Zpravodaj Obecního úřadu Pila
Číslo: 68

únor 2019

Vážení spoluobčané,
naše obec má za sebou rok, který byl ve znamení tří významných rozvojových
akcí (rekonstrukce veřejného osvětlení, výstavba „Centra“ a nového
chodníkového úseku). V roce letošním bude na tyto investice navázáno realizací
dalších akcí – revitalizace „lesíku“ (již probíhající) a v jeho sousedství zřízení
workoutového hřiště, rekonstrukce komunikace k č.p. 34, 33, 32, 162 a nové
výstavbě RD v lokalitě, komplexní oprava fasády na hasičské zbrojnici včetně
výměny oken. V plánu jsou další drobnější práce a projektová příprava akcí na
rok(-y) následující. Toto vše odráží níže uvedený rozpočet obce na rok 2019.
Tento zpravodaj zároveň přináší coby přílohu i tradiční výroční zprávu o
roce uplynuvším. Můžete tedy sami zhodnotit, jak se naší obci dařilo, či
nedařilo, i kam se ubírá.
Přeji vám, stejně jako Pile, aby nejen stávající rok byl úspěšný.
Centrum
Nové centrum obce bude s blížícím se jarem ještě dokončováno. Na
dětské hřiště přibude herní prvek, dále bude instalován drobný mobiliář (stojan
na kola, informační tabule). Čekají nás zahradnické práce – výsadba dřevin a
travní osev nezpevněných ploch. Prosím všechny dospělé a skrze ně i jejich děti,
aby respektovali zatím omezený přístup do některých prostorů naší „víceúčelové
návsi“. Je třeba, aby se nám nejprve zazelenalo a tráva zpevnila především
plochy v části dětského hřiště. Byla by škoda si naše společné dílo „rozhamtat“.
Děkuji za pochopení a spolupráci.
Obec na internetu: www.obec-pila.cz
Obecní stránky prošly v uplynulých dnech drobnými grafickými
úpravami, přibyly fotogalerie, k dispozici jsou nejčastěji poptávané formuláře.
Obec změnila emailovou adresu. Nově tedy: obec@obec-pila.cz. Na stránkách
je k dispozici též mobilní aplikace „V OBRAZE“, která umožňuje automatické
přenosy vybraných informací z webu obce do vašeho „chytrého“ telefonu.

Rozpočet obce Pila na rok 2019
PŘÍJMY
název

paragraf

0000
1012
2143
3319
3612
3613
3632
6171
6310

paragraf
2143
2212
3111
3113
3314
3319
3419
3421
3631
3632
3635
3721
3722
3723
3745
5279
5512
6112
6171
6310
6320

2019

daně, dotace
podnikání v rest., zem. a potrav.
cestovní ruch
ostatní záležitosti kultury
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
pohřebnictví
činnost místní správy
příjmy a výdaje z úvěr. finanč. op.
příjmy celkem
VÝDAJE
název
cestovní ruch
silnice
předškolní zařízení
základní školy
knihovnická činnost
ostatní záležitosti kultury
ostatní tělovýchovná činnost
využití volného času
veřejné osvětlení
pohřebnictví
územní plánování
sběr a svoz nebezpečných odpadů
sběr a odvoz komunálního odpadu
sběr a svoz ostatních odpadů
péče o vzhled a zeleň
záležitosti krizového řízení
požární ochrana
zastupitelé obcí
činnost místní správy
příjmy a výdaje z úvěr. fin. operací
pojištění funkčně nespecifikované
výdaje celkem:

rozdíl příjmy výdaje

6 303 000,00
65 000,00
5 000,00
42 000,00
24 000,00
12 000,00
9 000,00
1 000,00
3 000,00
6 464 000,00

25 000,00
1 200 000,00
50 000,00
50 000,00
10 000,00
150 000,00
150 000,00
600 000,00
180 000,00
35 000,00
100 000,00
100 000,00
350 000,00
350 000,00
500 000,00
300 000,00
400 000,00
860 000,00
520 000,00
5 000,00
29 000,00
5 964 000,00

komunikace u č.p. 34…

workoutové hřiště

revitalizace lesíku, Centrum (dok.)
fasáda na hasičárně

500 000,00

Rozpočet obce na rok 2019
Na konci minulého roku byl schválen rozpočet obce. V příjmech počítá se
stabilním výběrem daní, nezahrnuje potenciálně získané dotace. Ve výdajích
předjímá největší plánované investiční akce (heslovitě pojmenované u
příslušných paragrafů, z těchto paragrafů jsou ovšem čerpány i výdaje na jiné
činnosti, jmenované akce tak z nich vždy tvoří pouze část), obsahuje prostředky
na poskytnutí dotací místním organizacím.

VZOZ dne 11. 12. 2018 a 12. 2. 2019
Na
posledním
loňském
zasedání byl schválen přebytkový
rozpočet obce, pronájem části
pozemku na Kočičím vrchu,
směrnice ke GDPR, veřejnoprávní
smlouvy k poskytnutí příspěvků
krajské knihovně a pečovatelské
službě. Zastupitelé schválili též
darovací smlouvu, na základě které
obec
získala
pro
hasiče
automobilovou
radiostanici
do
zásahového vozu od Zdravotnické
záchranné služby Karlovarského
kraje. Hlavní část zasedání pak
tvořila diskuze na téma „letecká
škola“, o jehož projednání požádali

autoři petice proti jejímu zřízení.
Podrobněji níže.
První
zasedání
letošní
mělo
v programu schválení rozvojových
dokumentů – koncepce rozvoje a
rozpočtového
výhledu
obce,
propachtovány byly dva zemědělské
pozemky, schválen byl prodej dřeva
vytěženého z „lesíku“ i dodatek
smlouvy s architekty ke zpracování
územního plánu obce. Poskytnuty
byly příspěvky na činnost místních
zájmových organizací. Více a
detailně v zápisech na úřední desce
obce nebo na úřadě samotném.

Letecká škola F AIR
Od podzimu minulého roku
jste se mohli setkat s iniciativou
vzešlou ze Spolku přátel Olšových
Vrat – přesněji řečeno s petiční akcí
proti
zřízení
letecké
školy
společnosti F AIR spol. s r.o. na
Letišti Karlovy Vary s.r.o.
Na žádost petentů bylo toto
téma zařazeno i na veřejné zasedání
zastupitelů obce Pila dne 11. 12.
2018. V rozpravě s přítomnými
iniciátory petice a dalšími občany
zastupitelé na základě dostupných a
dříve získaných informací obecně
vyjádřili názor, že se projekt
nedotýká zájmů obce. Zastupitelé
proto vzali tuto iniciativu svým
usnesením na vědomí, aniž by jí
jakýmkoliv způsobem vyjádřili svou
podporu. K petici se tedy obec Pila
jako celek nepřipojila.

Po dalším jednání se zástupci
karlovarského letiště, letecké školy F
AIR a dalších odpovědných subjektů
civilního letectví dne 14. 1. 2019,
kdy byl projekt dále a detailněji
prezentován (viz stránky obce), a
posledním pracovním setkání dne
11. 2. 2019 s výše zmíněnými
zástupci
včetně
vedení
Karlovarského kraje je možné na
základě faktů odpovědně opakovaně
konstatovat, že uvedený záměr
zřízení a provozu letecké školy na
karlovarském letišti při dodržování
příslušných předpisů a smluvních
podmínek
mezi
karlovarským
letištěm a společností F AIR není
v konfliktu se zájmy naší obce.
Mgr. Stanislav Hoffman – starosta
obce Pila

Komunální odpady
Je zde tradiční připomenutí, že první platbu za komunální odpad je dle
smlouvy třeba provést nejpozději do 31. 3. Pro jistotu ještě dvě každoroční
informace. „Zimní“ týdenní vývozy končí s koncem března, bioodpady se budou
vyvážet od začátku dubna. Dny vývozů se nemění. Další informace najdete na
stránkách obce. Děkuji za porozumění a spolupráci.
Info obce emailem
Nadále funguje i dosavadní informační služba obce. Máte-li zájem o
aktuální informace z dění v obci, případně jiné důležité zprávy, vydání obecního
zpravodaje a podobně, stačí obecnímu úřadu poskytnout svou emailovou adresu.
Vše pak budete mít „z první ruky“ ve své poště. Nebo nově můžete být „V
OBRAZE“.

Zde více

Plánované akce
09.03., 14:00 hod. – dětská maškarní zábava (sál KD Pilská hospoda)
21.04., 20:00 hod. – pomlázková zábava (sál KD Pilská hospoda)
Rozpis mistrovských zápasů - TJ Baník Pila
24.03. 15:00 Pila – Kr. Poříčí B
31.03. 14:00 Kraslice – Pila
07.04. 16:30 Pila – Chodov B
14.04. 10:30 Lipová – Pila
21.04. 17:00 Pila – Skalná
28.04. 17:00 Pila – Bochov
05.05. 14:00 Chyše – Pila

12.05. 17:00 Pila – Hazlov
19.05. 15:00 Lomnice B – Pila
26.05. 17:00 Pila – Hranice
02.06. 14:00 D. Žandov – Pila
09.06. 17:00 Pila – Jáchymov
16.06. 14:00 Plesná – Pila
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