Zpravodaj Obecního úřadu Pila
květen 2015
Jaro je tady!
Pan spisovatel Ludvík Vaculík jistě odpustí, že jsem si vypůjčil jeho
fejetonové zvolání, abych uvedl další z obecních zpravodajů. Jaro je tu, pravda,
po několika meteorologických peripetiích, při kterých bylo nenadále bílo a
mrazivo, pak zase větrno až stromy padaly a naši hasiči k nim vyjížděli (v
součtu s březnovým zásahem u hořících kontejnerů a přístřešku u Jednoty a
dubnovým požárem trávy v lokalitě u letiště měli toto jaro docela rušné). Během
toho jsme již stihli několik akcí – uspořádali jsme další humanitární sbírku,
odvezli z obce nebezpečné a velkoobjemové odpady, hasiči provedli prořezávku
stromů u hlavní silnice, fotbalisti v jarní brigádě připravili na sezónu sportovní
areál, zahradnické úpravy byly provedeny na místním hřbitově a u dolní
zastávky. Z těch velkých akcí nutno zde zmínit rekonstrukci části veřejného
osvětlení v lokalitě v horní části obce a především druhou etapu rekonstrukce
hlavní silnice v obci, z níž rezultovaly i rozsáhlé opravy místních komunikací –
cesty u zvoničky a v Telenci, a vysprávka kousku cesty na Kočičím vrchu.
V současné době pak probíhají práce na revitalizaci parku u hasičárny, v rámci
které jsou zřizovány nové chodníky, parkové osvětlení a odpočinkový prostor,
který bude ještě doplněn altánem, drobným dalším mobiliářem a herními prvky
pro děti.
VZOZ dne 16. 3. 2015 a 15. 5. 2015
Březnové veřejné zasedání mělo jediný bod programu a to výběr
zhotovitele veřejné zakázky – II. etapy rekonstrukce hlavní silnice. Z pěti
uchazečů vzešla vítězně firma SWIETELSKY stavební s.r.o., se kterou byla
následně podepsána smlouva o dílo (a dílo samotné v průběhu měsíce dubna
realizováno – viz výše).
V polovině května zastupitelé potvrdili předchozí výběr zhotovitele úprav
v parku u hasičárny (přihlásil se jediný zájemce), projednali výsledky auditu
(který neshledal v činnostech obce za uplynulý rok žádné pochybení), zprávu o
inventarizaci, rozpočtové opatření, schválili smlouvu o věcném břemenu s ČEZ,
dodatek smlouvy s Karlovými Vary o umísťování našich dětí do tamních
mateřských škol a podmínky poskytování příspěvků z rozpočtu obce. Zastupitelé

též schválili výpověď nájemního vztahu ke KD Pilská hospoda a vyhlásili záměr
pronájmu nového. Tamtéž by mělo být přikročeno ještě letos ke generální
rekonstrukci střech.
Příspěvky obce
Jak bylo v minulém zpravodaji informováno, obec Pila připravila
v letošním rozpočtu prostředky na podporu činnosti místních nadaných dětí.
Příspěvky nejsou nárokové, jedná se o prostředky na uměleckou, studijní,
vědeckou, sportovní a podobnou činnost dětí a mládeže. Za tím účelem byla na
webových stránkách obce zřízena nová sekce „Obec pomáhá“ s veškerými
informacemi o podmínkách a obsahu této její činnosti a zde je umístěn ke
stažení i formulář žádosti, včetně dalších informací. Tento formulář je
k dispozici též na obecním úřadě. Žádosti by měly být podány k obecnímu úřadu
do 31. 5. 2015. Po jejich posouzení bude zastupitelstvem rozhodnuto o
poskytnutí konkrétních finančních prostředků. K později podaným žádostem
nebude přihlédnuto.
Odpadové hospodářství – komunální odpad, separace, poplatky etc.
Informujeme touto cestou, že avízovaný praktický dárek pro domácnosti,
které v řádném termínu (do 31. 3. 2015) uhradily celoroční platbu za odvoz
komunálního odpadu, je již k dispozici. Budete-li mít v následujících dnech
cestu kolem úřadu, přijďte si jej, prosím, vyzvednout. Nebojte, unesete ho.
Co se týká separace. Vývozy bia započaly první květnovou středou,
kovový odpad lze odevzdávat průběžně každý pátek po 17. hodině u hasičárny
přítomným členům SDH. Kde stojí barevné kontejnery, víme všeci, co do nich
patří, víme také. Že do nich přesto někteří z našich spoluobčanů cpou zcela
úmyslně a vědomě blbostě a připravují nás tak o peníze a svozovou firmu o
nervy, víme též. To je zajímavé, všichni všechno víme, a ve výsledku…
489 - Na závěr oblíbený odpadový rébus z posledních let – aneb, co to je
za číslo? Už víme, že součet hodnot čísel popisných domácností (či jejich částí),
které do 15. 5. (tedy 45 dní po termínu) neuhradily obci poplatek za popelnici.
(Řešení:19+31+35+47+62+128+167)

Plán akcí pro příští týdny a měsíce
30. 5., 14.00 – 14.00 hod. – dětský den v areálu TJ Baník Pila
30. 6., 17.00 hod. – „Hurá, prázdniny!“ aneb opejkačka na hřišti
18. 7. – fotbalový turnaj Memoriál O. Ozoma / 1. 8. – nohejbalový turnaj
------------------------------------------------------------------------------------------------Pilský mlýnek - neprodejný obšťastník (el. verze: www.kr-karlovarsky.cz/obce/pila/zpravod)
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