Zpravodaj Obecního úřadu Pila
Číslo: 71

prosinec 2019

Vážení spoluobčané,
nachýlil se opět konec roku. Roku, který, dovolím si tvrdit, byl pro naši
obec rokem úspěšným. A nikoliv pouze po stránce ekonomické. Obec
investovala nejen do nové občanské vybavenosti či technické infrastruktury,
další její „aktiva“ směřovala jako každoročně i do komunitního života.
Chtěl bych na tomto místě ale zmínit počin většinou obyvatel nepříliš
vnímaný. Po letech práce jsme vydali náš nový územní plán. Je to strategický
rozvojový dokument – vlastně nejvýznamnější dokument obce, který, bude-li
v dalších letech respektován, zajišťuje její udržitelný rozvoj při zachování jak
jejích hodnot urbanistických, tak hodnot celého rozsáhlého území, které ji
obklopuje. Zkrátka a dobře – naše obec si i při svém dalším plánovaném rozvoji
může zachovat svůj charakter, atributy, které dělají vesnici vesnicí, to vše
v námi neporušené krajině, námi nepoškozované přírodě.
Pila má v novém územním plánu kvalitní a moderní dokument, kterým
vyjadřuje jak respekt k vlastnímu historickému vývoji, tak zpracovává výzvy
budoucí. Jsem si jist, že se před našimi potomky a následovníky nebudeme
muset za tento koncept rozvoje a příští možnou podobu našeho a jejich domova
stydět. A jsem za to nesmírně rád. Děkuji všem těm, kteří svým pozitivním
přístupem společné věci pomohli.

VZOZ dne 19. 11. 2019
Na posledním letošním veřejném zasedání byl zastupiteli projednán a
vydán nový územní plán obce, schváleny byly výběry zhotovitelů veřejných
zakázek naplánovaných na příští rok. Rozpočet na rok 2020 byl schválen jako
schodkový (viz dále). Nový ceník za svozy odpadů v roce 2020 tvoří též součást
tohoto zpravodaje. Dále byly projednány s koncem roku víceméně pravidelné
technikálie. Podrobně o zasedání pojednává jako obvykle zápis umístěný na
úřední desce na našich webových stránkách.

Rozpočet obce Pila 2020
PŘÍJMY
paragraf
0000
1012
2143
3319
3612
3613
3632
6171

název
daně, dotace
podnikání v rest., zem. a potrav.
cestovní ruch
ostatní záležitosti kultury
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
pohřebnictví
činnost místní správy

6310

příjmy a výdaje z úvěr. finanč. op.
příjmy celkem

2020
6 305 000,00
65 000,00
5 000,00
42 000,00
24 000,00
12 000,00
7 000,00
7 000,00
3 000,00
6 470 000,00

VÝDAJE
paragraf
2143
2212
3111
3113
3314
3319
3419
3421
3613
3631
3632
3635
3721
3722
3723
3745
5279
5512
6112
6171
6310

název
cestovní ruch
silnice
předškolní zařízení
základní školy
knihovnická činnost
ostatní záležitosti kultury
ostatní tělovýchovná činnost
využití volného času
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
územní plánování
sběr a svoz nebezpečných odpadů
sběr a odvoz komunálního 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 úvěr. fin. operací

6320

pojištění funkčně nespecifikované
výdaje celkem:

rozdíl příjmy výdaje

25 000,00
1 400 000,00
10 000,00
50 000,00
10 000,00
400 000,00
150 000,00
100 000,00
2 500 000,00
150 000,00
20 000,00
100 000,00
100 000,00
350 000,00
350 000,00
150 000,00
100 000,00
150 000,00
950 000,00
370 000,00
5 000,00

chodník VI, komunikace u paneláků

KD – opravy fasády, letní terasa

rekonstrukce OÚ (kotelna, přízemí)

obnova historické cesty

30 000,00
7 470 000,00
-1 000
000,00

Schodek v rozpočtu bude financován z úspor minulých let (8115).

Rozpočet obce na rok 2020
Na listopadovém zasedání byl schválen rozpočet obce. V příjmech počítá
se stabilním výběrem 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.

Ceny odvozu odpadu v roce 2020
Komunální
odpad
1 x týdně
(1x7)

Nádoba
60 l

Nádoba
80 l

Nádoba
120 l

Nádoba
240 l

Nádoba
660 l

1.950,- Kč 2.145,- Kč 2.515,- Kč 4.200,- Kč 12.420,- Kč

1 x za 14 dní
(1x14)

1.485,- Kč 1.625,- Kč 1.900,- Kč 3.175,- Kč

Kombinovaný
(Z1x7L1x14)

1.710,- Kč 1.875,- Kč 2.195,- Kč 3.565,- Kč 10.645,- Kč

9.640,- Kč

Odpadové pytle
Služba nabídnutá pouze sezónním obyvatelům a domácnostem vzdáleným od
svozové trasy.
pytel - 150,- Kč
Sleva samostatně žijícím seniorům
Sleva 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.
1 osoba
1 pár

20% z celkové částky
10% z celkové částky

Bioodpad
Nádoba 240 l – vývoz sezónní (duben – listopad) - 800,- Kč
Služba poskytovaná pouze přihlášeným domácnostem.
Odpady
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.
V příštím roce bude sběr separovaných odpadů rozšířen o rostlinné oleje a
tuky („kuchyňské“ - nikoliv tuky živočišné a oleje motorové!) na stanovišti u
místního obchodu Jednoty. Odpad bude třeba do označeného kontejneru
odkládat v uzavřených plastových nádobách (ideálně v PET lahvích).

Rekonstrukce OÚ Pila
Hned na začátku roku bude zahájena 1. fáze komplexní rekonstrukce
vnitřních prostor budovy obecního úřadu. (Připomínám, že poslední práce na
tehdejší škole proběhly v polovině 70. let 20. století, kotelna slouží bezmála 18
let a její vybavení za hranicí životnosti už by napříště ani nesplňovalo povinné
technické normy.) Do konce března tedy projde modernizací kotelna a části
přízemí objektu. Za dosluhující budou zcela vyměněny veškeré technické
instalace (topení, voda, odpady, elektřina), modernizován bude zabezpečovací
systém včetně doplnění prvků protipožární ochrany. Dotčené prostory projdou
kompletními stavebními úpravami (podhledy, omítky, podlahy), v rámci
stavebních prací bude též rozšířen prostor stávající knihovny, místnostem se
dostane nového vybavení. V novém tak od jara bude kancelář úřadu a její
zázemí, knihovna díky úpravám získá potenciál pro plnění dalších funkcí
(pořádání kulturních a společenských akcí, zajištění voleb apod.).
S těmito pracemi bude ovšem nutně spojeno dočasné přesunutí kanceláře
obecního úřadu do provizoria. Místem pro správu obce a vyřizování obecních a
vašich záležitostí tak bude místnost v 1. patře budovy (dosavadní místnost
volební). I zde budou sice v přízemku probíhat dílčí práce a bude zde i zázemí
stavby, ale kancelář bude dostupná v obvyklých úředních hodinách jako dosud.
Na případné úplné přerušení provozu kanceláře z technických důvodů (např.
přerušení dodávky el. energie) se budeme snažit včas upozorňovat. Věřím, že
se dočasné snížení uživatelského komfortu při využívání služeb úřadu setká na
vaší straně s pochopením a trpělivostí. Odměnou by nám od jara měly být
prostory nové, odpovídající standardům veřejných míst 21. století.
PŘEJEME POKOJNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK .
STAROSTA OBCE A ZASTUPITELÉ.

Provoz Obecního úřadu Pila bude z důvodu svátků a dovolené od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020
omezen. Telefonujte. Děkuji za pochopení. Mgr. Stanislav Hoffman - starosta obce Pila.
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