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Karolinka, 15.3.1993

Vážení obcané,

Rada Obecního úfadu v Karolince pfichá~í k Vám s krátkou

informací o výsledcích'práce v roce 1992, zároven pak i s tím,

co hodlá v roce 1993 realizovat. Dne 2.bfezna 1993 se konalo

plenární zasedání obecního zastupitelstva, které hodnotilo výs-

ledky hospodarení obce a také schválilo rozpocet na rok 1993.

Póvodní rozpocet obce ve výši 9.900 tis. Kc byl fadou rozpocto-

vých opatrení upraven na 14.276 tis. Kc, v príjmové cásti bylo

docíleno Kc 14.628 tis., pfi prebytku hospodarení Kc 352 tis.

Dobre byly plneny vlastní pfíjmy, predevšim ve školství, ale i

v daních a poplatcích. pfes potíže s realizací vyhlášky o míst-

ních poplatcích bylo na poplatcích vybráno 1.500 tis. Kc, které

významne pfispely k tomu, že jsme mohli pokracovat v plynofika-

ci kotelen v ZŠ a Pod paluchem a nemuseli nijak omezovat výdaje

ve školství a dalších odvetvích proto, že nám byly o 20% kráce-

ny dotace z Okresního úfadu. Toto krácení znamenalo pro nás

900 tis. K9, které musel Oú nahradit vlastními zdroji, tj. dane-

mi a poplatky od obyvatel a podnikateló. postupná plynofikace

významne ovlivnuje životní prostfedí v obci a i v budoucnu chee-

me pokracovat.

Mimo rozpocet bylo vynaloženo pfes

jako 1.600 tis. Kc na dokoncení I.etapy

ním provozu je cistírna odpadních vod a

pa rozvodu plynu.

V roce 1993 je zatím schválený objem rozpoctu ve výši

12.691 tis. Kc a vefíme, že bude nejen naplnen, ale i prekrocen.

Na investice opet chceme venovat témef 3 mil. Kc, na pokracování

plynofikace Nábfeží po MŠ a plynofikace kotelny dbecního úfadu.

Vytvárejí se projektové podmínky pro kotelnu "Masna", pro rea-

lizaci v roce 1994. Ocekáváme i rine pomoc závodu 10 Crystalex.

Nedostatecný je zatím zájem o zavedení plynu do soukromých ro-

dinných domkó. V nejbližší dobe svoláme zájemce o plynofikaci

v RD za úcasti plynáren Nový Jicín, které chtejí vyjít vstfíct

soukromým zájemcóm.

Okresní úrad Vsetín více

plynofikace, ve zkušeb-

byla zahájena další eta-
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Pro zabezpeceni našich potreb v roce 1993 ocekáváme podstat-

ný prinos prostredkó z našich lesó, obtižné je posoudit prijem

z dani od obyvatelstva a soukromých podnikatelfi.A práve zde

má obecni úrad velké problémy s placenim nesporných nájmó za

nebytové prostory. ne všechny poplatky jsou placeny ve stanove-

ných terminech. pritom OÚ musi platit bežne. chce-li udržet ne-

rušený provoz školnich jidelen a dalšich spravovaných zarizeni.o

Nejvetši potiže jsou se zabezpecenim prostredkó na školstvi,a

to jak pro M§. tak i pro ZŠ. kde stát pokrývá naše potreby jen

asi 10%. zbytek jde na úkor obce. To neni dobrá situace. Nej-

vetši problém je se zabezpecenim provozu M§, kde byla ucinena

úsporná opatreni jak ped. personálu, tak i u provoznich pracov-

nikó.Zachováni~§ se neobejdebez prispevkurodicó- predpok-

ládá se asi 200.:KC na dite za mesicni pobyt, mimo stravného.
NaprGsto zkreslené jsou informace. že OÚ chce M§ zlikvidovat.

Naopak obecni úrad již po druhé vkládá nemalé prostredky na

udrženi M~ v provozu, ale i obec nemá možnosti neomezené!

Uvedených 200,-Kc mesicne za pobyt ditete v MŠ nikde nevyjadru-

je skutecné náklady za provoz. t.j. otop, el. energie. voda,

údržba. vybaveni a dalši výdaje, které plati obec. Problémy

s provozem Zš jsou obdobné.a i zde obec vloži velké prostredky

na odpovidajici provoz tohoto zarizeni.

Financováni potreb obce bude v roce 1993 mimorádne obtižné

a nárocné. Rada uvitá proto každou dobrou radu a návrh, který by

prinesl obci dalši zdroje. Nechceme a nepójdeme cestou zvýšené

težby dreva, nebo i bezhlavým rozprodejem obecniho majetku. ne-

bot tento musi obci zabezpecit zdroje i pro dalši léta.

Na minulém plenárnim zasedáni byl schválen definitivni územ-

ni plán obce, který presne vymezuje územi, kde je možno umistit

provozovny, bytovou výstavbu, kde je pocitáno s dalšimi zarizenimi

v obci. Tento územni plán je na odboru výstavby a u starosty.

Obcané maji možnost k nahlédnuti a ziskat informaci o dalšim

výhledu výstavby v dalšich 20 letech.

Obecni úrad bude i nadále obcanóm .poskytovat informace ze

života obce za úcelem objektivniho posouzeni práce obecniho úra-

du.
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