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Léto
je tu! Čas prázdnin, dovolených, odpočinku. I obec by si mohla dovolit na
chvilku „zpomalit“, když v předchozích časech nelenila a valnou část hlavních
úkolů, které před ní na začátku roku stály, si může odškrtnout coby splněné.
Tak byly provedeny plánované práce na hřbitově a zbudováno nové víceúčelové
hřiště. Drobnější stavební práce proběhly u úřadu, kde byl upraven přístup
k zadnímu vchodu objektu a v uličce nad ním přibylo stání ze zámkové dlažby
pro nádoby na domovní odpad. První část historické cesty ke hřbitovu byla
upravena v minulých dnech. Budeme tedy zpomalovat? A co až se nás podzim
zeptá…? Tak tedy pěkné, ale také pracovní léto.

VZOZ dne 3. 5. 2022
V prvním květnovém týdnu se
uskutečnilo druhé letošní veřejné
zasedání zastupitelů.
Zastupitelé
především reagovali na stav obecní
restaurace, která na začátku jara
ztratila svého nájemce.
K vyhlášenému záměru pronájmu
objektu se přihlásila nakonec jediná
zájemkyně, se kterou byl následně

uzavřen nový nájemní vztah. (A
restaurace byla i na začátku června
oficiálně otevřena.)
Druhým úkonem pak bylo splnění
„vyhláškové“ povinnosti, kdy byly již
zastaralé obecně závazné vyhlášky
dle nové legislativy inovovány. A to
bylo vše.

VZOZ dne 14. 6. 2022
Třetí veřejné zasedání tohoto roku bylo z kategorie „povinných“.
Projednáno a schváleno na něm bylo hospodaření obce za uplynulý rok a
k tomu učiněný závěrečný účet a účetní závěrka. Projednání to bylo snadné,
neb obec hospodařila v roce 2021 opět s kladným hospodářským výsledkem a
zároveň záporným výsledkem auditu jejího hospodaření - jinými slovy při
přezkoumání jejího hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby či nedostatky. Byl
též vyhlášen záměr prodeje dvou drobných pozemků. A to bylo zase vše.

Ve dnech 23. - 24. září proběhnou komunální (a senátní) volby. Je tedy na čase
„složit účty“. Stejně jako v přechozích volebních letech vám i tentokrát
předkládáme stručnou souhrnnou informaci o činnosti zastupitelstva
za uplynulé čtyřleté volební období. Zároveň se sluší poděkovat všem, kteří práci
zastupitelů a obec samotnou podporovali.

Zpráva o zastupitelích a rozvoji obce ve volebním období 2018 - 2022
Na podzim roku 2018 vzešlo z komunálních voleb nové sedmičlenné
obecní zastupitelstvo obce Pila. Sestávalo z členů jediného kandidujícího
sdružení nezávislých kandidátů Pilští nezávislí (St. Hoffman, Z. Mäsárová, L.
Matoušek, I. Mudrová, L. Šeda, N. Šedová, J. Trenková). Po celé čtyři roky
působil jako starosta uvolněný do své funkce Mgr. Stanislav Hoffman,
místostarostkou byla Zuzana Mäsárová. Kontrolnímu výboru předsedal L. Šeda,
finančnímu výboru Ing. N. Šedová, kulturnímu výboru J. Trenková, sportovnímu
L. Matoušek.
Zastupitelé se za celé čtyřleté období od listopadu roku 2018 do července
roku 2022 sešli k 19 veřejným zasedáním. Celkově bylo zaznamenáno 16
absencí zastupitelů, což představuje jejich účast 91%. Projednány byly řádově
desítky zásadních bodů.
Obec se v tomto období věnovala dalšímu rozvoji technické
infrastruktury a občanského vybavení. Vystavěn byl chodníkový úsek od
křižovatky k mostu ve směru na Rybničnou, dále proběhly celoplošné
rekonstrukce komunikací (ulice u č.p. 34 etc., ulice kolem „Paneláků, ulice „k
Telenci“), opravy dalších komunikací (na Kočičím vrchu, k „Samotám“),
obnovena byla část historické cesty ke hřbitovu.
Komplexně byly ve dvou etapách rekonstruovány interiéry objektu
obecního úřadu, kde tak vzniklo moderní víceúčelové zařízení, ve spolupráci
s nájemcem byly obnoveny interiéry KD Pilské hospody, zde přibyla též letní
terasa. Kompletně byla postupně opravena hřbitovní kaple, renovována
hřbitovní zeď a stávající kolumbária. Na hřbitově pak byly zbudovány nové
sekce kolumbárií. Novou fasádu včetně oken dostala též hasičská zbrojnice.
Ve sportovním areálu bylo zřízeno workoutové hřiště a dosloužilé
asfaltové kurty byly nahrazeny novým multifunkčním sportovištěm. Přilehlý
lesík byl revitalizován do parkové úpravy.
Dokončeny byly práce na novém územním plánu obce, který pak byl na
podzim roku 2019 vydán. V právním sporu o jeho obsah, vyvolaném skupinou
místních občanů, potom dal Krajský soud v Plzni za pravdu obci, když nároky
žalujících zamítnul. Kasační stížnost, kterou proti tomuto rozsudku zmínění
občané podali, nebyla dosud Nejvyšším správním soudem v Brně projednána.

Obec dokázala v zásadě zachovat cenovou hladinu svých služeb
především v odpadovém hospodářství, nadále byl podporován sběr bioodpadů.
Z ostatních služeb jmenujme provoz místní knihovny, výdej výstupů skrze
kontaktní místo CzechPOINT, kopírovací služby, ubytovací kapacitu, instalování
E-Boxu zásilkové služby. Obec v roce 2019 a 2022 sjednala nové nájemní vztahy
k objektu KD Pilská hospoda, jejíž provoz finančně podporuje.
Na poli komunitním obec nadále podporovala společenské, sportovní a
kulturní dění. A to jak materiálně a přímou organizací akcí, tak i cestou
finančních příspěvků. Poskytovala dotace na činnost TJ Baník Pila, zajišťovala
potřeby pro činnost JSDH, finančně podporovala jejich zájmovou činnost. Pro
jubilující seniory připravila obec dárkové poukazy.
Při svém hospodaření dosáhla obec v uplynulém čtyřletém volebním
období i při významných investicích a zhodnocování svého majetku konečného
finančního zisku. Pomáhaly jí v tom racionální správa, stabilní příjmy
z rozpočtového určení daní i opakované získávání dotací z krajských prostředků.
Při rozšiřování a technickém zhodnocování svého majetku tak od konce roku
2018, kdy bylo na účtech obce celkově 10 007 144,10 Kč, zvýšila své finanční
rezervy aktuálně o cca 3,1 milionu korun, když celkové zůstatky na účtech obce
činily k 31. 6. 2022 13 149 196,11 Kč.
Zmíněno v této zprávě je pouze to hlavní. To běžné, každodenní a často
neviditelné není předmětem podaných informací. Obec není samozřejmě jen
subjektem ekonomickým. Je také subjektem správním a právním, z čehož jí
vyplývá poměrně dlouhá a někdy složitá řada povinných úkonů především
administrativního rázu. Dá se obecně konstatovat, že na tomto poli obec
v uplynulém období svým povinnostem dostávala.
Tato zpráva má za úkol pouze podat fakta. Jejich vyhodnocení je na vás.

Mgr. Stanislav Hoffman
starosta obec Pila

Plánované akce
06. 08., 08:00 hod. - nohejbalový turnaj trojic (sportovní areál)
10. 09., 14:00 hod. - Pilské pivobraní (centrum)
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Opravená hřbitovní kaple

Nová kolumbária u studny

Opravená kolumbária u kaple

Nově zřízená hřbitovní brána

Původní asfaltové kurty

Nové multifunkční hřiště

