Zpravodaj Obecního úřadu Pila
únor 2015
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás s prvním letošním zpravodajem. Tentokráte se jeví co do
rozsahu v podstatě pouhou přílohou tiskovin dalších, které shrnují nejen to, jak
bylo, ale i to, jak snad, podle plánů, bude. I tato „příloha“ ale obsahuje poměrně
důležité informace, tak jí, prosím, věnujte ve vlastním zájmu patřičnou
pozornost. Neboť „kdo je připraven, není překvapen“. Pokud i přesto budete
v tomto roce někdy překvapeni, pak Vám přeji, aby to bylo překvapení pouze
příjemné.
VZOZ dne 16. 2. 2015
Nabitý byl program prvního letošního zasedání. Přijaty byly výročka za
rok uplynulý, koncepce rozvoje obce a rozpočtový výhled na léta příští (viz
přílohy tohoto zpravodaje), vyhlášena byla poptávka po zhotoviteli největší
plánované letošní investiční akce (rekonstrukce hl. silnice – II. etapa), schválena
nová podoba nájemní smlouvy ke sportovnímu areálu. Projednány byly i další
drobnější záležitosti, legislativní změny zasahující odpadové hospodářství obce
(info dále) a další. Obšírně bylo též diskutováno o záležitostech kolem územního
plánu obce, roli obce v tomto procesu a právních a technických rámcích, jež
nade vším stojí. Jeho veřejné projednání lze očekávat během jara tohoto roku.
Výzva obce
Obec Pila připravila v letošním rozpočtu prostředky na podporu činnosti
místních nadaných dětí. Vyzýváme touto cestou možné příjemce těchto
příspěvků (jejich zákonné zástupce) o podání zdůvodněné žádosti o podporu
s vyčíslením její výše. Příspěvky nejsou nárokové, jedná se o prostředky na
uměleckou, vědeckou, sportovní a podobnou činnost dětí a mládeže. Žádosti
podávejte k obecnímu úřadu do 31. 5. 2015. Po jejich posouzení bude na dalším
veřejném zasedání rozhodnuto o poskytnutí konkrétních finančních prostředků.
K později podaným žádostem nebude přihlédnuto.

Odpadové hospodářství – komunální odpad, separace, poplatky etc.
Aktuální zákonnou úpravou byly mezi povinně separované složky odpadu
zařazeny nově bioodpady (ze zahrad - zeleně) a kovy. Obec připravuje v tomto
smyslu upravenou vyhlášku, v praxi nicméně to bude znamenat následující:
Systém separace a sběru bioodpadů je u nás již několik let zaveden a
domácnosti se do něj mohly (a mohou) přihlásit. Upozorňuji všechny, že jiná
likvidace bioodpadů, než jejich ukládání do k tomu určených nádob nebo vlastní
kompostování, není možná. Jinými slovy – popelnice na komunální odpad
nacpaná trávou nebo listím nemusí být svozovou firmou vyvezena (krom toho se
bude jednat o postižitelné porušení obecně závazné vyhlášky). Vyvážením
tohoto odpadu „kamsi k lesu“ se pak člověk vystavuje možnému postihu podle
přestupkového zákona a pokutě až do výše 50.000,- Kč.
Kovový odpad bude obec sbírat v termínech svozů nebezpečného nebo
velkoobjemového odpadu, eventuálně v dalších termínech včas oznámených.
Organizačně a technicky tuto službu budou zajišťovat místní hasiči. Příjem
z tohoto sběru bude hasiči využit na jimi organizovanou zájmovou činnost dětí a
mládeže. Sběrem kovového odpadu je tak můžete finančně podpořit i vy.
Obligátně již připomínám, že do 31. března trvá lhůta pro platbu (celou,
polo či čtvrtletní) za svoz komunálního odpadu v roce 2015. Pro domácnosti,
které uhradí do tohoto termínu celou roční částku, připravuje obec praktický
dárek.
Další domácnosti, které mají zájem o zapojení do systému sběru
bioodpadů, se přihlásí obecnímu úřadu nejpozději též do 31. března.
Důležité upozornění
Policie České republiky ve spolupráci s obcí Pila preventivně umístí na
vybraná místa v katastru obce monitorovací zařízení za účelem ochrany
veřejného pořádku a obecního majetku. Doufáme, že společnou prevencí
zamezíme případným projevům vandalismu, zakládání černých skládek a dalším
druhům nelegální činnosti.
Plán akcí pro příští týdny
07. 3., 9.00 – 10.00 hod. – humanitární sbírka na OÚ Pila (viz leták)
14. 3., 14.00 hod. – maškarní zábava pro děti na sále KD Pilská hospoda
22. 3., 9.00 hod. – svoz nebezpečných odpadů (viz leták)
28. 3., 8.00 hod. – svoz velkoobjemových odpadů a sběr kovů (viz leták)
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