ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU PILA
Číslo: 78

září 2021

Na prahu podzimu
Na přelomu července a srpna byly dokončeny práce na rekonstrukci interiérů
objektu „97“. Objekt byl následně dovybaven zařízením a od října tak bude připraven
k plnému provozu. Výsledkem je po všech stránkách moderní centrum pro všestranné
využití. V přízemku je to především technické zázemí, v prvním patře pak vedle velké
společenské místnosti vhodné k nejrůznějším aktivitám prostor malé tělocvičny (o
provozu fitness na jiném místě) a přilehlé části určené pro fyzioterapeutickou praxi.
To vše s kompletním sociálním zázemím. Ve druhém patře byly zachovány ubytovací
kapacity, modernizováno bylo sociální zázemí včetně kuchyňského koutu sloužícího
ubytovaným. Z části prostor pak vznikl samostatný apartmán pro krátkodobé
nadstandardní ubytování. Další informace naleznete na webových stránkách obce
v sekcích „Služby občanům“, resp. „Zařízení a organizace“. Zájemci se mohou nejlépe
v pondělí 4. října stavit - v 10, 11, 15 a 16 hodin proběhnou prohlídky nové „97“.
Dalším letním počinem pak byla rekonstrukce komunikace k Telenci, která
dostala nový asfaltový koberec i v části problémového sjezdu k přečerpávačce. Na
asfaltovou část pak ještě naváže úsek z asfaltového recyklátu. Z vyfrézovaného
materiálu bude taktéž opravena část cesty k Samotám a zrobeny nějaké ty drobnosti.
Podzim bude ve znamení příprav na investiční akce v roce příštím. Těmi by
měly být realizace multifunkčního hřiště na místě dosluhujících asfaltových kurtů,
výstavba nových sekcí kolumbárií na místním hřbitově a projektové zpracování
rozšíření sítě veřejného osvětlení v nově zastavovaných částech obce.

VZOZ dne 1. 9. 2021
Třetí letošní veřejné zasedání
bylo obsahem především o smlouvách
k využití obecních pozemků (uložení
přípojek), vyhlášen byl záměr směny
pozemků a pronájmu prostor v „97“,
dodatkem smlouvy bylo ošetřeno

uzavření rekonstrukčních prací na
tomtéž objektu, jiným dodatkem
upraven nájemní vztah ke KD Pilská
hospoda. A šlo se dom.

Volby 2021
Ve dnech 8. - 9. října proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Volební místnost bude opět zřízena v prostorách naší knihovny v přízemí OÚ.

Podzimní povídání o odpadcích
V létě jsem zde vedl řeč o našich odpadcích. Protože naši legislativci mají
starost o to, abychom se nenudili, způsobili novým zákonem o odpadcích docela
slušnou revoluci, která se v důsledcích dotkne i našich po léta zavedených pořádků.
Pohodlně se usaďte a snažte se pozorně číst následující řádky - fakt je to důležité i pro
vás.
Nový zákon napříště znemožňuje obcím uzavírat smlouvu s občany o sběru a
odvozu jejich odpadků na základě smluvní ceny (takto jsme to na Pile praktikovali
doposud). Nově musí být platba za odpad stanovena místním poplatkem. Aby byl
tento systém pokud možno spravedlivý, bude pro jednotlivou domácnost roční výše
poplatku určena součtem platby „za hlavu“ a celkovým objemem likvidovaného
odpadu (podle velikosti popelnice a četnosti jejího vývozu - jinými slovy ročním
objemem objednané kapacity).
Nová obecně závazná vyhláška stanoví dva základní parametry. Tzv. dílčí základ
- minimální množství odpadu vyprodukovaného jedním občanem za jeden měsíc - ten
činí 30 litrů. Dalším parametrem je sazba za jeden litr odpadu - ta činí 0,50 Kč.
A teď trochu matematiky:
Při výše uvedeném bude činit roční platba za osobu:
30 litrů x 0,50 Kč x 12 měsíců = 180,- Kč
K tomuto základu se pak připočte platba za celkový objem vyvážené popelnice (pro
příklad vezměme „klasickou“ nádobu o objemu 120 litrů vyváženou 1 x týdně):
120 litrů x 52 vývozů = 6240 litrů za rok, od kterých odečteme roční dílčí základ
30 litrů x 12 měsíců = 360 litrů (tedy 6240 - 360 = 5880)
5880 litrů x 0,50 Kč = 2940,- Kč
Roční platba domácnosti jedné osoby pak bude činit 180,- + 2940,- = 3120,- Kč
Tímto způsobem se pak můžete dobrat výpočtu pro jakkoliv početnou domácnost
(počítají se všechny osoby přihlášené k trvalému pobytu na adrese a eventuální další
stálí spolubydlící - pro konečnou částku však v tomto systému není počet členů
domácnosti v naprosté většině případů rozhodující) a jakoukoliv užívanou popelnici
v jakémkoliv režimu vývozů.
V takto nastaveném systému místních poplatků nelze nadále zachovávat náš
režim slev pro samostatně žijící seniory, biopopelnice pokračují beze změn (nejedná
se o komunální odpad), poplatku podléhají všichni (tedy i ti, kteří stálou popelnici
nemají - např. chalupáři, vlastníci teprve stavěných nemovitostí apod.) Jelikož je
konečná cena dána v podstatě striktně velikostí popelnice a četností jejích vývozů,
rozevírají se nůžky mezi malými a méně vyváženými nádobami a těmi většími
vyváženými týdně (jak bylo avizováno již v předchozím letním povídání). Je tedy na
místě zvážit, jak velkou potřebujete popelnici a zavčasu nahlásit požadavek na změnu
od příštího roku. V průběhu účtovacího období už změny nebude možné provádět.
Pokud se nebudete moci dopočítat, stavte se na úřadě pro pomoc a vysvětlení. Po
předpokládaném schválení vyhlášky bude ještě zveřejněn nový „ceník“, který bude
obsahovat výpočty plateb pro většinu domácností.

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
9. 10. 2021 (sobota)
V sobotu 9. 10. 2021 bude proveden svoz nebezpečných odpadů v obci. Informujeme
proto všechny občany, kteří se hodlají zbavit zbytků barev či obalů od barev, olejů,
chemikálií (nikoliv léků), akumulátorů, zářivek a baterií, že sběrný vůz pro tuto část
nebezpečného odpadu bude přistaven
od 9:00 do 9:30 hod. na autobusové zastávce Rozcestí
(„u paneláků“)
a
od 9:30 hod do 10:00 hod. u hasičské zbrojnice.
Občané, kteří chtějí odevzdat k odvozu chladničky, mrazáky, televizory,
elektrospotřebiče (pouze úplné!) a pneumatiky, nahlásí do 6. 10. 2021 na obecním
úřadě své jméno, adresu a počet jednotlivých věcí. Na základě takto získaného
seznamu projede sběrný vůz obcí a nahlášená zařízení převezme na jednotlivých
místech. Na jednu domácnost budou odebrány max. 4 ks pneumatik (bez disků a po
uhrazení částky 100,- Kč / 1 ks pneu při nahlášení na OÚ Pila).
Nenahlášený odpad nebude odebrán!!! Za opožděně nahlášená zařízení bude
vybírán poplatek 50,- Kč/kus!!!
Akumulátory, olej ani pneumatiky nebudou převzaty od podnikatelů, kteří si odvoz
z podnikání zajišťují smluvně sami, a od občanů, kteří nemají s obcí uzavřenou
smlouvu o odvozu odpadu, a těch, u kterých má obec nevyřízené své pohledávky!!!
ODVOZ VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ
9. 10. 2021 (sobota)
Velkoobjemový odpad (z běžného provozu domácnosti - nekovový nábytek, matrace,
hadry apod. - nepatří sem kovový a stavební odpad, instalatérský materiál, autodíly
apod.!!!) bude odvezen v ranních hodinách z obvyklých svozových míst
(umísťovaných popelnic s KO).
SBĚR KOVOVÝCH ODPADŮ
9. 10. 2021 (sobota)
V sobotu 9. 10. 2021 proběhne sběr kovových odpadů v obci
od 9:00 do 10:00 hod. u hasičské zbrojnice.
Odpad zde převezmou členové místní JSDH. Přebrán bude pouze neznečištěný kov
(kovové obaly – konzervy pouze vymyté), s prokazatelným původem, drobný odpad
nejlépe v igelitových pytlích apod. Případné rozměrnější a těžší kusy odpadu mohou
být po domluvě s přítomnými členy JSDH odebrány z konkrétní adresy.

Fitness „97“
Nová obecní tělocvična zahájí svůj provoz v říjnu. K její návštěvě bude nutné si
předem (nejlépe telefonicky) zarezervovat termín a čas. Tělocvična není posilovnou činky či jiné kusy železa zde tedy nenajdete. Můžete zde především udržovat svou
všeobecnou fyzickou kondici, případně shazovat nějaká ta kila. V místnosti jsou
instalovány dva rotopedy, dva eliptické trenažery („orbitreky“) a běžecký pás.
Ribstole s hrazdou a několik drobných cvičebních pomůcek. Součástí je samozřejmě
šatna a sociální zázemí. Provozní řád a návštěvní hodiny včetně ceníku naleznete na
webových stránkách obce v sekci „Organizace a zařízení“.

Netlačit na pilu - hlavně o víkendech
Máme za sebou vegetační období, jarních a letních prací je vždycky dost, letos
navíc díky počasí bujela vegetace jak divá. A tak jsme sekali, řezali, postřikovali. Jistě,
výjimečně některé práce jindy udělat nejdou, ale kvílet sousedům motorovou pilou či
sekačkou v libém sobotním podvečeru, brumlat zahradním traktorem k svátečnímu
obědu, případně plašit ranní ptáčata jiným uřvaným krámem? A to máme ještě
křoviňáky, cirkulárky… Jinou kategorií jsou pak čtyřkolky, či narozeninové párty
s peckami Michala Davida, se kterým se ovšem půlku neděle nonstop žít nedá. A
tak, pokud to tedy neděláte někomu naschvál a věc není „životně důležitá“, zkuste
být rozumní a ohleduplní.
Nu, s podzimem se situace poněkud uklidní, tož jen když vás napadne spálit na
zahradě „trochu toho listí“, nasliňte předtím prst a ujistěte se, že kouř půjde
správným směrem (tedy pokud zase něco neděláte schválně). No a v zimě - ty lopaty
na sníh zatím motorové naštěstí nejsou a frézy se nám tu dosud nerozmohly…
Prosím tedy jako v nadpisu: Netlačte na pilu. Ani na Pilu. Díky.

Upozornění
Blíží se 20. listopad a tedy i čas k úhradě doplatků za letošní odvozy
komunálního odpadu. Prosím, vzpomeňte na tuto povinnost včas, ať předejdete
penalizaci dle smlouvy. Děkuji za spolupráci.

Kultura na Pile
Doufejme, že nám bude přáno a stejně pěkně jako právě proběhlé Pilské pivobraní
(děkujeme všem, kteří akci podpořili či se na ní přímo podíleli) se podaří uspořádat i
další tradiční společenské akce patřící do závěru roku. Časy, místa a další podrobnosti
budou včas zveřejněny.
12. 11. - Martinská slavnost anóbrž lampioňák
27. 11. - Adventní slavnost anóbrž zpívání u stromečku
11. 12. - Mikulášská diskotéka anóbrž mikulášská
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