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Vážení spoluobčané,
hlavní částí tohoto čísla obecního zpravodaje je již tradiční výroční zpráva o
chodu obce v uplynulém roce. Sami tak můžete posoudit, jak si Pila v roce 2015
vedla.
I pro letošní rok jsou připravovány velké rozvojové akce. Tak by měl být
vybudován další chodníkový úsek k horní autobusové zastávce včetně
rekonstrukce dotčené části silnice a po novém chodníku pak bychom měli
procházet kolem rekonstruovaného objektu KD Pilská hospoda. Je možné a chce
se spíše říci pravděpodobné, že obecní majetek bude v tomto roce nejen
investicemi zhodnocován, ale že bude i přímo pořizován – řeč je především o
hotové stavbě komunikace k Samotám (odkup od soukromého stavebníka) a
možné potřebě pořízení nové komunální techniky či zásahového vozidla pro
JSDH Pila.
Za situace, kdy legislativa nově upravila tzv. rozpočtové určení daní a
výsledný efekt není zcela jistý, je dobré konstatovat, že i kdyby došlo důsledkem
zákonných úprav k propadu v daňových příjmech obce, je tato díky svému
hospodaření v minulých obdobích připravena pokrýt z úspor nejen tyto
předpokládané a očekávatelné náklady, ale konečně i takové, které předpokládat
nelze a mnohé nikdo ani předpokládat nechce, přesto je „životaběh“ prostě bez
ptaní přináší.
VZOZ dne 8. 2. 2016
První letošní veřejné zasedání obecních zastupitelů mělo poměrně bohatý
program. Z těch nejdůležitějších úkonů třeba jmenovat schválení i zde
prezentované výroční zprávy o obci za rok 2015, vyhlášení poptávek zhotovitelů
nejvýznamnějších investičních akcí letošního roku, schválení žádosti o dotaci
z krajských prostředků a poskytnutí téhož místní organizaci TJ Baník Pila.
Rozpočtovým opatřením byl vypořádán rozpočet roku 2015, úřad seznámil
nečetné přítomné se zprávou o poskytování informací za minulý rok, výbory
předložily své plány činnosti. Na závěr proběhla krátká debata o hasičské
stříkačce, místní knihovně a pojízdné masně. Kdo nevěří, ať tam běží.

Obec pomáhá
I v letošním rozpočtu jsou připraveny prostředky na podporu činnosti
místních nadaných dětí a zájmových organizací. Vyzýváme touto cestou možné
příjemce těchto příspěvků (ev. 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, kde je zároveň
žadatelem dosahováno významných výsledků. Žádost možno podávat
k obecnímu úřadu do 31. 5. 2016 (k později podaným žádostem nebude
přihlédnuto), její formulář a další informace získáte na obecním úřadu, případně
z webových stránek obce v sekci „Obec pomáhá“.
Odpadové hospodářství – komunální odpad, bioodpad, platby
Jako každý rok v tuto dobu připomínám, že do 31. března trvá lhůta pro
platbu (celou, polo či čtvrtletní) za svoz komunálního odpadu v roce 2016. Po
tomto termínu bude k platbám připisováno smluvní penále.
Prosím domácnosti, které mají nově zájem o zapojení do systému sběru
bioodpadů, ať se přihlásí obecnímu úřadu nejlépe do konce měsíce února. Totéž
platí i pro domácnosti, které se chtějí ze systému odhlásit. Vývozy (týdenní)
budou zahájeny v letošním roce již od dubna, první vývoz tedy bude realizován
ve středu 6. 4. 2016.
Knihovna
Naše knihovna má od začátku roku otevřeno každý všední den, vždy
v dobách otevřeného obecního úřadu. Po telefonu je možné domluvit i jinak. Lze
zde i posedět, brouzdat na internetu, přečíst v klidu časopis, popovídat si se
známým. Kafe nebo čaj Vám k tomu uvařím.
Nově knihovna poskytuje službu donášky objednaných knih až do domu.
Takže: máte chřipku nebo zlomenou nohu, prší, „nestíháte“? Vyberte si
z webového katalogu titul (http://regionkv.knihovnakv.cz/), zavolejte
(724181460) nebo napište (obec.pila@volny.cz) a knihovna Vám knihu v co
nejkratší možné době doručí ke dveřím.
Další novinkou budou postupně zařazované audionahrávky čtené nebo
dramatizované literatury pro dospělé i děti na CD. Tak se stavte.
27. 2., 14.00 hod. – maškarní zábava pro děti na sále KD Pilská hospoda
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