Zpravodaj Obecního úřadu Pila
Číslo: 64

únor 2018

Vážení spoluobčané,
když jsem vás v loňském roce v obdobném čase oslovoval, avizoval jsem mimo
jiné hlavní plány obce na rok, který je teď již minulostí. Cesty k jejich realizaci
se pak ukazovaly složitější, než jsme pomysleli, a tak jsou i nyní, o rok později,
tyto plány stále před námi. S roční zkušeností a odvedenou prací si však dovoluji
vyjádřit naději, že tentokrát už bychom se jak revitalizovaného „Centra“ obce,
tak pátého chodníkového úseku mohli dočkat.
Nebudu volat hop, mohlo by mi přeskočit. Jistot v čase, kdy nejen do
života obce zasahují nové a nové předpisy a kdesi kýmsi vymýšlená „pravidla“
(to vše s cílem nám život ulehčovat a zjednodušovat, chichi), mnoho není. A tak
mne nepřekvapí, když budeme pro výstavbu kousku chodníku příště potřebovat
vyjádření Mezinárodní vesmírné agentury (mimochodem je například reálná
možnost, že místo výstavby parku budeme provádět archeologický průzkum).
Co je jisté, je to, že tentokráte na tuto práci nemáme rok celý. Podzimní
komunální volby rozhodnou i o tom, kdy a kdo vám bude „skládat účty“ příště.
Mojí snahou bude, aby za mnou ať už po třičtvrtěletí, či po roce celém, byly
úkoly splněné a „stůl čistý“.
Za rok uplynulý vám předkládám účet nyní. Výroční zpráva o obci Pila se
jako obvykle snaží zkonstatovat fakta o fungování obce v roce minulém. Jejich
vyhodnocení je na vás.
Obec na internetu: www.obec-pila.cz
Obec Pila od poloviny ledna (jak jistě mnozí už zjistili) využívá ke své
prezentaci, k informování občanů a k plnění zákonných povinností nové webové
stránky. Dosavadní poskytovatel služby - Karlovarský kraj prostřednictvím
svého úřadu, odboru informatiky, již tuto službu v posledních letech technicky
nerozvíjel a nadále ji ani neplánuje podporovat.
Nově tedy svou obec naleznete na adrese: www.obec-pila.cz. Doufám, že
se vám nejen vzhled, ale i obsah nových stránek bude líbit a budete se na ně rádi
vracet nejen pro potřebné informace. Jejich pravidelné aktualizace jsou
samozřejmostí a rozšiřování o nové funkce dalším cílem.

Rozpočet obce Pila 2018
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

2018

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 cekem:
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:

6 043 000,00
65 000,00
5 000,00
42 000,00
24 000,00
12 000,00
16 000,00
1 000,00
2 000,00
6 210 000,00

20 000,00
1 350 000,00
90 000,00
60 000,00
10 000,00
310 000,00
145 000,00
70 000,00
300 000,00
5 000,00
15 000,00
70 000,00
320 000,00
280 000,00
3 655 000,00
5 000,00
130 000,00
720 000,00
327 000,00
5 000,00
23 000,00
7 910 000,00

chodník V.

opravy u KD

VO - hl. silnice

„Centrum“

rozdíl příjmy výdaje
-1 700 000,00
Schodek v rozpočtu bude financován z úspor minulých let (8115).

Rozpočet obce na rok 2018
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), obsahuje prostředky na poskytnutí dotací místním
organizacím. Predikovaný schodek není v rozporu s platnými rozpočtovými
pravidly pro samosprávné celky danými platnou legislativou a bude pokryt
z úspor vytvořených v minulých letech.

VZOZ dne 13. 2. 2018
První letošní veřejné zasedání
obecních zastupitelů poznamenaly
právě probíhající jarní prázdniny,
takže všichni někde sáňkovali a aji
zastupitelé se sešli tentokráte pouze
čtyři. To však stačilo k tomu, aby byl
program řádně projednán a podstatné
věci schváleny. Z nich vybírám:
výroční zprávu o obci (viz příloha
tohoto zpravodaje), žádost o
poskytnutí
dotace
z prostředků
Karlovarského kraje (na „chodník“),

poskytnutí dotací z rozpočtu obce
(na zájmovou činnost „fotbalistům“
75 a „hasičům“ 50 tisíc), směrnici o
zadávání zakázek malého rozsahu
(šlo o aktualizaci v souladu s platnou
legislativou) a jednací řád obecního
zastupitelstva (obdobná aktualizace).
Kdo nestavěl sněhuláka a byl
přítomen, ví i víc. Kdo byl se „svým
andělem“ na horách, může si
prostudovat zápis ze zasedání
zveřejněný na stránkách obce.

Komunální odpady
Připomínám domácnostem, že s blížícím se jarem bude vhodné
vzpomenout na platbu za vývozy domovního (komunálního) odpadu. Ono to
rychle utíká a od 1. dubna by vám dle smlouvy mohlo být připsáno i příslušné
penále. A nebyl by to apríl. 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.
Prezidentské volby v Pile
První kolo voleb bylo v naší
obci ve znamení nadprůměrné
volební účasti, která dosáhla 69%.
Nejvíce hlasů obdržel M. Zeman
(135), J. Drahoš byl druhý (75
hlasů). Zbylé hlasy (74) si rozdělili
ostatní kandidáti.

Druhé kolo provázela též
vysoká volební účast. Přes 74%
zapsaných voličů odevzdalo 170
hlasů M. Zemanovi a 130 hlasů J.
Drahošovi.
Podrobné výsledky naleznete
mimo jiné i na stránkách obce.

Info obce emailem
Nadále funguje 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.

Plánované akce
17.03., 14:00 hod. – dětská maškarní zábava (sál KD Pilská hospoda)
31.03., 20:00 hod. – Velikonoční veselice (sál KD Pilská hospoda)
Masopust 2018
A takto to vypadalo letos…

Účastníci průvodu maškar zachycení na fotografii byli anonymizováni v souladu s platnými právními předpisy.

Rozpis mistrovských zápasů - TJ Baník Pila
24.03. 15:00 Pila – Bečov
31.03. 16:30 Březová – Pila
07.04. 16:30 Pila – N. Hamry
14.04. 16:30 Děpoltovice – Pila
21.04. 17:00 Pila – Nejdek B
28.04. 17:00 Kolová – Pila
01.05. 17:00 Pila – Vojkovice
05.05. 17:00 Pila – Sedlec

08.05. 10:30 Božíčany – Pila
12.05. 17:00 Pila – Verušičky
16.05. 17:30 Toužim B – Pila
19.05. 10:30 Dalovice – Pila
26.05. 17:00 Pila – Toužim B
30.05. 17:30 Pernink – Pila
09.06. 17:00 Pila – Pernink
17.06. 15:00 Kyselka – Pila

Podzimní částí okresního přeboru prošli pilští fotbalisté bez ztráty bodu a
s impozantním skóre 57:12 vedou tabulku. Co přinese jaro? Přijďte se podívat.
Pilský mlýnek - neprodejný obšťastník (el. verze: www.obec-pila.cz)
Nákladem 175 kusů vydává Obecní úřad Pila.
Redakce: Mgr. Stanislav Hoffman
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