ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU PILA
Číslo: 75

prosinec 2020

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.
Mgr. Stanislav Hoffman
starosta obce Pila

VZOZ dne 15. 12. 2020
Poslední
letošní
veřejné
zasedání mělo poměrně obsáhlý
program. Z nejdůležitějších úkonů:
schválen byl prodej tří drobných
pozemků (jejich dřívějším uživatelům),
obdobně pronájem pozemku jednoho.
Vybrali jsme zhotovitele veřejných
zakázek v příštím roce, schválen byl
rozpočet na příští rok i ceník za svozy

odpadů z domácností. Obdobně jako
na jaře byl schválen dodatek k nájemní
smlouvě KD Pilské hospody za účelem
kompenzace
dopadů
protiepidemických vládních opatření. A nakonec
jsme vzali na vědomí, že na naši obec
jistí občané téže obce u soudu žalují
(pod postelí malují…). Nu což, když
chtějí soud, budeme se tedy soudit.

Aktuálně: Pila devátá
Po postupu do celostátního kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové
stránky obcí zapsala Pila umístění v první celorepublikové desítce. Co do
počtu obyvatel druhá nejmenší ze 14 zúčastněných (vítězných obcí z
jednotlivých krajských kol) tedy obsadila 9. místo. No, mohlo to být lepší… ale taky horší. Tak třeba příští rok…
Celkové výsledky celostátního kola naleznete zde: www.zlatyerb.cz

Rozpočet obce Pila 2021
PŘÍJMY

2021

paragraf

název

0000
1012
2143
3319
3612
3613
3632
6171
6310

daně, dotace
podnikání v rest., zem. a potrav.
cestovní ruch
ostatní záležitosti kultury
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
pohřebnictví
činnost místní správy
příjmy a výdaje z úvěr. finanč. op.
příjmy celkem
VÝDAJE
název
cestovní ruch
silnice
předškolní zařízení
základní školy
knihovnická činnost
ostatní záležitosti kultury
ostatní tělovýchovná činnost
využití volného času
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
sběr a svoz neb. odpadů
sběr a odvoz kom. 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 fin. operací
pojištění funkčně nespecifikované
výdaje celkem:

paragraf
2143
2212
3111
3113
3314
3319
3419
3421
3613
3631
3632
3721
3722
3723
3745
5279
5512
6112
6171
6310
6320

6 340 000,00
70 000,00
4 000,00
30 000,00
24 000,00
12 000,00
15 000,00
2 000,00
3 000,00
6 500 000,00

20 000,00
1 000 000,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00
100 000,00
150 000,00
100 000,00
4 000 000,00
150 000,00
60 000,00
100 000,00
370 000,00
370 000,00
270 000,00
50 000,00
150 000,00
900 000,00
350 000,00
5 000,00
30 000,00
8 200 000,00

rek. komunikace k Telenci

rekonstrukce OÚ
oprava hřbitovní kaple

revitalizace lesíku

rozdíl příjmy výdaje
-1 700 000,00
Schodek v rozpočtu bude financován z úspor minulých let (8115).

Rozpočet 2021
Na prosincovém zasedání byl schválen rozpočet obce. V příjmech počítá se
stagnací ve výběru daní, 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. Schodek rozpočtu je kryt z dostatečných finančních rezerv obce.

Rekonstrukce objektu OÚ
Jak z výše uvedeného rozpočtu vyplývá, nejvýznamnější investiční akcí příštího
roku je připravovaná 2. etapa komplexní rekonstrukce vnitřních prostor budovy
bývalé škol(k)y. Od prací v 1. pol. 70. let 20. století už uplynulo hodně vody a
prakticky veškerá zařízení v budově jsou za hranicí životnosti. Cílem je tedy objekt
nejen technicky zhodnotit, ale umožnit i jeho další využívání nejširší veřejností.
Stavební úpravy přitom nijak nebudou bránit v co největší příští variabilitě prostorů.
V 1. patře by tak měla vedle univerzální místnosti pro nejrůznější společenské,
volnočasové a kulturní aktivity vzniknout i část pro sportovní vyžití včetně eventuální
následné kompenzace. To vše doplněno kompletním sociálním zázemím.
Ve 2. patře se předpokládá modernizace stávající ubytovací kapacity, která
bude zároveň rozšířena o možnost nadstandardního ubytování, v případě potřeby
fungujícího jako samostatná bytová jednotka.
1. patro

2. patro

Ceny odvozu odpadu v roce 2021
Komunální odpad Nádoba
60 l
1 x týdně
1.950,- Kč
1 x za 14 dní
1.485,- Kč
Kombinovaný 1.710,- Kč

Nádoba
80 l
2.145,- Kč
1.625,- Kč
1.875,- Kč

Nádoba
120 l
2.590,- Kč
1.900,- Kč
2.260,- Kč

Nádoba
Nádoba
240 l
660 l
4.320,- Kč 12.790,- Kč
3.175,- Kč 9.700,- Kč
3.670,- Kč 10.950,- Kč

Odpadové pytle
Služba nabídnutá pouze sezónním obyvatelům a domácnostem vzdáleným od
svozové trasy.
pytel - 150,- Kč
Sleva samostatně žijícím seniorům
Sleva 10% bude poskytnuta samostatně žijícím seniorům nad 65 let a párům, kde oba
členové domácnosti mají 65 a více let. Předpokladem je, že tyto osoby využívají
k likvidaci odpadu ze své domácnosti samostatnou nádobu na KO.
Bioodpad
Nádoba 240 l – vývoz sezónní (1 x týdně, duben - listopad) - 800,- Kč
Služba poskytovaná pouze přihlášeným domácnostem.

Ještě k odpadům - upozornění
Zájemce o změnu režimu vývozů či velikosti nádoby prosím, aby svůj
požadavek nahlásili do konce roku na obecním úřadu (stačí i e-mailem). V průběhu
roku jsou již tyto změny zpoplatněny a prováděny pouze v pololetí. První platbu za
službu je třeba dle smlouvy provést v příslušném roce do konce měsíce března.
(Veškeré informace k odpadům naleznete zde: www.obec-pila.cz/obec-7/sluzby-obcanum)

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

Provoz Obecního úřadu Pila bude z důvodu svátků a dovolené od 21. do 31. 12. 2020 omezen.
Telefonujte. Děkuji za pochopení. Mgr. Stanislav Hoffman - starosta obce Pila.
Pilský mlýnek - neprodejný obšťastník (el. verze: www.obec-pila.cz)
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