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Vážení spoluobčané,
obec je na konci dalšího čtyřletého cyklu. „O čem“ ty uplynulé roky
v životě Pily byly, se dočtete ve zprávě, kterou naleznete uvnitř zpravodaje. „O
čem“ budou v životě Pily roky příští, budeme rozhodovat v blížících se volbách.
Řeknete si, že kandiduje-li do nich v obci jediné sdružení o sedmi kandidátech,
už rozhodnuto je. Ano, hlavně o tom, kdo ponese v roli zastupitele za chod obce
hlavní zodpovědnost. Neznamená to ale, že ostatním „padla“. Za místo, ve
kterém žijeme, jsme každodenně zodpovědní všichni. Vůči sobě samým, vůči
všem ostatním spoluobčanům, vůči všemu, co naši ves obklopuje i protkává,
vůči všem budoucím, kteří jednou v Pile budou žít. Zkusme na to myslet a takto
se i rozhodovat, nebo se na rozhodnutích svých zastupitelů podílet. Pomůže to
všem.
Děkuji vám, že jsem se v uplynulých čtyřech letech jako starosta naší
obce mohl s touto zodpovědností často setkávat. A nesetkal-li jsem se někdy … o to více jsem si příštího setkání vážil. Díky tedy, těm nemnohým, i za to.
VZOZ dne 12. 6. 2018 a 11. 9. 2018
Na
dvou
posledních
zasedáních
byla
přijata
dvě
rozpočtová opatření, schváleny byly
smlouvy umožňující uložení částí
technické infrastruktury (přípojek)
do pozemků obce, byl účetně
uzavřen rok 2017 a vypořádány
nálezy auditu obce za uplynulý rok.

Pronajali jsme část obecního
pozemku, o prodeji jiné části byl
vyhlášen
záměr.
Z krajských
prostředků jsme přijali dotaci na
stavbu chodníku a k této vybrali
zhotovitele, dotaci na pilské žáky
v ZŠ Kolová jsme obci Kolová
poskytli.

Plánované akce
20.10., 15:00 hod. – vítání občánků (KD Pilská hospoda)
20.10., 17:00 hod. – dýňování (OÚ Pila, 1. patro)
27.10., 09:00 hod. – svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů

Zpráva o zastupitelích a rozvoji obce ve volebním období 2014 - 2018
Na podzim roku 2014 vzešlo z komunálních voleb nové sedmičlenné
obecní zastupitelstvo obce Pila. Sestávalo z členů jediného kandidujícího
sdružení nezávislých kandidátů Pilští nezávislí (St. Hoffman, Z. Mäsárová, L.
Matoušek, I. Mudrová, J. Roubíček, N. Šedová, J. Trenková). Po celé čtyři roky
působil jako starosta uvolněný do své funkce Mgr. Stanislav Hoffman,
místostarostkou byla Zuzana Mäsárová. Kontrolnímu výboru předsedala I.
Mudrová, finančnímu výboru N. Šedová, kulturnímu výboru J. Trenková,
sportovnímu L. Matoušek.
Zastupitelé se za celé čtyřleté období od listopadu roku 2014 do září roku
2018 sešli k 26 veřejným zasedáním. Celkově bylo zaznamenáno 16 absencí
zastupitelů, což představuje jejich účast 91%. Projednány byly řádově desítky
zásadních bodů.
Obec se v tomto období soustředila na další rozvoj technické
infrastruktury. Byla to výstavba dvou dalších chodníkových úseků (realizace
úseku mezi zastávkou Rozcestí a zdravotním střediskem probíhá v těchto dnech)
o celkové délce cca 310 m včetně nové platformy výstupní autobusové zastávky
u KD Pilská hospoda. K tomu připočtěme generální opravy či celoplošné
rekonstrukce komunikací (ve dvou etapách rekonstrukce hlavní silnice, opravy
místních komunikací k Telenci, k cihelně, prodloužení ev. rozšíření cest u
paneláků, u hřiště a další drobné opravy) - takto bylo obnoveno cca 1500 m
místních komunikací v obci. Rekonstrukcí, resp. výměnou prošly všechny
přístřešky autobusových zastávek, generálně byla opravena platforma nástupní
zastávky u OÚ.
Průběžně obec pracovala na rozvoji a údržbě občanské vybavenosti.
Komplexně byl rekonstruován vnějšek objektu KD Pilská hospoda, budova
dostala postupně nové střechy a fasádu, zrekonstruovány byly související
hospodářské stavby a přístřešky včetně oplocení. Komplexní opravou fasády ve
své přízemní části prošel též objekt obecního úřadu.
Revitalizován byl park u hasičárny, ostrůvek zeleně u autobusové
zastávky Rozcestí, udržován byl místní hřbitov, v těchto týdnech probíhá
rozsáhlá revitalizace „Centra“ - prostoru kolem obecního úřadu. Veřejná
prostranství byla vybavena novým mobiliářem (lavičky, infotabule).
V roce 2018 byla dokončena rekonstrukce soustavy veřejného osvětlení
instalací nových led svítidel u hlavní komunikace. JSDH Pila byla v roce 2017
vybavena novým zásahovým vozidlem. K údržbě zeleně a zimní údržbě
chodníků slouží nový zahradní traktor
Nadále pokračovaly práce na novém územním plánu obce. Na jaře roku
2017 proběhlo jeho veřejné projednání. Výstupy z něj byly podnes
zpracovávány k dalším procesním úkonům.
Obec dokázala v zásadě zachovat cenovou hladinu svých služeb
především v odpadovém hospodářství, nadále byl podporován sběr bioodpadů.

Z ostatních služeb jmenujme provoz místní knihovny, výdej výstupů skrze
kontaktní místo CzechPOINT, kopírovací služby, ubytovací kapacitu. Obec
v roce 2015 sjednala nový nájemní vztah k objektu KD Pilská hospoda, jejíž
provoz finančně podporuje.
Na poli komunitním obec nadále podporovala společenské, sportovní a
kulturní dění. A to jak materiálně a přímou organizací akcí, tak i cestou
finančních příspěvků. Poskytovala dotace na činnost TJ Baník Pila, zajišťovala
potřeby pro činnost JSDH, finančně podporovala jejich zájmovou činnost.
Finančně obec participuje na umísťování dětí do mateřských škol v Karlových
Varech a na docházce žáků do základní školy v Kolové.
Při svém hospodaření obec dosahovala opakovaně průběžného ročního
zisku. Pomáhaly jí v tom zvyšující se příjmy z rozpočtového určení daní,
opakované získávání dotací z krajských prostředků (v celkovém úhrnu cca
700.000,- Kč), další ekonomizace místní správy. Při rozšiřování a technickém
zhodnocování svého majetku tak od konce roku 2014, kdy bylo na účtech obce
celkově 10 178 931,19 Kč, zvýšila své finanční rezervy aktuálně o cca 4,5
milionu korun, když celkové zůstatky na účtech obce činily k 31. 8. 2018
14 677 203,05 Kč. Zde je třeba podotknout, že hlavní výdaje v letošním roce za
právě realizované velké investiční akce („Centrum“ a „Chodník V.“) v řádu cca
6 milionů korun se do hospodaření obce teprve promítnou po jejich dokončení.
Zmíněno v této zprávě je pouze to hlavní. To běžné, každodenní a často
neviditelné není předmětem podaných informací. Obec není samozřejmě jen
subjektem ekonomickým. Je také subjektem správním a právním, z čehož jí
vyplývá poměrně dlouhá a někdy složitá řada povinných úkonů především
administrativního rázu. Dá se obecně konstatovat, že na tomto poli obec
v uplynulém období svým povinnostem dostávala.
Tato zpráva má za úkol pouze podat fakta. Jejich vyhodnocení je na vás.
Za vaše případná sdělená hodnocení vám děkuji.

Mgr. Stanislav Hoffman
starosta obec Pila

Odpady
Obligátní připomenutí, že nastal čas pro doplatky „za popelnice“. Do 20.
listopadu bychom v této věci měli mít „čistý stůl“. Tak, prosím, na tuto
záležitost včas vzpomeňte. Děkuji.

OZNÁMENÍ
SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
27. 10. 2018 (sobota)
V sobotu 27. 10. 2018 bude proveden svoz nebezpečných odpadů v obci. Informujeme proto
všechny občany, kteří se hodlají zbavit zbytků barev či obalů od barev, olejů, chemikálií
(nikoliv léků), akumulátorů, zářivek a baterií, že sběrný vůz pro tuto část nebezpečného
odpadu bude přistaven
od 8.00 do 8.30 hod. na autobusové zastávce Rozcestí
(„u paneláků“)
a
od 8.30 hod do 9.00 hod. u hasičské zbrojnice.
Občané, kteří chtějí odevzdat k odvozu chladničky, mrazáky, televizory, elektrospotřebiče
(pouze úplné!) a pneumatiky, nahlásí do 24. 10. 2018 na obecním úřadě své jméno, adresu a
počet jednotlivých věcí. Na základě takto získaného seznamu projede sběrný vůz obcí a
nahlášená zařízení převezme na jednotlivých místech. Na jednu domácnost budou odebrány
max. 4 ks pneumatik (bez disků a po uhrazení částky 35,- Kč/pneu při nahlášení na OÚ
Pila).
Nenahlášený odpad nebude odebrán!!! Za opožděně nahlášená zařízení bude vybírán
poplatek 20,- Kč/kus!!!
Akumulátory, olej ani pneumatiky nebudou převzaty od podnikatelů, kteří si odvoz
z podnikání zajišťují smluvně sami, a od občanů, kteří nemají s obcí uzavřenou smlouvu o
odvozu odpadu, a těch, u kterých má obec nevyřízené své pohledávky!!!
ODVOZ VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ
27. 10. 2018 (sobota)
Velkoobjemový odpad (nábytek, matrace, hadry apod. – nepatří sem kovy, nebezpečný a
stavební odpad!!!) bude odvezen v ranních hodinách z obvyklých svozových míst
(umísťovaných popelnic s KO), kam je předtím občané uloží.
SBĚR KOVOVÝCH ODPADŮ
27. 10. 2018 (sobota)
V sobotu 27. 10. 2018 bude proveden sběr kovových odpadů v obci. Informujeme proto
všechny občany, kteří se hodlají zbavit tohoto druhu odpadu v rámci sběrného systému obce,
aby tento odevzdali
od 8.00 do 9.00 hod. u hasičské zbrojnice.
Odpad zde převezmou k dalšímu zpracování a odvozu členové místní JSDH. Přebrán bude
pouze neznečištěný kov (kovové obaly – konzervy pouze vymyté), s prokazatelným původem,
drobný odpad nejlépe v igelitových pytlích apod. Případné rozměrnější a těžší kusy odpadu
mohou být po domluvě s přítomnými členy JSDH odebrány z konkrétní adresy.
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