Zpravodaj Obecního úřadu Pila
Číslo: 69

červen 2019

Co se udělalo, co se chystá
Krom klasických „jarních“ prací na údržbě veřejných prostranství (strojní
úklid komunikace, zahradnické práce na parkové zeleni a na hřbitově, první
sečby) se realizovaly již i akce investiční. Do centra u obecního úřadu přibyly
informační tabule a houpajda, vysazena byla zeleň a vyseta tráva (bohužel jí
počasí moc nepřálo a i přes usilovné zalévání si cestu na svět hledala až doteď
složitě). První fází adaptace prošel lesík u hřiště (po dalších úpravách by zde
měla vzniknout odpočinková zóna) a v jeho sousedství následně vyrostlo nové
workoutové hřiště (doplněn zde byl i bod veřejného osvětlení). Po dodávce dvou
herních prvků proběhnou ještě finální úpravy povrchů.
Od poloviny května probíhají práce na nové fasádě hasičské zbrojnice, před
zahájením (červenec) je komplexní rekonstrukce místní komunikace u č.p. 32,
33, 34 atd. a úpravy poměrů na komunikaci u horní autobusové zastávky
(rozšíření pro lepší zajíždění autobusů k zastávce). A kompletními výmalbami
prošla naše KD Pilská hospoda
Obecní „společensko-kulturní zařízení“ má po čtyřech letech nového
nájemce. Novému provozovateli přeji zdar a sílu v jeho konání a v neposlední
řadě též dostatek spokojených zákazníků. Zahájení provozu po provedení
nutných sanačních, renovačních a přípravných prací se plánuje na začátek
července. Tak se těšme.
Služba JSDH Pila
Hasiči obce jsou vybaveni
ochrannými
pomůckami
a
prostředky pro likvidaci bodavého
hmyzu. Mohou vám tedy pomoci
s odstraněním vosího či sršního
hnízda na vašem pozemku či

nemovitosti. Zájemce o službu se
pouze domluví na vhodném termínu
a čase. Služba je zdarma, zájemce
uhradí jenom náklady za případně
použitý insekticidní prostředek (cca
200,- Kč).

VZOZ dne 9. 4. a 11. 6. 2019
Na
dubnovém
zasedání
zastupitelů byl schválen program
obecních půjček (účelové bezúročné
půjčky na nový zdroj ekologického
vytápění), upravena byla směrnice
ke schvalování veřejných zakázek
malého rozsahu a schváleno bylo
ukončení dosavadního nájemního
vztahu ke KD Pilská hospoda a
vyhlášení záměru pronájmu nového.

Zasedání červnové vzalo na vědomí
rozpočtové
opatření,
schválilo
smlouvy o právu provést a umístit
stavbu na obecním pozemku
(vodovodní příp.). Přijali jsme dotaci
z POV na rekonstrukci místní
komunikace (222.590,- Kč), účetně
jsme uzavřeli rok 2018. Schválen byl
nový pronájem objektu KD Pilská
hospoda a poskytnutí „půjčky na
kotel“ přihlášeným žadatelům.

Infotabule
Náhled nových tabulí v „Centru“. K přečtení v místě či v elektronické podobě.

Plánované akce …především pěkné léto!
20.07., 09:30 hod. – Memoriál O. Ozoma (sportovní areál TJ Baník Pila)
03.08., 09:00 hod. – nohejbalový turnaj trojic (sportovní areál TJ Baník Pila)
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