Zpravodaj Obecního úřadu Pila
prosinec 2017
Poděkování
S blížícím se koncem roku bych na tomto místě rád poděkoval všem
spoluobčanům, kteří se v uplynulém období nějakým způsobem podíleli na
chodu a rozvoji naší obce. Ať už to bylo při přípravě celé řady kulturních,
společenských a sportovních akcí, při brigádách ve sportovním areálu, úklidu na
místním hřbitově nebo „jen před svým prahem“. Sounáležitost s obcí ale nemusí
být nutně vyjadřována pouze fyzickou prací. Tedy děkuji i těm, kteří s naší
vesnicí sdíleli i její hodnoty - třeba pravidla dobrého sousedství. Nebo že ji
prostě měli a mají rádi.
Přejeme pokojné prožití
vánočních svátků,
štěstí, zdraví a úspěchy
v novém roce.
Starosta obce a zastupitelé.

Provoz Obecního úřadu Pila bude
z důvodu svátků a dovolené
ve dnech 22. 12. 2017 – 29. 12. 2017
omezen.
Volte telefonickou domluvu. Děkuji za pochopení.
Mgr. Stanislav Hoffman - starosta obce Pila

Dotace
Obec Pila v roce 2017 přijala z krajských prostředků dotaci na věcné vybavení
jednotky SDH ve výši 18.452,- Kč, za kterou byly pořízeny dva zásahové
obleky v celkové ceně 23.066,- Kč.
Při nerealizaci původně zamýšlené výstavby chodníkového úseku pak obec
požádala o změnu využití poskytnuté dotace ve výši 150.000,- Kč z „Programu
obnovy venkova“. Tato žádost byla krajem schválena a prostředky tak mohly
být využity na realizovanou akci „Opravy místních komunikací v obci Pila“
v celkové hodnotě 483.946,- Kč.
Za oba poskytnuté finanční příspěvky obec Pila Karlovarskému kraji děkuje.

Odpady 2018
Svozová firma zvyšuje pro obec ceny za vývoz komunálního odpadu od příštího
roku cca o 2,7%. Zdražení se týká i separovaných odpadů (zde cca o 6%) a
bioodpadů (o 29%).
Ceník služeb pro občany bude předmětem projednání na veřejném zasedání 12.
prosince 2017. 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.
Plánované akce na sklonku roku
16. 12., 16.00 hod. – vánoční koncert (sál KD Pilská hospoda)
26. 12., 14.00 hod. – štěpánský pinčesový turnaj (sál KD Pilská hospoda)
31. 12., 20.00 hod. – silvestrovská zábava (sál KD Pilská hospoda)
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