MESTO KAROLINKA
U NESENI ze 106. schůze
RADY MĚSTA KAROLINKY ze dne 06.09.2021
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Marie Chovanečková
Bc. Oldřich Škorňák
Jan Gášek - hasiči Sklárna Karolinka
Mgr. Bohumila Václa íková
Ing. Michal Kořenek
Martin Gášek - hasiči Sklárna Karolinka
Sylva Gehrová
Bc. Pavlína Šarmanová, zapisovatelka
Rada města Karolinky po projednání zpráv a informací pod bodem:
106/1062
schvaluje
v souladu s důvodovou zprávou program 106. schůze Rady města Karolinky, konané dne 06.09 .202 l .
Z: Marie Chovanečková, starostka
T: 06.09.2021

106/1063
souhlasí
se zřízením 4 parkovacích míst pro obyvatele domu č.p. 63 na ul. Sklářská, Karolinka a 1 parkovacího
místa (proti dveřím do kotelny) pro MBP Karolinka tak, že místo bude označeno dopravní značkou
IP 12 - Vyhrazené parkoviště (P-RÉSERVÉ) s dodatkovou tabulí - vyhrazeno pro obyvatele
BD Sklářská 63.
Z: Karla Hrnčiříková
T: 31.10.2021

106/1064
schvaluje
vyhlášeni záměru směny pozemků p.č. 176/3 o výměře 11 m2 , ostatní plocha, ostatní komunikace
a 178/2 o výměře 19 m2 , ostatní plocha, ostatní komunikace (pozemky pod chodníkem) za část
pozemku parc. č. 176/1 o výměře cca 30 m2 v k. ú. a obci Karolinka, pozemek je zapsaný na LV I 000 I
pro Město Karolinka, IČO 00303909, se sídlem Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka, dle žádosti a
v souladu s důvodovou zprávou za předpokladu, že nebude bráněno provádění řádné zimní údržby na
přilehlé komunikaci.
Z: Karla Hrnčiříková
T: 15.09.2021

106/1065
ne schvaluje
vyhlášeni záměru prodeje části pozemku parc. č. 4437/l, ostatní plocha, silnice, o výměře cca 25 m2 ,
v k.ú. a obci Karolinka, v souladu s důvodovou zprávou. Pozemek je zapsaný na LV I 0001 pro Město
Karolinka, [ČO 00303909 se sídlem Radniční náměstí 42,756 05 Karolinka.
Z: Karla Hrnčiříková
T: 15.09.2021

106/1066
schvaluje
vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 20/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 424 m2 , v obci
a k.ú. Karolinka. Pozemek je zapsaný na LV\0001 pro Město Karolinka, IČO 00303909, se sídlem
Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka. Pozemek bude prodán za cenu dle aktuálního znaleckého
posudku a k ceně budou připočteny náklady s prodejem související.
Z: Karla Hrnčiříková
T: 15.09.2021

106/1067
schvaluje
vyhlášení záměru prodeje bytu č. 9 v domě na ulici Na Ingstavu č.p. 651 a spoluvlastnického podílu
413/9499 na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu 413/9499 na pozemku p.č. 441/13,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 533 m2 v obci a k.ú. Karolinka. Nemovitosti jsou zapsané na LV
2029 a LV 2030. Kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku a k této ceně budou připočteny
náklady s prodejem spojené.
Z: Karla Hrnčiříková
T: 30.09.2021

106/1068
schvaluje
Smlom,u o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby číslo IV-128029419, 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 MORAVA s.r.o., se sídlem Teslova 873/2, 702 00 Ostrava-Přívoz (budoucí
oprávněná), v předloženém znění.
Z: Karla Hrnčiříková
T: 30.09.2021

106/1069
schvaluje
rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2021 navýšením rozpočtu příjmů o 132.000,- Kč, navýšením rozpočtu
výdajů o 49.000,- Kč a zapojením rozpočt u financování ve výši - (mínus) 83.000,-Kč. Rozpočet
příjmů města Karolinky pro rok 2021 po rozpočtovém opatření č. S bude činit 81.651.896,33 Kč,
rozpočet výdajů 79.774.088,95 Kč a rozpočet financování (mínus) -1.877.807,38 Kč.
Z: Marie Chovanečková, starostka města
T: 31.09.2021

2

106/1070
schvaluje
přidělení bytu č. 18, v domě s pečovatelskou službou č.p. 250, ul. Kobylská v Karolince ................. a to
s účinností od podpisu nájemní smlouvy na dobu určitou (1 rok od podpisu nájemni smlouvy) a s
podmínkou úhrady jistoty ve výši 1 měsíčního nájmu před uzavřením nájemni smlouvy a paušálního
poplatku dle ceníku. V případě řádného placení nájmu a služeb s pronájmem spojených bude nájemní
smlouva prodlužována o další rok
Z: Petra Michálková (ozn. o přid. bytu) a MěBP Karolinka (předáni bytu vč. S)
T: 30.9.2021

Zapsala: Bc. Pavlína Šarmanová
Den zápisu: 06.09.2021
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/M-�rie Chovanečková
starostka

Mgr. Bohumila Václavíková
místostarostka

Bc. Oldřich Škorňák
místostarosta
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