MĚSTO KAROLINKA
USNESENÍ ze 118. schůze
RADY MĚSTA KAROLINKY ze dne 20.12.2021
Přít
omni:

Omluveni:

Bc. Oldřich Škorňák
Marie Chovanečková
Mgr. Bohumila Václavíková
Ing. Michal Kořenek
Sylva Gehrová
Mgr. Jaroslava Vojkůvková - zapisovatelka

Ho té
s :

Rada města Karolinky po projednání zpráv a infonnací pod bodem:

118/1168
s c hva luje
v souladu s předlohou program 118. schůze Rady města Karolinky, konané dne 20.12.2021.
Z: Marie Chovanečková, starostka města
T: 20.12.2021
Hlasování: 4 pro; O proti; O se zdržel.
118/1169
stanoví
plat řed i t
elc e Základní uměl e cké školy, Kobylská 250, 756 05 Karolinka, pani Martině Havlové,
na základě ařízení vlády č. 420/2021, ze dne 1 O. listopadu 2021, kterým se mění nařízení vlády č.
341/2017 Sb .. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců. ve
znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, s účinností
od 01.01.2022. dle platového výměru a v souladu s důvodovou zprávou.
Z: Marie Chovanečková, starostka
T: 31.01.2022
Hlasování: 4 pro; O proti; O se zdržel.
118/1170
stanoví
plat řediteliZákladní školy a Mateřské školy Karoli,nka Kobylská 250, 756 05 Karolinka, panu
Mgr. Milanu Minarčíkovi, na základě ařízení vlády č. 420/2021, ze dne 10. listopadu 2021, kterým
se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních
zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění
nařízeni vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších
předpisů, s účinností od 01.01.2022, dle platového výměru a v souladu s důvodovou zprávou.
Z: Marie Chovanečková, starostka
T: 31.01.2022
Hlasování: 4 pro; O proti: O se zdržel.

118/1171
schvaluje
rozpočtové opatření č. 9 pro rok 2021 navýšením roz počtu příjmů o 256.570,90 Kč, navýšením
rozpočtu výdajů o 6.000,- Kč a zapojením rozpočtu financování ve výši (mínus) - 250.570,90 Kč.
Roz počet příjmů města Karolinky pro rok 2021 po rozpočtovém opatření č. 9 bude činit
70.082.513,39 Kč, rozpočet výdajů 63.323.949,94 Kč a rozpočet financování (mínus)- 6.758.563,45
Kč.
Z: Marie Chovanečková, starostka města
T: 31.12.2021
Hlasování: 4 pro; O proti; O se zdržel.
118/1172
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke S mlouvě o dílo na realízaci akce „Výměna oken na ZŠ a MŠ
Karolinka" mezi smluvními stranami: Městem Karolinka, se sídlem Radníční náměstí 42, 756 05
Karolinka, IČ: 00303909,jako objednatelem a OKNOSTYL GROUP s.r.o., Tišnovská 2029/51, 664
34 Kuřim, IČO: 27689719, jako zhotovitelem, v předloženém znění. Předmětem dodatku je
prodloužení termínu realizace díla.
Z: Marie Chovanečková, starostka
T: 31.12.2021
Hlasování: 4 pro; O proti; O se zdržel.
118/1173
schvaluje
vyhlášení záměru prodeje bytu č. 17 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: 31.01.2022
Hlasování: 4 pro; O proti; O se zdržel.
118/1174
schvaluje
vyhlášení záměru prodeje bytu č. 11 v domě na ulici Na Ingstavu č.p. 651 a spoluvlastnického
podílu 413/9499 na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu 41319499 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: 31.01.2022
Hlasování: 4 pro; O proti; O se zdržel.
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118/1175
schvaluj e
Základní škole a Mateřské škole Karolinka, Kobylská 250, 756 05 Karolinka, IČO 60990431,
přijetí účelové dotace ve výši maximálně 20 000 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s. z projektu Obědy pro děti pro období od 1. l. 2022 do 30. 6. 2022.
Z: Marie Chovanečková, starostka
T: 30.06.2022
Hlasování: 4 pro; O proti; O se zdržel

Zapsala: Mgr. Jaroslava Vojkůvková
Den zápisu 20.12.2021
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