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MĚSTO KAROLINKA

USNESENÍ ze 111. schůze
RADY MĚSTA KAROLINKY ze dne 11.10.2021
Omluveni:
Hosté:
Přítomni:
Bc. Oldřich Škorňák Ing. Milan Krčmář, zástupce ředitele MBPK
Marie Chovanečková
Mgr. Bohumila Václavíková
Sylva Gehrová
Ing. Michal Kořenek
Bc. Pavlína Šarmanová, zapisovatelka
Rada města Karolinky po projednání zpráv a informací pod bodem:
111/1114
schvaluje
v souladu s předlohou program 111. schůze Rady města Karolinky, konané dne 11.10.2021.
Z: Marie Chovanečková, starostka města
T: 11.10.2021

111/1115
schvaluje
vyhlášení záměru nájmu Raťkovského šenku, prostor sloužících k podnikání, objektu č.p. 200, stavba
na pozemku p.č. 4108/8 o výměře 300 m2 , zast. plocha a nádvoří, a pozemku p.č. 4108/3, ostatní plocha
o výměře I 046 m2, v k.ú. a obci Karolinka, za účelem provozování hostinské činnosti, v souladu s
důvodovou zprávou.
Z: Karla Hrnčiříková
T: 31.10.2021

111/1116
schvaluje
vyhlášení záměru prodeje bytu č. 4 v domě na ulici Na Oboře č.p. 571 a spoluvlastnického podílu
203/3722 na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu 203/3722 na pozemku p.č. 136/3,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 357 m2 v obci a k.ú. Karolinka. emovitosti jsou zapsané
na LV 992 a LV 1463. Kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku a k této ceně budou
připočteny náklady s prodejem spojené.
Z: Karla Hrnčiříková
T: 31.10.2021

111/1117
schvaluje
vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku v celkové hodnotě 99 144,-Kč, ostatního
dlouhodobého nehmotného majetku v celkové hodnotě 71 400,-Kč a samostatné movité věci v celkové
hodnotě 79 999,-Kč v souladu s důvodovou zprávou a dle Zápisu č. 2/2021 HIK ze dne 29.9.2021.
Z: Hlavní inventarizační komise
T: 31.10.2021

Zapsala: Bc. Pavlína Šarmanová
Den zápisu: 15.10.2021
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ovanečková
starostka
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Mgr. Bohumila Václavíka
místostarostka
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