
MESTO KAROLINKA 

USNESENI ze 104. schůze 

RADY MĚ TA KAROLINKY ze dne 23.08.2021 
Přítomni: 

Marie Chovanečková 
Mgr. Bohumila Václavíková 
Bc. Oldřich Škorňák 
Ing. Michal Kořenek 
Sylva Gehrová 

Omluveni: 

Bc. Pavlína Šarmanová, zapisovatelka 

Hosté: 

Bc. Nikol Drozdová - pracovnice IC 
Radek Minarčík - Raťkovský šenk 

Rada města Karolinky po projednání zpráv a informací pod bodem: 

104/1029 

s c hval uje 

v souladu s důvodovou zprávou program 104. schůze Rady města Karolinky, konané dne 23.08.2021. 
Z: Marie Chovanečková, starostka 
T: 23.08.2021 

104/1030 

bere na vědomí 

Protokol č. VSK/1/2021/Karolinka o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2020 
u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Karolinka, IČO: 60990434, v předloženém 
znění.
Z: Marie Chovanečková, starostka
T: 23.08.2021

104/1031 
bere na vědomí 

Protokol č. VSK/2/2021/Karolinka o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2020 
u příspěvkové organizace Základní umělecká škola Karolinka, okres Vsetín, IČO:60990546, v 
předloženém znění.
Z: Marie Chovanečková, starostka
T: 23.08.2021

104/1032 

bere na vědomí 

Protokol č. VSK/3/2021/Karolinka o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2020 
u příspěvkové organizace Městský bytový podnik Karolinka, příspěvková organizace, IČO:70947066, v 
předloženém znění.
Z: Marie Chovanečková, starostka
T: 23.08.2021



104/1033 
schvaluje 

mzdové záležitosti ředitelky Městského bytového podniku Karolinka p.o., Kortiše 633, 756 05 
Karolinka,  v souladu s důvodovou zprávou. 
Z: Marie Chovanečková, starostka 
T: 31.08.2021 

104/1034 
schvaluje 
délku řádné dovolené v roce 2021 ředitele Městského bytového podniku Karolinka p.o., Kortiše 633, 
756 05 Karolinka,  s účinností od 01.09.2021, v souladu s důvodovou zprávou. 
Z: Marie Chovanečková, starostka 
T: 15.09.2021 

104/1035 

schvaluje 

v souladu s předlohou výši úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole Karolinka, okres Vsetín, 
Kobylská 250, 756 05 Karolinka, IČO: 60990546, pro školní rok 2021/2022. 
Z: Mgr. Martina Havlová, ředitelka ZUŠ Karolinka 
T: 30.07.2021 

104/1036 
schvaluje 
změnu rovnoměrného odpisového plánu Základní umělecké školy Karolinka, okres Vsetín, Kobylská 
250, 756 05 Karolinka, IČO 60990546, pro rok 2021, v souladu s důvodovou zprávou. 
Z: Martina Havlová, ředitelka ZUŠ 
T: 31.8.2021 

104/1037 
schvaluje 
pokračování programu Moderní senior - Chceme být „cool" prarodiče ve školním roce 2021/2022 a 
termíny kurzů německého jazyka pořádaných v rámci programu pro školní rok 2021/2022 v souladu s 
předlohou. 
Z: Marie Chovanečková, starostka 
T: 30.06.2022 

104/1038 
schvaluje 
v předloženém mění Dodatek k objednávce o poskytování služeb komunikačního ekosystému 
Mobilní rozhlas ze dne 15.04.2020, uzavřený mezi těmito smluvními stranami: MUNIPOLIS s.r.o., se 
sídlem Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno, IČ: 29198950, DIČ: CZ29198950, jako poskytovatel a 
Město Karolinka, se sídlem Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, IČ: 00303909, DIČ: CZ00303909, 
zastoupené Marií Chovanečkovou, starostkou, jako uživatel. 
Z: Marie Chovanečková, starostka 
T: 31.08.2021 
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104/1039 

schvaluje 

v souladu s důvodovou zprávou slevu z měsíčního nájmu Rat'kovského šenku ve výši 50% za měsíce 
leden až červen 2021 (včetně)  IČO: 67679404. 
Z: Marie Chovanečková, starostka 
T: 31.08.2021 

104/1040 
stanoví 

v souladu s předlohou počet zaměstnanců Města Karolinky od 01.09.2021. 
Z: tajemnice 
T: 01.09.2021 

104/1041 
schvaluje 

změnu č. 6 ke Směrnici SM/01/10/18 - Organizační řád Městského úřadu Karolinka v předloženém 
znění. 
Z: tajemnice 
T: 01.09.2021 

104/1042 
rozhoduje, 

že jako nejvhodnější nabídka, zadaná v nabídkovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
stavební práce (§27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění) akce 
„Výměna oken na ZŠ a MŠ Karolinka", je nabídka uchazeče OKNOSTYL GROUP s.r.o., Tišnovská 
2029/51, 664 34 Kuřim, IČO: 27689719, která byla podle zadávacích kritérií vyhodnocena jako 
nabídka, ekonomicky nejvýhodnější. Rada pověřuje starostku města k podpisu smlouvy o dílo. 
Z: Marie Chovanečková, starostka 
T: 15.09.2021 

104/1043 
rozhoduje, 
že jako nejvhodnější nabídka, zadaná v nabídkovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
stavební práce (§27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění) akce 
„Oprava MK - ulice Nábřežní, Pod Paluchem, Mexická a U Řadovky", je nabídka uchazeče EUROVIA 
CS, a.s., Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín, IČO: 4527492, která byla podle zadávacích kritérií 
vyhodnocena jako nabídka, ekonomicky nejvýhodnější. Rada pověřuje starostku města k podpisu 
smlouvy o dílo. 
Z: Marie Chovanečková, starostka 
T: 15.09.2021 
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104/1044 
rozhoduje, 

že jako nejvhodnější nabídka, zadaná v nabídkovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce (§27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění) akce 
„Karolinka - parkoviště a odstavné plochy u ZŠ" je nabídka uchazeče MOBIKO plus a.s., Hranická 
293/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 26788675, která byla podle zadávacích kritérií vyhodnocena 
jako nabídka, ekonomicky nejvýhodnější. Rada pověřuje starostku města k podpisu smlouvy o dílo. 
Z: Marie Chovanečková, starostka 
T: 15.09.2021 

104/1045 
rozhoduje, 
že jako nejvhodnější nabídka, zadaná v nabídkovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce (§27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění) akce 
,,Karolinka - rekonstrukce víceúčelového hřiště" je nabídka uchazeče StavoSport s.r.o., Přehradní 233, 
763 16 Fryšták, IČO: 29278481, která byla podle zadávacích kritérií vyhodnocena jako nabídka, 
ekonomicky nejvýhodnější. Rada pověřuje starostku města k podpisu smlouvy o dílo. 
Z: Marie Chovanečková, starostka 
T: 15.09.2021 

104/1046 
schvaluje 
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy obce, 
mezi účastníky, kterými jsou: Město Karolinka, IČO 00303909, DIČ CZ00303909, se sídlem Radniční 
náměstí 42, 756 05 Karolinka (Obec) a Zlínský kraj, IČO: 70891320, se sídlem: třída Tomáše Bati 21, 
761 90 (Kraj), v předloženém mění. 
Z: Karla Hrnčiříková 
T: 31.08.2021 

104/1047 
schvaluje 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IZ-12-8002431 
mezi účastníky, kterými jsou: Město Karolinka, IČO 00303909, DIČ CZ00303909, se sídlem Radniční 
náměstí 42, 756 05 Karolinka (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena na základě plné 
moci ARPEX MORA V A s.r.o., se sídlem Teslova 873/2, 702 00 Ostrava-Přívoz (budoucí oprávněná), 
v předloženém mění. 
Z: Karla Hrnčiříková 
T: 15.09.2021 

104/1048 
schvaluje 
Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 2l_SOBS01_4121818730 mezi účastníky, kterými 
jsou: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, 
DIČ CZ 24729035 (PDS) a Město Karolinka, IČ 00303909, DIČ CZ00303909, se sídlem Radniční 
náměstí 42, 756 05 Karolínka (žadatel), v předloženém znění. 
Z: Karla Hrnčiříková 
T: 15.09.2021 
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104/1049 
schvaluje 
vyhlášení záměru prodeje bytu č. 7 v domě na Nábřežní ulici č.p. 515 a spoluvlastnického podílu 
85/972 na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu 85/972 na pozemku p.č. 3432, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2 v obci a k.ú. Karolinka. Nemovitosti jsou zapsané na LV 
995, LV 1433. Kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku a k této ceně budou připočteny 
náklady s prodejem spojené. 
Z: Karla Hrnčiříková 
T: 31.08.2021 

104/1050 
schvaluje 
vyhlášení záměru nájmu části pozemku parc. č. 5183/1 o výměře 70 m2

, v k.ú. a obci Karolinka dle 
žádosti, kterou podal Stav consult, s.r.o., se sídlem Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž, 
IČO 25321030, v souladu s důvodovou zprávou. 
Z: Karla Hrnčiříková 
T: 31.08.2021 

104/1051 
schvaluje 
vyhlášení záměru nájmu částí pozemků parc. č. 441/5 o výměře 158 m2 a parc. č. 441/6 o výměře 
379 m2 v k.ú. a obci Karolinka dle žádosti. Pozemky jsou zapsané na LV 10001 pro Město Karolinka, 
IČO 00303909, se sídlem Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka. Části pozemků budou pronajaty 
za účelem údržby a vybudování posezení a dětského hřiště. Cena bude stanovena ve výši I Kč/rok. 
Nájem bude sjednaný na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy. 
Z: Karla Hrnčiříková 
T: 31.08.2021 

104/1052 
schvaluje 
vyhlášení záměru nájmu prostoru sloužícího k podnikání, jedná se o místnosti č. 213 (plocha o výměře 
13,67 m2), v domě č.p. 175 na Nábřežní ulici, 756 05 Karolinka, na pozemku parcela číslo 3504/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, občanská vybavenost, zapsaném na LV I 0001 pro Město Karolinka v obci 
a k.ú. Karolinka, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
Z: Karla Hrnčiříková 
T: 31.08.2021 

104/1053 
schvaluje 

spoluúčast Města Karolinky na rekonstrukci prostor určených k podnikání (místnosti č. 208,209,210, 
213) na adrese Nábřežní ul. 175, 756 05 Karolinka, dle žádosti ze dne 08.08.2021. Materiál a práce 
vodo-topo v částce 34 205 Kč bez DPH a práce s materiálem elektro v částce 16 660 Kč bez DPH, 
v souladu s důvodovou zprávou.
Z: Karla Hrnčiříková
T: 31.08.2021
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104/1054 

schvaluje 

Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání číslo NP 03/2021 mezi účastníky, kterými jsou: Město 
Karolinka, IČO 00303909, se sídlem Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, zast. Městským bytovým 
podnikem Karolinka, p.o., se sídlem Kortiše 633, 756 05 Karolinka, IČO 70947066 (pronajímatel) a 
IČO 01922271,  (nájemce), v předloženém znění a v souladu s důvodovou zprávou. 
Z: Karla Hrnčiříková 
T: 30.09.2021 

104/1055 

souhlasí 

s poskytnutím prodejní plochy  na Radničním náměstí v Karolince dle žádosti. 
Z: Karla Hrnčiříková 
T: 31.08.2021 

104/1056 

schvaluje 

Sportovnímu klubu NS7, z.s.,  IČO: 26572052, bezúplatný věcný dar, a to minirampu ze „starého 
skateparku". 
Z: Marie Chovanečková, starostka 
T: 30.09.2021 

104/1057 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava místní komunikace c48 v Karolince" z podprogramu 
Ministerstva pro místní rozvoj - číslo výzvy 2/2021/l l 7D8250 - Podpora vládou doporučených 
projektů v oblasti rozvoje regionů. 
Z: Marie Chovanečková, starostka 
T: l 0.09 .2021 

Zapsala: Bc. Pavlína Šarmanová 
Den zápisu: 23.08.2021 

/} /j 
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hovanečková 
starostka 
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