Zpravodaj Obecního úřadu Pila
Číslo: 67

prosinec 2018

Vážení spoluobčané,
před dvěma měsíci proběhly komunální volby. Byť v naší obci
kandidovalo jediné sdružení a nabízelo se tedy, že jít volit je jaksi zbytečné,
našlo cestu do volební místnosti více jak 50% z nás. Účast to tedy byla
v republikovém měřítku nadprůměrná a vzhledem k výše zmíněným
okolnostem, troufám si říci, velká. My, nově zvolení zastupitelé, si vaše
odevzdané hlasy dovolujeme vnímat jako vyjádření důvěry v naší práci a
souhlasu s cíli, kterých bychom chtěli v rozvoji obce v příštích letech dosáhnout.
Děkujeme vám tedy. Vaši důvěru se budeme snažit nezklamat. A o jedno
prosíme: o pomoc a spolupráci při starosti o Pilu. Je nás všech. Díky.
Ustavující VZOZ dne 1. 11. 2018
Jak naznačeno v titulku, v zákonem stanoveném termínu se po volbách
uskutečnilo první veřejné zasedání nově zvoleného zastupitelstva. Zvolen byl
starosta a místostarostka, zřízeny byly výbory a zvoleni jejich předsedové.
Zastupitelé potom schválili prodej části obecního pozemku a vyhlásili záměr
pronájmu jiné části téhož. Projednáno bylo ještě několik dalších bodů.
Těmto schůzovním procedurám pak přihlíželi 2 (slovy „dva“) přítomní
občané. Ti detaily večera znají. Ostatní možní zájemci je naleznou ve
zveřejněném zápisu na naší elektronické úřední desce.
Plánované akce
09. 12., 14.00 hod. – mikulášská zábava pro děti (sál KD Pilská hospoda)
22. 12., 16.00 hod. – vánoční koncert (sál KD Pilská hospoda)
26. 12., 14.00 hod. – štěpánský pinčesový turnaj (sál KD Pilská hospoda)

Dotace
Obec Pila v roce 2018 přijala z krajských prostředků dotaci ve výši
202.000,- Kč z „Programu obnovy venkova“ na realizovanou akci „Pila,
Chodník podél III/208 7 – V. etapa“ v celkové hodnotě 1 363 223,30 Kč.
Za poskytnutý finanční příspěvek obec Pila Karlovarskému kraji děkuje.

Odpady
Svozová firma zvyšuje pro obec ceny za vývoz komunálního odpadu od
příštího roku o 4%.
Ceník služeb pro občany na rok 2019 bude předmětem projednání na
veřejném zasedání 11. prosince 2018. O jeho podobě budete informováni
obratem na webových stránkách obce, v nejkratším možném termínu i letákem
ve svých schránkách.
Zájemce o změnu režimu vývozů či velikosti nádoby prosím, aby svůj
požadavek nahlásili 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 třeba dle smlouvy provést do konce měsíce března.
Přejeme pokojné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok.
Starosta obce a zastupitelé.

Provoz Obecního úřadu Pila bude z důvodu svátků a dovolené od 20. 12. 2018 do 4. 1. 2019
omezen. Telefonujte. Děkuji za pochopení. Mgr. Stanislav Hoffman - starosta obce Pila.
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