Zpravodaj Obecního úřadu Pila
prosinec 2015
Poděkování
S blížícím se koncem roku se zpravidla ohlížíme zpět a bilancujeme.
Protože je do Silvestra přece jen ještě nějaký ten čas a bilanci obecní bude
tradičně obsahovat výroční zpráva, využiji tento prostor raději k úkonu, kterým,
bohužel, mnozí lidé šetří, další jej neovládají vůbec.
Děkuji všem těm, kteří v tomto roce udělali něco nejen pro sebe, ale i pro
ostatní, pro své okolí, pro obec. Kteří nic načerno nebudovali, kteří dávali plasty
do plastů, kteří „nespravovali“ lesní cesty svým stavebním odpadem, kteří
nenechávali své psy bezprizorně pobíhat obcí, kteří dávali papír do papíru, kteří
nejezdili po vsi nepřiměřenou rychlostí, kteří nic načerno nebourali, kteří
nekompostovali svůj zelený odpad ze zahrady po škarpách a lesích, kteří nikoho
nepomluvili, kteří uklidili dětmi zahozený obal od nanuka, kteří dávali sklo do
skla, kteří neškodili sousedovi, kteří sbírali za svým psem jeho hromádky, kteří
přišli na brigádu nebo na zábavu, kteří dali alespoň jednou přednost veřejnému
zájmu před svým vlastním, kteří alespoň jednou povýšili prospěch obecní nad
svůj osobní, kteří dokázali alespoň jednou poděkovat někomu jinému, nebo
dokonce i obci. A mnohým dalším děkuji - nejen ze slušnosti - za slušnost.
Těm, kterým se výše jmenované věci v uplynuvším roce nedařily, přeji
více štěstí. A rozumu.
Nám všem přeji dobrou vůli. Bylo, je a bude jí pořád třeba. I nikdy jí
nebude dost.
Pěkné svátky.
Služby místní knihovny v roce 2016
Po rocích práce pro obec končí paní Matoušková s vedením naší místní
knihovny. A já bych jí rád i touto cestou veřejně poděkoval za její pečlivou,
obětavou a naprosto bezchybnou mnohaletou činnost.
Knihovna se tímto nezavírá, ale změní poněkud svůj chod v tom smyslu,
že nově bude hlavním výpůjčním dnem středa v čase od 15 do 17 hodin,
možnost navštívit knihovnu, vypůjčit si knihy či časopisy, či využít služeb
veřejného internetu pak budete mít ale i každý další všední den – tedy kdykoliv
v dobách úředních a pokladních hodin obecního úřadu.
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název

daně,dotace
podnikání v rest., zem. a potrav.
cestovní ruch
ostatní záležitosti kultury
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
pohřebnictví
činnost místni 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:

4 246 000,00
60 000,00
5 000,00
42 000,00
24 000,00
12 000,00
18 000,00
3 000,00
10 000,00
4 420 000,00

20 000,00
1 600 000,00 *
90 000,00
50 000,00
12 000,00
1 150 000,00 *
75 000,00
30 000,00
110 000,00
5 000,00
10 000,00
30 000,00
300 000,00
250 000,00
60 000,00
5 000,00
85 000,00
650 000,00
360 000,00
5 000,00
23 000,00
4 920 000,00

rozdíl příjmy výdaje
-500 000,00
Schodek v rozpočtu bude financován z úspor minulých let (8115).

* Největšími plánovanými investičními akcemi příštího
roku jsou výstavba poslední části chodníku k horní
zastávce autobusů včetně rekonstrukce dotčené části silnice
a rekonstrukce vnějšku objektu KD Pilská hospoda.
Případné pořízení nové požární techniky (zásahové
vozidlo) není rozpočtově předjímáno a bude řešeno
operativně.

Ceny odvozu odpadu v roce 2016
Komunální
odpad
1 x týdně
(1x7)

Nádoba
60 l

Nádoba
80 l

Nádoba
120 l

Nádoba
240 l

Nádoba
660 l

1.780,- Kč 1.950,- Kč 2.290,- Kč 3.810,- Kč 11.280,- Kč

1 x za 14 dní
(1x14)

1.360,- Kč 1.485,- Kč 1.735,- Kč 2.885,- Kč

8.775,- Kč

Kombinovaný
(Z1x7L1x14)

1.560,- Kč 1.705,- Kč 1.995,- Kč 3.230,- Kč

9.675,- Kč

Odpadové pytle
Služba nabídnutá pouze sezónním obyvatelům a domácnostem vzdáleným od
svozové trasy.
pytel - 150,- Kč
Sleva osaměle žijícím seniorům
Sleva bude poskytnuta osaměle žijícím seniorům nad 70 let a párům, kde oba
členové domácnosti mají 70 a více let. Předpokladem je, že tyto osoby využívají
k likvidaci odpadu ze své domácnosti samostatnou nádobu na KO.
1 osoba
1 pár

500,- Kč
250,- Kč

Bioodpad
Nádoba 240 l – vývoz sezónní (duben – listopad) – 800,- Kč
Služba poskytovaná pouze přihlášeným domácnostem.
Komunální odpady v roce 2016 - dodatek
Ceny za službu zůstaly pro příští rok nezměněny. Zájemci o změnu
režimu vývozů či velikosti nádoby nahlaste, prosím, svůj požadavek do konce
roku na obecním úřadu. V průběhu roku jsou již tyto změny zpoplatněny a
prováděny pouze se začátkem nového měsíce. První platbu za službu je dle
smlouvy třeba provést do konce měsíce března.
Vývozy bioodpadů (do systému je možné se přihlásit průběžně, nejlépe
však do konce března), se v roce 2016 dále časově rozšiřují a budou tedy
probíhat již od začátku měsíce dubna, na podzim pak stejně jako letos do konce
měsíce listopadu. Z důvodu předchozího zdražování služby ze strany svozové

firmy, nahrazení nádob 120l za 240l a prodloužení vývozů z původních pěti
měsíců na měsíců osm, musela obec přistoupit ke zvýšení konečné ceny za
službu. Poměr „výkon/cena“ tak zůstává v podstatě zachován.
VZOZ dne 9. 10. 2015 a 9. 12. 2015
Nu, že by byla na schůzi říjnové nějaká tlačenice lidu – to tedy ne.
Schvalována byla aktualizovaná „odpadová“ obecně závazná vyhláška, která
reaguje na od letoška nové povinnosti v třídění odpadů, schváleno bylo opatření
k rozpočtu, zjednána byla smlouvami s ČEZem dvě věcná břemena k uložení
kabelů nízkého napětí do obecních pozemků, především pak byla učiněna výzva
k podávání podnětů pro přípravu rozpočtu na rok 2016 (na kteroužto, pohříchu,
v termínu reagovala pouze TJ Baník Pila).
Prosincové zasedání neslo se již tradičně v duchu příprav nikolivěk na
Vánoce, ale rovnou již rok následující. Schválen tak byl rozpočet obce na rok
2016, ceny za svoz a likvidaci komunálních odpadů, pronájmy pozemků a
hrobových míst, podepsali jsme na další rok smlouvu o spolupráci s krajskou
knihovnou, schválili podnájemní smlouvu mezi Baníkem a novým
provozovatelem stánku, přijali drobnou dotaci od kraje, obec vyhlásila záměr
prodeje pozemku a pak jsme obsáhle diskutovali s přítomnými o problematice
územního plánování. A snad jsme si některé věci vysvětlili. A v příštím roce
budeme hledat pro hasiče nové auto. Tak šťastné a veselé!

Říjnové závody SDH karlovarského okresu v požárním útoku ve Velichově, kde úspěšně účinkovali hasiči SDH
Pila. První, páté a druhé místo v požárním útoku a štafetě. Děkuji za poskytnutí informací p. Dobrovolnému.

Plán akcí pro příští týdny a měsíce
19. 12., 16.00 hod. – vánoční koncert v sále KD Pilská hospoda
26. 12., 14.00 hod. – turnaj ve stolním tenisu v sále KD Pilská hospoda
31. 12., 20.00 hod. – silvestrovská zábava s Žízní v KD Pilská hospoda
------------------------------------------------------------------------------------------------Pilský mlýnek - neprodejný obšťastník (el. verze: www.kr-karlovarsky.cz/obce/pila/zpravod)
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