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Vážení spoluobčané,
máme tu po roce opět čas očekávání. Narozdíl od let minulých je
letošní advent nový o očekávání návratu „normálnosti“ do našich
životů. Stejně jako asi většina z nás věřím, že ona „normálnost“
opět nastane (dříve, nebo později, ale nastane). A přitom doufám,
že by mohla být, jelikož jsme poučeni prožitým (tedy měli bychom
být), tak nějak lepší. Alespoň námi lepší. Item v to doufám a snažím
se i věřit. Snad v tom doufání nejsem sám…
A děkuji všem, kteří nejen doufají, ale též konají.
Pokojné svátky a dobré, normální, dny.

Zdají se vám ta slova povědomá? Přesně toto jsem zde napsal
před rokem. Nezbývá než doufat a konat dál…
Mgr. Stanislav Hoffman
starosta obce Pila

VZOZ dne 1. 12. 2021
Obsáhlý program posledního
veřejného zasedání v tomto roce
otevřelo jedno rozpočtové patření,
následovalo
schválení
dříve
vyhlášených
záměrů
směny
a
pronájmu, schválení rozpočtu na příští
rok,
úkony
k realizaci
hlavních
investičních akcí v příštím roce, vydání

„odpadové“
vyhlášky,
uzavření
smlouvy s krajskou knihovnou o
spolupráci v příštím roce, přijetí nových
ceníků svozové odpadové firmy, úprava
čerpání příspěvků na činnost místních
organizací
a
nájemní
smlouvy
k hospodě. Pár drobností a šlo se péct
cukroví. Tedy asi…

Pila po roce čtvrtá
Po loňském postupu do celostátního kola soutěže Zlatý erb o
nejlepší webové stránky obcí se musela Pila letos spokojit s bramborovou
medailí v kole krajském. Nutno přiznat, že konkurence narostla a budeme
se tedy muset o to více snažit. Zaujal mne jeden výrok člena hodnotící
komise, který jako nedostatek našeho webu viděl „prázdný kalendář akcí“. Nu, je
dobře, že neztrácíme smysl pro humor. Nicméně budu moc rád, když nám stejnou
„chybu“ nebude moci vyčítat i v dalším roce…

Rozpočet 2022
Na prosincovém zasedání byl schválen rozpočet obce. V příjmech
nepředpokládá zásadní změny oproti roku předešlému, nezahrnuje potenciálně
získané dotace. Ve výdajích předjímá největší plánované investiční akce (heslovitě
pojmenované u příslušných paragrafů, z těchto paragrafů jsou ovšem čerpány i výdaje
na jiné činnosti, jmenované akce tak z nich vždy tvoří pouze část), obsahuje
prostředky na poskytnutí dotací místním organizacím. Rozpočet je koncipován jako
vyrovnaný.

Komunální odpady 2022
Výměr výše místního poplatku za odvoz odpadu v roce 2022
(dle Obecně závazné vyhlášky obce Pila č. 1/2021)
Nádoba
Režim vývozů
1 x týdně

Objem
60 l

Objem
80 l

Objem
120 l

Objem
240 l

Objem
660 l

1560,- Kč

2080,- Kč

3120,- Kč

6240,- Kč

17160,- Kč

1 x za 14 dní

780,- Kč

1040,- Kč

1560,- Kč

3120,- Kč

8580,- Kč

Kombinovaný

1170,- Kč

1560,- Kč

2340,- Kč

4680,- Kč

12870,- Kč

Bioodpad
Nádoba 240 l - vývoz sezónní (duben - listopad) - 800,- Kč
Služba poskytovaná pouze přihlášeným domácnostem.
Odpadové pytle
Pytel 120 l - 150,- Kč
Pro jednorázové či mimořádné vývozy, nemovitosti mimo svozovou trasu.
Komentář: Vypočtený místní poplatek za kalendářní rok je vždy ten minimální. Vyšší
platbu by mohl způsobit pouze takový počet osob v domácnosti, který by v celkovém
dílčím základu překračoval skutečný roční objem vyvážené nádoby. Poplatku podléhají
i domácnosti, které stálou popelnici nemají, i vlastníci trvale neobydlených
nemovitostí Zde je celková výše platby určena počtem členů domácnosti (ev.
vlastníků) a ročním dílčím základem - tedy 180,- Kč za osobu (počítají se všechny
osoby žijící v domácnosti bez ohledu na evidovaný trvalý pobyt).

------------------------------------------------------------------------------------------------Pravidla pro úhradu ročního poplatku se pro domácnosti v zásadě nemění. I nadále je
tedy třeba uhradit celou částku, nebo alespoň zálohu (čtvrtletní či pololetní) od 1.
ledna do 31. března dotčeného roku a v následujícím období (nejpozději do 30.
listopadu) realizovat doplatek. Pozor - při neuhrazení poplatku obec následně vyměří
platbu i s případným „příslušenstvím“, čímž se může konečná částka až ztrojnásobit.
Úhradu můžete i nadále provádět jak bankovním převodem na účet obce (pod VS
čísla popisného, ev. pod jménem ve zprávě příjemci), tak v hotovosti u obecního
úřadu.
Budete-li ve světle těchto informací chtít změnit velikost nádoby resp. režim vývozů
své domácnosti, nahlaste, prosím, tento požadavek do 13. 12. 2021 obecnímu úřadu.
Následně už pro rok 2022 nebude změna možná.
Úhradu místního poplatku za rok 2022 provádějte až v příslušném roce.
Veškeré informace naleznete též zde: https://www.obec-pila.cz/obec-7/sluzbyobcanum/

Ohlédnutí
Neohlíží se za tím pomalu uplynulým rokem úplně snadno. Moc radostí nám
díky krizi nejen coronavirové nepřinášel. Většinou jsme si museli vystačit s drobnými,
malými radostmi soukromými. Nesvádějme ale všechno na viry a jim podobné
(politiky třeba). Za ten životní dyskomfort (nebo diskomfort - jak kdo chce) si
můžeme především sami, protože neumíme-li (nebo nechceme-li - opět jak kdo chce)
radost rozdávat, nedostává se jí nakonec ani nám samotným.
Rozdávání radosti přitom může mít podoby nejrůznější. Takže ano, můžete dát
někomu bonbón a udělat mu radost (nikoliv už jeho zubaři). Měli bychom ale umět i
něco víc. Třeba být dobrým sousedem, třeba udělat něco nezištně pro druhé, třeba
být něčím užitečným pro obec -… a to nutně neznamená jít a natřít lavičku v parku
nebo uklidit kousek chodníku před vlastním domem (i když to je taky fajn). To úplně
stačí se o vlastní vesnici trochu zajímat, přijít se pobavit a pozdravit s lidmi na její
akce, jo - mít ji rád. A když tedy toto nechcete - neumíte, tak alespoň svou vlastní
jedovatou slinu polknout anebo si nechat své úsměšky či „chytré“ rady pro toho, kdo
je na ně zvědavý.
Víte, musím být teď trochu osobní a vzpomenout na jednoho našeho souseda,
který takovým užitečným člověkem byl. Jeho řemeslný fortel a pracovitost si
připomenu pokaždé, když projdu třeba kolem zahradního altánu u hasičárny, když
seču trávu u horní autobusové zastávky, spočinu u dobrého oběda a půllitru piva na
terase naší hospody nebo projedu kolem našich „vítacích“ cedulí (a mohl bych
pokračovat na dalších třech řádcích). A navíc byl Josef Kulhánek „chlap poctivej“ a ani
žádnou tu legraci nezkazil a u obecních akcí takřka nikdy nechyběl. Myslím, že měl
opravdu rád svoji Pilu - naši vesnici. Letos nás opustil a já mu nestihnul za tohle
všechno a za tu takto rozdávanou radost dost poděkovat.
Tož alespoň takto: Díky, Pepo.
Neohlíží se za tím pomalu uplynulým rokem úplně snadno… S o to větší nadějí
můžeme vyhlížet časy příští. Ale nezapomínejme - je to na nás.

PŘEJEME KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK.
STAROSTA A ZASTUPITELÉ.

Provoz Obecního úřadu Pila bude z důvodu svátků a dovolené od 20. do 31. 12. 2021 omezen.
Telefonujte. Děkuji za pochopení. Mgr. Stanislav Hoffman - starosta obce Pila.
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