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Anna Dujková, Karo1inka 227 80 1et

Miros1av Novák,Karo1inka 12 80 1et

Drahomíra Hartingerová,Karo1inka 652 80 J.et
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Vážení obcané,

tomu, že se množí dotazy na duvod žádosti

pokusíme se Vám tuto otázku zodpovedet V našem

vzhledem k

o statut mesta,

zpravodaji.

Obec Karolinka splnuje podmínky Ministerstva vnitra CR
na pridelení statutu mesta, z nichž vybíráme:

- obec Karolinka je ryze prumyslovou obcí, ve které pracuje
v zemedelství minimální pocet obyvatel

- v obci prevládá soustredená by~ová výstavba - cinžovní domy,
které predstavují ccá 533 bytu- je zde rozvinutá sít všeobecne potrebných služeb (zdravotní

stredisko, dum služeb, obchodní služby atd.)

- obec zapezpecuge organizovaný svoz TDO, je zde rozvinutá

vodovodní a kanalizacní sít vcetne cistírny odpadních vod,
plynové rozvody, verejná zelen má parkový charakter- obec je vybavena úplnou Základní školou, Materskou školou,
Základní umeleckou školou, je zde ucnovské stredisko s inter~

nátem, jsou zbudovány sportovní areály
- 06 Karolinka je jeden z peti 06 a Me6 v okrese, který zaji-

štuje prenesenou pusobnost státní správy na úseku sociálním,

živnostenském, stavebním, dále zabezpecuje prestupkovou

agendu, vynetí ze zemedelského pudního fondu. V obci je dále
Pracovní úrad, pobocka Komercní banky, Pošta, Sporitelna,
Policie, pobocka Všeobecné zdravotní pojištovny a Ceské

pojištovny.

Všechny tyto úrady bychom zde rádi udrželi, aby nemuseli

naši obcané za nimi dojíždet do jiných obcí a mest, k cemuž by

naši obec statut mesta predurcoval.
Statut mesta ne m á v I i v n a výš i d a ní,

které se rídí poctem obyvatel. Obec Karolinka spadá dle § 11
odst. 3 zák.c. 338/92 Sb. do kategorie 1000 - 6000 ob~atel

a obce s tímto poctem obyvatel mají jednotný koeficient.



. . NávrhrozpoctuobceK U OL ULK A na rok / 1995

.. tis.Kc tis. Kc mzd. fond
tis. Kc

Pr'iimv

Vnitr'ní správa 30
==================================================================1========

Dan z nemovitostí 500
===========================================================================
Dan~ celkem 5.900------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatní a náh. p~íjmy - likvidace pohledávek 300
===========================================================================

Poplatky celkem I I 1.383 I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotace na soc. dávky 11.000
=======================================?===================================
P r' í j my celkem I I 21.620 I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V~eob. pokladní správa pt"íap. OT'9. 100
===========================================================================

3.400Investice - Celkem
===========================================================================

Výdaj e celkem 21.620

Karolinka :30.1.1995 Antonín Re~k~
starosta obecnlho á~adu
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K o ID e n t á r

k návrhu rozpoctu na rok 1 9 9 5 a výsledkum hospodarení za rok 1994:
----------------------------------------------------------------------

Návrh rozpoctu obce ha rok 1995 vychází ze závazné dotace

Okresního úradu vsetín pro obec Karolinku ve výši 2.007 tis.Kc

I z toho na školství 388 tis. a na výkon státní správy 1.619 tis.l,

dále pak z dotace na dávky sociálního zabezpecení ve výši 11 mil.Kc,

které obec vyplácí obcanum Karolinky, Nového Hrozenkova, Velkých

Karlovic a Halenkova. Tyto prostredky jsou prísne úcelové a v prí-

pade, že nebudou plne k tomuto úcelu využity budou vráceny do

rozpoctu okresu.

Zbývající prostredky pro zabezpecení našich potreb jsou za-

bezpeceny vlastními príjmy. Jde predevším o

- príjmy z vlastního lesního hospodárství, težba dríví dle hospo-

dárského plánu

- príjmy z daní a poplatku, kde nejvýznamnejším príjmem je príjem

dane ze závislé cinnosti I bývalá dan ze mzdy I. Na této dani se

podílejí obce 55% z celkové celookresní tvorby bez ohledu, kde

tato dan je vyprodukována a obci je pridelována z financních

úradu ve vsetíne, Val.Mezirící a Rožnove pod Radh. podle poctu

obyvatel.

Dostává se tedy každé obci stejný podíl, jde o urcity zpusob

prerozdelení. V rozpoctu obce je uvažováno 3.200 tis., podle

docílené skutecnosti min. roku.

Další daní je príjem dane od fyzických osob - podnikatelu -

v rozpoctu 1.600 tis.

Dan z príjmu právnických osob - obec ve výši Kc 600 tis.

Nove zavedená dan, kterou platí obec z vlastního podnikání

I lesního hospodárstvíl a je zároven jejím príjemcem.

Dan z nemovitostí ve výši Kc 500 tis., kterou platí obcané

Financnímu úradu ve vsetíne a tento ji zpetne prevádí do našeho

rozpoctu.

Všechny danové príjmy nelze považovat za definitivní, v prípade

jejich n e p 1 n e n í musí obec omezit své výdaje, v opacném

prípade lepšího plnení jsou prostredkykdalšímu použití v obci.

- správní poplatky jsou príjmy za vydávání živnostenských listu,

stavebního povolení, hlavne však poplatky za provoz hracích

automatu.

Z poplatku je významnejší príjem za rekreacní pobyt v našich
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rekreacních zarízeních a z ubytovací kapacity techto zarízení.

Prodej majetku je i pro letošní rok uvažován v minimální výši

300 tis., nahodilé príjmy 300 tis. z predpokládaných úhrad pohle-

dávek u našich dlužníku.

v e výdajové cásti jsou zapracovány nezbytné potreby našich

odvetví

zemedelství - lesnictví 700 tis. Kc za práce spojené s težbou

a údržbou lesa

- v doprave uvažované výdaje na místních komunikacích a rekonstrukci

chodníku v obci 500 tis. Kc

- školství - od l.ledna jsou naše škoslká zarízení samostatné

príspevkové organizace, kterým se stanoví príspevek / rozdíl mezi

príjmy a výdaji/ na zabezpecení svých potreb, pritom mzdové

prostredky platí jako dosud školský úrad.

- vnitrní správa - výdaje spojené s provozem obecního úradu, jako

úradu s prenesenou pusobností pro další 3 obce

- sociální zabezpecení - 11.000 tis. Kc dávky s úcelovým urcením

- místní hospodárství - príspevek na cinnost Bytového podniku,

predevším na údržbu místních komunikací, verejného osvetlení,

provoz a údržba bytového fondu, odvoz domovních odpadku,

provoz vodovodu, kanalizace a COV. Vodní hospodárství je uvažová-

no jako vyrovnané, zatím bez dalšího zvýšení cen vodného a

stocného.

- výstavba, drobné výkupy nemovitostí

- všeobecná pokladní správa - 100 tis. drobné príspevky spol.

organizacím a nadacím.

V investicní výstavbe nejvíce prostredku je opet smerováno na

plynofikaci, pokracování v rozvodech plynu a plynofikace kotelny

na Horebecví.

V rozpoctu není uvažováno s príjmem za prodej bytu. 'Pokud se

tak stane, je tento príjem prímo zdrojem "Fondu rozvoje bydlení"

a nelze jej použít k jiným úcelum.

stejne tak ve výdajích není uvažováno s výdaji na zastrešení

školy a výstavbu sociálních bytu. Tyto akce jsme schopni zabezpez-

pecit s úcastí státní dotace,o kterou se obec uchází. Prípravy

pro obe akce jsou v proudu a pokud se pod~rí získat prostredky,

je predpoklad zahájení zastrešení v záveru tohoto roku.
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Rozpocet obce na rok 1995 je predkládán jako vyrovnaný

a bude vyžadovat soustavnou kontrolu jeho plnení jak v príjmové, tak

i výdajové cásti, nebot jiné zdroje nemužeme odnikud ocekávat!

Plnení rozpoctu za rok 1 9 9 4 :
----------------------------------

Rozpocet obce Karolinka za rok 1994 byl úspešne splnen.

V príjmové cásti došlo k dobrému plnení ve všech sledovaných príjmech.

Nejlepšího objemu bylo docíleno u dane ze závislé cinnosti /býv.

dan ze mzdy/ a také dane z príjmu od fyzických osob. stejne tak

lze hodnotit i plnení v lesním hospodárství.

V poplatcích se podarilo témer zlikvidovat nedoplatky poplatku

z prodeje tabákových a alkoholických nápoju. /tento poplatek byl

30.6.1994 zrušen/.

Nepodarilo se v plném rozsahu zlikvidovat pohledávky našich

dlužníku za riájemné, za faktury, za neprovedené práce a další,

presto, že nekteré již trvají nekolik let a jsou soustavne soudne

vymáhány. Jedná se o více jako 300 tis. Kc.

Z mimorádných príjmu jde o sdružení prostredku ve výši 300 tis.

-Policie, 150 tis. Kc Telecom,140 tis., Plynárny a.s., dále pak

na akci ~Obnova vesnice" Kc 750 tis., památková péce Ratkov Kc 90 tis.

Vzhledem k dobrým výsledkum došlo v minulém roce ke zrízení

"Fondu rozvoje bydlení" se základním vkladem 1 mil. Kc.

V neinvesticních výdajích došlo k mírné úspore 0,8% výdaju,

ovlivneno predevším necerpáním prostredku v lesním hospodárství.

V investicní výstavbe bylo využito 5.557 tis.Kc, z toho

nejvíce na plynofikaci.

Prebytek hospodarení podléh~ financnímu vyporádání, dále pak

zdanení naší lesní eirinosti, zbývající prostredky zustanou obci

k dispozici pro rok 1995.

Návrh rozpoctu na rok 1995 a výsledky hospodarení za rok

budou predloženy k projednání a schválení plenárnímu zasedání

obecního zastupitelstva, které se uskutecní dne 2.brezna 1995.

1994

Antonín R e š k a

starosta obce
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CRYSTALEX a. s. S k 1 á r n a K A ROL I N K A

Obcany Karolinky jiste zajímá co se deje ve Sklárne, kdo ji koupi~,

za kolik a podobne, zarucené zprávy je totiž možno sly~et od tech,

kterí v závode ani nepracují, tak tedy dovolte strucnou informaci:

3. ledna 1995 byla vyhodnocena verejná soutež o prodeji 42% akcií

akciové spolecnosti Crystalex (v~echny závody CX). Minimální vyhla-

šovaná cena byla 433.561 tis. Kc.

Celou souteží byla. poverena organizace Marketspol ~ Praha a poverení

pracovníci FNM tR, kterí tuto soutež také vyhodnotili.

'-'

Soutežní návrhy predložilo celkem 8 uchazecu, kterí splnili podmínky

stanovené pro tuto soutež.

Nejvíce nabídla spol. MOTTL GLAS s.r.o. - 1,058.000.000,

dále pak PORCELA PLUS a. s. 818.000.000,

a WEST BOHEMIAGLASS s.r.o. ... 678.000.000 atdl.

vítez této souteže prevzal protokol o prubehu souteže s tím, že

uhradí do 15 dnu t.j. 19. ledna 1995 10% z nabídnuté kupní ceny

(105.800.000 Kc) v prípade, že tato~cástka nebude v plné vý~i a ve

stanoveném termínu uhrazena, precházejí práva a povinnosti na úcastní-

ka, který se umístil na dal~ím poradí.

Overená informace zní: vítez MOTTL GLAS spol. s.r.o.nesplnil tuto

povinnost, prevezme práva a povinnosti dal~í v poradí souteže?

~

Podle tiskové mluvcí FNM. tR Dagmary Lásikové nebude automaticky

vyzván další v poradí zájemcu, nebot se od letošního roku mení

metodika verejných souteží. zatím není zrejmé, zda nebude muset

být vypsána nová soutež.

Vše výše uvedeno nic nemení na strategii našeho závodu, vyrábet

kvalitní výrobky a udržet ekonomiku závodu na nejvy~ší možné úrovni.

J O K R



Krátké informace z kultury:

Sdružený klub pracujících a jeho divadelní soubor pripra-

vuje dokoncení divadelní hry od autora Hubace "Dum na nebesích".

Kde se však uskutecní premiéra se ješte zatím neví.

Zacátkem února se uskutecnila v závodním klubu schuzka

vedoucích dechových hudeb od Hovezí po Velké Karlovice.

Úcelem této schuzky, kterou svolala naše dechová hudba, bylo

usporádání koncertu dechových hudeb v naší obci v letním období.

Tento návrh byl od prítomných vedoucích jednotlivých hudeb prijat

s príslibem úcasti na této akci.

Na sobotu 18. února 1995 pripravuje "NADACE" zrízená

pri naší základní škole "Detský maškarní karneval".

Zahájení je ve 14.00 hodin a uskutecní se v telocvicne naší

školy.

Srdecne jsou zváni rodice s detmi, všichni sponzori, kterí

prispeli do bohaté tomboly a ostatní, kterí mají zájem tuto

cinnost podporit.

Pro vydání Karolinského zpravodaje byla radou obce Karolinka

jmenována redakcní rada ve složení:

ing. František M a s a r í k

Karel

Josef

M a 1 í k

K ret

Tomáš J o c hec


