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Místo konání:   Obecní úřad Kanice 

Datum konání:   6. 3. 2023 

Čas zahájení:    19:00 h 

 

 

Číslo usnesení 2/1/2023 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo inventarizaci majetku obce Kanice k 31. 12. 2022. 

 

Číslo usnesení 2/2/2023 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo podání žádosti o dotaci ve výši 99 505,- Kč z dotačního 
programu Jihomoravského kraje s názvem Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů 
obcí Jihomoravského kraje pro rok 2023. 

 

Číslo usnesení 2/3/2023 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo podání žádosti o dotaci ve výši 95 000,- Kč 
z dotačního programu Jihomoravského kraje s názvem Podpora rozvoje venkova 
Jihomoravského kraje pro rok 2023, dotační titul číslo 1 - Výstavba, obnova a údržba 
venkovské zástavby a občanské vybavenosti. 

 

Číslo usnesení 2/4/2023 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo podání žádosti o dotaci ve výši 35 000,- Kč z dotačního 
programu Jihomoravského kraje s názvem Podpora rozvoje venkova Jihomoravského 
kraje pro rok 2023, dotační titul číslo 5 – Obecní knihovny. 

 

Číslo usnesení 2/5/2023 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního 
operačního programu na prodloužení chodníku podél silnice č. II/383 k autobusové 
zastávce Kanice, koupaliště, v rámci podporované oblasti bezpečnost v dopravě pod MAS 
Moravský kras. 

 

Číslo usnesení 2/6/2023 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo cenovou nabídku č. NAB230113-STS-R02 ve výši 176 
055,- Kč vč. DPH od společnosti BLACKBACK s.r.o., Podkovářská 800/6, 190 00 Praha 9, IČ 
24763071 na zhotovení variantní studie stavby sanace a oprava tělocvičny ZŠ Kanice 
včetně zázemí. 

 

Číslo usnesení 2/7/2023 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo podání žádosti o neinvestiční dotaci ve výši 100 000,- 
Kč v rámci soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2023“ na částečné vybavení 
společenské místnosti na obecním úřadu. 
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Číslo usnesení 2/8/2023 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo zapojení obce Kanice do programu Nadace Via a 
České spořitelny "Dokážeme víc" s projektem "Komunitní restart" na vybaveni 
společenské místnosti na obecním úřadu. 

 

Číslo usnesení 2/9/2023 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 15 000,- Kč z rozpočtu 
obce na činnost spolku Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Bílovice nad Svitavou, 
a to na činnost zaměřenou na dobrý zdravotní stav včelstev s důrazem na preventivní 
opatření k udržení včel v krajině, především prostřednictvím nákupu materiálu do úlů k 
včasné a pravidelné obměně včelího díla a k letnímu ošetření včelstev proti výskytu 
roztočů. 

 

Číslo usnesení 2/10/2023 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 50 000,- Kč z rozpočtu 
obce na činnost Římskokatolické farnosti Babice nad Svitavou, a to na činnost farnosti v 
roce 2023. 

 

Číslo usnesení 2/11/2023 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo zápis kontrolního výboru zastupitelstva obce o 

provedené kontrole za 4. kvartál roku 2022, a to plnění usnesení zastupitelstva obce, 

dodržování právních předpisů ostatními výbory zastupitelstva obce a obecním úřadem, 

účetních dokladů a účelnosti vynakládání obecních prostředků, účetních dokladů 

příspěvkové organizace obce Kanice – ZŠ Kanice. 

 

 

 

 

Hana Rakšány Dvořáková 

starostka obce 

 

 

Vyvěšeno:  7. 3. 2023 

Sňato:   …………………….. 


