2022 a bude 
pokračovat do konce prosince 2022. 
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Hana Rakšány Dvořáková 

starostka obce 

 

Vyvěšeno:  …………………….. 

Sňato:   …………………….. 


