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Vážení

spoluobcané,

pr-icházímek Vám po mesíci s dalšími informacemi, které Vás
bu.dou.zajímat.
Materská
.

Zacneme

školka
dnes poneku.d žhavolJ.záležitostí,

kterou. je provoz

a

u.chovánímaterské školky. Jak nám sdelil Školský úrad, byly pro rok

1993 prideleny naproP'Gonedostatecné financní prostredky na mzdy
pro pedagogické a provozní pracovníky materských škol. Provoz naší
školky by bylo možné zachovat pou.zev tom prípade, kdyby rodice
prispívali mBsícne cástkou. 554,- Kc + stravné, což by cinilo celkem
pres 800,- Kc mesícne.
Tou.to situ.acíse zabývala Obecní rada dne 18.2.1993 a potom
také 2. brezna plenární zasedání obecního zastu.pitelstva. Výsledek?
Prozatím bltdezachován provoz MŠ s tím, že se obec bude podílet na
~mzdovém
zajištení MŠ, což znamená, že prevezme mzdové náklady za
Školský úrad. Rodice bu.dou.
mesícne prispívat cástkou. 220,- Kc
+ stravné. Je'to rešení prozatímní, nebot obec hradí ze svých prostredku

i provozní

náklady

- elektrinu,

tope.rí, atd.,

co ž pred stavu.je

cástku pr-es200.000,- Kc rocne.
Dne 29. brezna 1993 probehlo na Školském úr&de další/jednání,
z nehož vyplynu.lo, že se tri oddelení v MŠ zredu.kujína dve, sníží
se pocet pedagogických pracovníku o dva a dale dojde ke snížení
provozních pracovníku. Z dvanácti pracovníku tak zustane sedm, ale
ani toto opatrení celou. situ.ccinereší, nebot stále schází
150.000,- Kc, o kterých jedná Školský úrad s ministerstvem škmlství.
Teprve po techto jednáních bude problém existence MŠ predložen na
~

~

plenární

zasedání,

které

provozu,

jeho rozsahu

s definitivní

platností

a príspevku. rodicu

rozhodne

pro nejbližší

o dalším

období.

Pro zatím platí výše u.vedenérozhodnu.tí. Pro zachování MŠ v obci
u.delalObecní úrad maximu.m a prípadné výhrady obcanu jsou. bezpredmetné, protože více v této tíživé financní situ.aci udelat nelze
a celá záležitost stejne ješte ani není definitivne u.zavrena.
Krome toho má obec ne svých bedrech i základní školství, kam
stát pridelu.je úcelove na žill{a563,- Kc rocne, ale sku.tecná potreba
je vyšší než 5.000,- Kc. O techto problémech jište všichni dobre
víte, protože se o nich denne hovorí v televizi, rozhlase a novinách.
Plynofikace
Jak jsme Vás u.žv breznu informovali, chceme pokracovat v plynofikaci obce. Koncem brezna jsme pozvali všechny obcany, kterí mají
zájem o napojení rodinných domku na pl;yn.Sešlo se témer. 60 obcanu,
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zhruba 30 vážných zájemcu. Prítornní
zástLlpci
plynáren
vysvetlili podmínky pro napojení, prípojku z hlavního rádu v délce
predpokládáme

asi 5 mqtru provedou v letošním roce na vlastní náklady. Podmínkou
je projektová dokumentace, kterou slíbil provést za financní odnlenu
prítomný projektant pan Výskala. Prítomni byli také zástupci
státního podniku Moravia Olomouc, kterí nabídli celcu škálu svých
výrobku souvisejících s plynofikací. Prospekty s cenami jsou
k.dispozici na Obecním úrade. Pokud obcane projeví zájem, dodá jim
Moravia své výrobky prímo do domu.
Rada rozhodla prodloužit trasu plynofikace po nábreží až do

Ratkova k dOO1Upana ~imka a llifiožnit
tak dalším obcanPm napojení
na plyn. Budeme také jednat o mo~nosti napojení dalších šesti
rodinných domku v centru obce - v této fázi Obecní úrad souhlasí.
s projektovou prípravou této akce.
Plynofikace do Ratkova zahájíme v mesíci kvetnu, stejne tak

~

i plynofikaci kotelny Obecního úradu. Náklady na tyto dve akce
presáhnou 2,5 miliónu Kc a budou hrazeny z prostredku obce.
Dan z nemovi~ostí
Od 1. ledna 1993 se již neplatí domovní dan, nýbrž dan z nemovitostí. Obecní úrad zajistil pro obcany Karolinky pocátkem dubna
školení, které provedli pracovníci Financního úradu ze Vsetína.
Krome toho jsme zpracovali návrh na vyplnení formuláre, který je
vyvešen na Obecním úrade a který muže být praktickÝm vodítkem
pri vyplnování.
Dan z nemovitostí se platí podle zákona c. 338/92 Sb.,
platí ji právnické a fyzické osoby. V roce 1993 je nutno podat
priznání do 15. kvetna 1993, zaplatiti do 31. kvetna 1993 Financnímu~
úradu ve Vsetíne, který je také správcem této dane. Tiskopisy
a složenky jsou na Obecním úrade k dispozici, kde prípadne i
poradíme s vyplnením. tdaje v priznání je treba uvést maximálne

pravdive, nebot Financní úrad

Ve Vsetíne pri následné kontrole

a zjištení závad, vymerí penále.
~istota a vzhled obce
Obecní zastupitelstvo schválilo dne 13.6.1991 vyhlášku o
cistote ~ porádku v obci. Obcanum a organizacím vyplS~á z této
vyhlášky povinnost udržovat porádek u svých domu a objektu. pri
neplnení jsou možné sankcAÍ postihy. Prosíme proto všechny, aby to
vzali na vedomí. Obecní úrad nebude v budoucnu žádné úklidy
u soukromých objektu provádet, nevylucujeme však provedení úklidu
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na objednávku a za poplateko Prosíme tedy

obcany, aby si prostranství

pied domy dali do poiádku.
Na tomto míste dekujeme panu Novosadovi, který se vzorne stará
o poiádek v obci a sdelujenie, že to casto delá nad rámec svých
pov~nností. Podekování patrí i panu Orságovi, který si vzorne plní
svou povinnost náhradní vojenské služby pri spolupráci s panem
Novosadem.
Poškozování obecního majetku
S vandalstvím se v Karolince setkáváme témer denn~, stací
projít kolem cekáren. Strhané jízdní rády, špinavé steny. Asi je
marné apelovat na nevychované jedince, kterí si lécí své mindráky
tím'Gozpusobem, aby se zastydeli a nasmerovali piebytecnou energii
k pozitivním hodnotám. Oprava a údržba POtoD zbytecne ujídá
'-""

z obecních penez a není pak na jiné, duležitejší veci, napr. na
údržbu komunikací, provoz veiejného osvetlení, rozhlas, atd.
Na veiejné služby dnes obce žádné dotace nesostávají, všechno
platíme se svých piíjmu, z daní a poplatku, které si v obci vybereme.
To je také odpoved pro ty, kteií stále žijí v mylných predstavách
o financování obcí a casto kriticky posuzují predstavitele obce,
že si stále "vymýšlejí" ruzné plbplatkya dávky. Nebudeme piece kácet
lesy proto, že potrebujeme peníze n~ prOVDZ obecních zarízení nebo
postupne prodávat obecní majetek, který musí vytváret hodnoty
a zdroje i pro další léta a nejen do konce roku 1994, kdy skoncí
toto volební období.
Vzhledem k temto a dalším problémum v obci bude Rada pravdepodobne na nejbližším plenárním zasedání iniciovat ustavení
obecního policisty, kterého doporucí získat konkursem.
Divadelní festival

Ve dnech 12. - 15. kvetna 1993 probehne v naší obci již tradicní
~ivadelní festival, ve kterém se predstaví vedle domácích, tyto
soubory :12.5.:Masarykova Gymnázia ve vsetíne
Jaroslav Barinka: C E R T O V Y

NÁM

L U V Y

13.5.:Zde~ka Štepánka, Klubu Kultury Napajedla
František Hrubín:
KRÁ
S K A A Z V i ~ E
14.5.:Jana Honsy, SKP - Karolinka
F. F. Šamberk:
J E DEN Á C T g

P ~ I K Á Z ÁN f

15.5.:0B Valašská Bystrice
P ~ E S T A L Y
Jaroslav Havlásek : Y ROC
TRUMPETY
HRÁT
Srdecne

zveme všechny

obcany.

~
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Zprovoznení hrbitova
Zprovoznení hrbitova je technicky možné již nyní. V soucasné
dobe probihají jednání ve veci vysvecení, aby toto místo se stalo
dustojným pro zemrelé.
Obcané, kterí bu.dou Jnít zájem o zakoupení místa, se mohou
informovat n~ Obecním úrad~.

Dum c.44 - Domácí potreby - u Trampotu
Domácí potreby, podnik v likvidaci vypovedel nájemní smlouvu
k 31.12.1992. V mesící lednLl 1993 soudním rozhodnu.tím bndova se stává
majetkem obce, která má spou.stu.zájemcu o pronájem, prípadne i prodej.
Okresní p:ri
vO-tizacní komise však trvá na dražbe vnitrního zarízení
a nájmu..Obecní úrad požaduje placení nájmu. i nadále od DP Olomoltc
až do doby prIhvatizace. Za tím úcelem vyzval tuto organizaci k placení
'-'

nájmu. se zámerem vytvo~ení nátlaku. na u.rychlení privatizace a záhájení
ciru10Sti v tomto objektne

-"

