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Váženi obcané,

Obecní úrad v Karolince Vám po dvoumesícní odmlce prináší

nejnovejší informace o cinnosti orgánu obce a celkovém dení v obci.

Cinnost obecního zastupitelstva a rady:

Dne 7. ríjna1993 se uskutecniloletos již 4. plenární

zasedání obecního zastupitelstva s bohatým programem. Byla podána

zpráva o cinnosti rady, která se sešla sedumkrát. Z nejzajímavejších

informaci z rady bylo vysvetleni úplatného prevodu "Delnického

domu", kde i po sníženi ceny majitelem na 7 mil. Kc, je tato

cástka pro obec neprijatelná, nebot vyrovnaný rozpocet obce

neumožnuje ani minimální prostredky, které by mohly být na úhradu

použity. Z projednáváni na okresním úrade ~yplynul záver, že

okres s námi cítí, ale prostredky nemuže pridelit. Pres tyto

skutecnosti PZ uložilo rade i nadále jednat s majitelem ve spolup-

ráci se závodem Crystalex.

Dalši majetkovou záležitosti, která byla projednávána,

je bezúplatný prevod lyžarského vleku TJ Crystalex, lyžarský

oddíl, Karolinka s prevzetím závazku pujcky ve výši Kc 1.379 tis.

V této záležitosti bude v nejbližší dobe jednáno na Ministerstvu

hospodárství v Praze.

Z dalších problému bylo jednáno v

a zachováni dosavadních zdravotnických

ved. zdrav. referátu Okr.6tadu Vsetin.

našeho zdrav. strediska upouští obecní

za nebytové prostory.

V nejbližší dobe bude jednáno se zahranicním partnerem

v SRN o využiti 3 - 4 chalup v Ratkove se zámerem jejich

zprovozneni, kde obecní úrad by dal k dispozici objekty, partner

pak prostredky na zprovozneni.

Plenární zasedáni zvolilo zástupce do školské rady pri

Školském úrade ve Vsetine paní ucitelku Radku Krenkovou.

Byl vysloven souhlas s vybudováním malé vodní elektrárny

u splavu Ratkov v souladu s predloženou dokumentaci s možnosti

záležitosti zdravotnictví

služeb, jak nám potvrdil

Až do doby privatizace

úrad od nájemného
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dodávky levnejši elektrické energie pro potreby Obecniho úradu
v Karolince.

Byla projednána rada majetkoprátnich záležitosti. Šlo

predevšim o prodeje pozemku na garáže, které jsou již dávno

v uživáni a nejsou majetkove vyporádány. Dále jsou prodávány

cásti pozemku u rodinných domku, majitelé techto RB je již

dávno uživaji a napravuji se tak veci, které v minulosti

se jen obtižne rešily. Takové a podobné prodeje budou se pro-

vádet i nadále, nebot je vlastnictvi zárukou, že takové parcely

budou rádne využivány a nestanou se skládkou.

Byly prodány 2 stavebni parcely a také dum c. 47 býv. kovárna

u Plánku dosavadnimu nájemci panu Žižkovi, který má zde

z aukce právo nájmu na 5 let. Podminkou prodeje je zachováni

obuvnictvi.

Na p1enárnim zasedáni bylo projednáno plneni rozpoctu

za uplynulé trictvrtleti. Výsledky jsou vcelku prizn~vé,

nezlepšila se situace v placeni predevšim poplatku z alkoholických

a tabákových výrobku, obec pristupuje k sankcnim postihum,

vzhledem k tomu, že se jedná o vetši cástky. Nesplneni prijmu

se muže negativne projevit v uspokojeni nekterých služeb

pro obyvatele, pripadne v provozu našich zarizeni. Podobná

je situace i v placeni nekterých nájmu v našich objektech.

A nyni dalši informace:

OÚ Karolinka provádi záznam o státnim obcanstvi v

obcanských prukazech. K provedeni záznamu je nutné vyplnit

dotaznik k žádosti o zápis obcanstvi, který si obcan vyzvedne

u pani Kulcákové nebo pani Konarikové, které tyto záznamy pro-

vádeji.

Pro potvrzeni obcanstvi u obcanu narozených do roku 1953

rozhodujemisto narozeni - žadatel predloži rodný list.

U narozených od 1.1.1954 rozhoduje obcanstvi rodicu, prip.

imisto narozeni- nutno predložitrodný list žadatelei rodicu.

V pomerne krátké dobe po aukci se podarilo opravit dum

c. 44, kde je zrizena prodeuna "Domáci potreby". Objektivni

obcané jiste tuto skutecnost oceni.
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Treti ctvrtleti bylo mimorádne nárocné na splneni úkolu

ve výsta vbe :

nejvetši naše akce "rekonstrukce kotelny obecního úradu"

probíhala podle harmonogramu, všichni dodavatelé odpovedne

plnili své smlouvy, cehož výsledkem bylo vcasné uvedeni

kotelny do zkušebního provozu. Všechno se stihlo pred

zacátkem potreby topit, odstranili jsme dalšiho znecišto-

vatele ovzduši, nehlede k tomu, že ješte ušetríme na

sankcních poplatcich. Celková hodnota kotelny je vice jako

2,5 mil. Kc.

v rekordním case byla postavena železnicni zastávka Karolinka

- zastávka. Stavba byla zahájena koncem srpna a dokoncena

30. zári 1993, po provedené kolaudaci již od 16. rijna

slouží verejnosti. Stavba si vyžádala témer 500 tis. Kc.

dobre tgké probíhala výstavba 2. etapy rozvodu plynu, která

byla rozšírena od materské školy až po Ratkovský splav.

Nekolik obcanu na této trase v rodinných domcích již plyn

využívá a také prestaly kourit komíny. Ocekáváme, že závod

Crystalex využije této trasy k plynofikaci svých dvou ko-

telen. Také tato akce byla financne nárocná, stála témer

700 tis. Kc.

'-/

nebyla opomenuta ani údržba, predevším nátery strech na

obecnim úrade v celkovém objemu více jako 100 tis. Kc.

na mistni komunikace jsme venovali 150 tis. Kc, byl..položen

koberec na Ingstavu u domu s pecovatelskou službou, cástecne

pak u hasics~ého domu

mimo to byla uskutecnena rada drobných akci, na príklad

postaven križ na novém hrbitove a dalši.

Z tohoto výctu je zrejmé, jaké prostredky obecni úrad

vynakládá ze svých prostredku. Žádná akce není dotována z okresu

nebo odjinud a proto o to více vyvstává potreba, aby platili

ti poplatnici, kteri maji pronajaty naše provozovny a také

poplatníci z alkoholických a tabákových výrobku. Mohlo by být

udeláno i vice pro údržbu našich místních komunikaci nebo

údržbe bytového fondu nebo dalšího majetku obce.
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V této souvislosti o to více vyvstává problém, že si
mnozí lidé neváži hodnot, které jsou z penez obce a obcanu

budovány a jsou mnohými vandaly niceny, umelecké dílo pana

Hartingera ve škole, poškozeni smutecní obradní síne,
autobusové cekárny a podobne.

. Oznámeni odberatelum tepla:

Bytový podnik v Karolince oznamuje všem odberatelum

tepla, že ,ve smyslu Vyhl. c. 186/91 Sb., § 7, odst. 1, 3 a 5
provádí montáž mericu tepla. Tyto merice jsou umistovány

na pate domu a termín pro tuto povinnost je stanoven výše
uvedenou vyhláškou k 1.9. 1993.I,

_.
Oznámeni Stavebního úradu v Karolince :

V souvislosti s plynofikaci rodinných domku v obci Vás

stavební úrad vyzývá, aby ti stavebnici, kterí již mají

vpušten plyn u rodinných domku, zažádali na stavební úrad
o provedeni kolaudacního rízeni na stavbu prípojky plynu.
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~ LÉKARSKÁ SLUŽBA PRVNí POMOCI

zMENY OD 1.7.1993 ve spádovém území Nemocnice s poliklinikou
vsetín

I.

II.

III.

'-../

SLUŽBA PRO DOSPELÉ je zajištena

ve VSETfNE na centrální poliklinice telefon 2510
v NOV~M HROZENKOVE ve zdravotním stredisku telefon 97277

ve. všední dny od 15 hod.odpoledne do 7 hod. ráno
o sobotách, nedelích a svátcích od 15 hod. posledního
pracovního dne nepretržite do 7 hod. ráno dalšího pra-
covního dne

SLUŽBA PRO DETI A MLÁDEŽ do 18 let je zajištena
ve Vsetíne na centrální poliklinice telefon 2510
jen o sobotách, nedelích a ve svátky od 7 hod. do
následujícího pracovního dne nepretržite

v NOVÉM HROZENKOVE zajištuje služba pro dospelé

7 hod.

STOMATOLOGICKÁ SLUŽBA je zajištena

ve VSETfNE na centrální poliklinice telefon 2861
jen v sobotu od 8 do 12 hodin

v nedeli od 13 do 17 hodin
o svátcích od 8 do 12 hodin

Ve všední dny vyhledají obcané s bolestí svého ošetrují-
cího lékare. Nepríslušné obcany ošetrí kterýkoliv zubní
lékar.

IV. RYCHLÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC jen pri nebezpecí bezprostredního
ohrožení života a trvalého ohrožení zdraví
ve VSETfNE nepretržite tel. 155

V.

~

SLUŽBY LÉKÁREN'-

ve VSETfNE nemocnicní lékárna nepretržite telefon 2861
Lékárna SALVÁTOR tel.3321
všední dny do 20 h9d., o sobotách, nedelích a svátcích
od 7 do 14 hod.

v NOV~M HROZENKOVE ve všední dny do 17 hodin
soboty, nedele a svátky od 7.30 do 12 hod. telefon 97227

--------------------------------------------------------------

Nejbližší lékarská služba první porrocive VAU..šSr~\l r-;IEzrRfcf

pro dospelé v nové budove polikliniky U ne~ocnice, telefon 21755

ve všední dny od 17 hod. do 7 hod. následujícího dne

soboty, nedele, svátky od 17 hod. posledního pracovního dne nepretržite
do 7 hod. dalšÍho Dracovního dne

pro deti a mládež ve~všední dny od 17 'do 22 hod., v soboty, ne-dele a svát-

kyod 7 do 22 hod. v nové budove polikliniky U nemocnice, tel. 21755

Stomatologu na staré poliklinice Sušilova ul. naproti pošty tel.22942
jen v soboty od 13 do 17 hod.

nedele a svátk;:yod 8 do 12 hod.

LékárBY 1005 Sverákova ul. telefon 21807,21948
všední dny do 18 hod., soboty, nedele a svátky od 7 do 13 hod.

Nemocnicní lékárna všední dny do 18 hodin

soboty, nedele a svátky 7 až 13 hod., jen každý druhý týden podle vývesky.


