Zpravodaj Obecního úřadu Pila
prosinec 2016
Přejeme pokojné prožití
vánočních svátků,
štěstí, zdraví a úspěchy
v novém roce.
Starosta obce a zastupitelé.

Provoz Obecního úřadu Pila bude
z důvodu svátků a dovolené
ve dnech 22. 12. 2016 – 30. 12. 2016
omezen.
Volte telefonickou domluvu. Děkuji za pochopení.
Mgr. Stanislav Hoffman - starosta obce Pila
VZOZ dne 9. 12. 2016
Krom tradičních drobných úkonů spjatých s koncem roku mělo poslední
letošní veřejné zasedání na programu i body důležité. Schválen tak byl rozpočet
na rok 2017 (viz dále), nové ceny za svoz komunálního odpadu (viz ještě dále).
Pokračováno bude ve spolupráci s krajskou knihovnou.
Především byl pak vybrán dodavatel zásahového vozidla pro JSDH Pila
za stávající dosluhující. Jedná se o vůz MAN - CAS 20/2300/90 (r.v. 2002)
odpovídající vyhlášce i požadavkům jednotky. Vozidlo bude pořízeno na
základě připravovaného smluvního ujednání v lednu až únoru roku 2017 za
částku cca 2 210 000,- Kč.

Rozpočet obce Pila 2017
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název

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:

5 240 000,00
60 000,00
5 000,00
42 000,00
24 000,00
12 000,00
30 000,00
2 000,00
5 000,00
5 420 000,00

20 000,00
1 350 000,00 *chodník V.
90 000,00
60 000,00
10 000,00
305 000,00
130 000,00
17 000,00
100 000,00
5 000,00
10 000,00
45 000,00
320 000,00
260 000,00
150 000,00
5 000,00
2 350 000,00 *zás. vozidlo
665 000,00
2 500 000,00 *“Centrum“
5 000,00
23 000,00
8 420 000,00

rozdíl příjmy výdaje
-3 000 000,00
Schodek v rozpočtu bude financován z úspor minulých let (8115).

Díky úspěšnému hospodaření v uplynulých letech může obec i v roce 2017
realizovat jak významné investiční rozvojové akce (plánovaná výstavba
chodníkového úseku od dolní autobusové zastávky ke „zdravotnímu středisku“,
revitalizace veřejného prostranství u obecního úřadu), tak pořizovat nový
majetek (zásahové vozidlo pro JSDH Pila), když má připraveny dostatečné
finanční rezervy k pokrytí těchto výdajů, jež jdou výrazně nad rámec běžných
ročních příjmů.
Zároveň rozpočet předjímá provozní potřeby obce a zajištění rozšiřujících
se služeb pro údržbu jejího rostoucího majetku, jeho opravy a rozvoj.

Ceny odvozu odpadu v roce 2017
Komunální
odpad
1 x týdně
(1x7)

Nádoba
60 l

Nádoba
80 l

Nádoba
120 l

Nádoba
240 l

Nádoba
660 l

1.805,- Kč 1.980,- Kč 2.325,- Kč 3.870,- Kč 11.450,- Kč

1 x za 14 dní
(1x14)

1.380,- Kč 1.505,- Kč 1.760,- Kč 2.930,- Kč

8.905,- Kč

Kombinovaný
(Z1x7L1x14)

1.585,- Kč 1.730,- Kč 2.025,- Kč 3.280,- Kč

9.820,- Kč

Odpadové pytle
Služba nabídnutá pouze sezónním obyvatelům a domácnostem vzdáleným od
svozové trasy.
pytel - 150,- Kč
Sleva samostatně žijícím seniorům
Sleva bude poskytnuta samostatně žijícím seniorům nad 65 let a párům, kde oba
členové domácnosti mají 65 a více let. Předpokladem je, že tyto osoby využívají
k likvidaci odpadu ze své domácnosti samostatnou nádobu na KO.
1 osoba
1 pár

20% z celkové částky
10% z celkové částky

Bioodpad
Nádoba 240 l – vývoz sezónní (duben – listopad) - 800,- Kč
Služba poskytovaná pouze přihlášeným domácnostem.
V reakci na zvýšení cen za služby svozovou společností, se ceny za odvoz
komunálního odpadu pro domácnosti v roce 2017 mírně zvyšují. Děje se tak ze
strany obce po několika letech, zdražení je v závislosti na velikosti nádoby a
četnosti vývozů v řádu desetikorun. Zároveň se snižuje věková hranice členů
domácnosti pro poskytnutí slevy za službu. Sleva se mění na procentní. Cena
svozu bioodpadů zůstává při stejném rozsahu služby zachována.
Připomínám, že první platbu za službu je třeba provést do 31. března dotčeného
roku, v případě zájmu o odvoz bioodpadu je nutné se u obecního úřadu přihlásit.
Veškeré informace najdete na stránkách obce.
http://www.kr-karlovarsky.cz/obce/Pila/sluzby/

Návrh „Centra“ – veřejné prostranství u OÚ Pila
Během podzimu byla vybraným zpracovatelem za spolupráce se
zastupiteli a na základě jejich předtím vyjádřených požadavků (a vašich, pravda
nečetných, námětů) vytvořena architektonická studie příští podoby centra obce.
To by mělo sloužit nejen jako odpočinková zóna, ale i jako vhodné místo pro
konání společensko-kulturních akcí. Přejme si, ať se nám podaří sejít se v nové
lokalitě již v příštím roce.
Tak ať je rok 2017 nejen šťastný a veselý, ale i plný smysluplné práce,
užitečných lidí a věcí a úspěchů z toho plynoucích.

Pracovní verze studie. Ve větším rozlišení ji naleznete v el. verzi
zpravodaje na webových stránkách obce. Konečná podoba prostranství je
v těchto dnech na základě vyjadřování dotčených orgánů finalizována. Samotná
realizace by měla proběhnout, pokud vše půjde podle plánů, v příštím roce.
Podrobnější informace o projektu získáte na obecním úřadě.
------------------------------------------------------------------------------------------------Pilský mlýnek - neprodejný obšťastník (el. verze: www.kr-karlovarsky.cz/obce/pila/zpravod)
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