OBECNÍK
Číslo 34 Prosinec 2016
Vážení spoluobčané,
přinášíme další číslo Obecníku. Během roku proběhlo mnoho akcí a to jak společenských, tak i investičních
či neinvestičních v obci. Jejich stručný přehled následuje.


V letošním roce obec pokračovala v investičních a neinvestičních akcích:

Obdrželi jsme dotace a dokončili tyto akce:
- II. etapa rekonstrukce objektu bývalého hostince v Tlucné - úprava vnitřních prostor
- Rekonstrukce MK Průhon
- Propojení cyklotras CT35 a Baroko II
- Vybudování ochranných sítí kolem hřiště na Vrtbě
- Sečení orchideových luk na Brodě
- Umístnění laviček v obcích
- Zadání projektových prací na ČOV v Tlucné
- Zadání projektových prací na opravy rybníků v Tlucné, Hubenově a dolního rybníka na Horní Bělé
Během celého roku se upravují obecní cesty, výspravy děr, ořezání křoví, sekání aj.


Na příští rok 2017 chystáme:

-

Rekonstrukci vozovky v Tlucné (ve spolupráci s SÚS Plzeňského kraje)
Rekonstrukci dětských hřišť na Horní Bělé a na Vrtbě
Rekonstrukci rybníka na návsi v Hubenově
Rekonstrukci rybníka v Tlucné



Místní poplatky:

V účinnost vstoupila obecně závazná vyhláška Obce Horní Bělá 1/2016 o místním poplatku.
V průběhu roku došlo ze strany vývozce komunálního odpadu k rapidnímu navýšení cen za svoz a likvidaci
komunálního odpadu. Na tuto skutečnost muselo zastupitelstvo reagovat změnou Vyhlášky o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Do systému je započítáván svoz komunálního odpadu, tříděného komunálního
odpadu, bioodpadu, velkoobjemových složek komunálního odpadu a kovů.
Po analýze všech nákladů a příjmů byla schválena změna výše poplatku:
-

600 Kč/osobu/rok nebo 600 Kč/rekreační objekt/rok
Pro osoby, které mají na území obce trvalý pobyt a využívající ekologické vytápění, se celková
částka snižuje na 2/3 základní sazby (tj. 400 Kč/osobu/rok)
- Ostatní úlevy se ruší
I přes tato opatření bude vybranými poplatky pokryta cca 1/3 všech nákladů na likvidaci komunálních a
jiných odpadů.
Úhradu proveďte vždy do 28. 2. na stávající rok, platba se provádí hotově na obecním úřadě nebo
bezhotovostně na účet u KB Plzeň, číslo účtu 5520371/0100. Při bezhotovostní platbě je nutné uvádět
variabilní symbol.

Ten se skládá z:

lokalita
H. Bělá
Vrtbo
Tlucná
Hubenov
Č. Rybník

01
02
03
04
05

+ číslo popisné
22
112
9
16
E 23

příklad
01022
02112
03009
04016
05023

Poplatky za stočné se nezvyšují a pro rok 2017 platí částka 1200 Kč/rok/osoba (platí pro Horní Bělou).



Oznámení a informace:

-

Dům služeb, Horní Bělá 74 (vchod ze silnice)
o Místní knihovna - výpůjční hodiny jsou ve čtvrtek a v sobotu od 16 - 17 hodin.
o Pedikúra – Kateřina Vaňourková, objednávky na tel.: 737 646 316.

-

Prodejna na Horní Bělé a hostinec na Horní Bělé fungují.
o Od 1. 12 2016 se změnil nájemce hostince na Horní Bělé a je jím p. Martin Šípek.

-

Prodejna potravin v Tlucné a na Vrtbě, hostinec na Vrtbě
Obec intenzivně hledá nové nájemce. Pokud by měl někdo z občanů zájem o provozování prodejny
nebo hostince v těchto obcích, nechť se o podmínkách nájmu informuje na obecním úřadě.



Koupě pozemků

-

Pokud se chystáte nebo máte v plánu prodávat své pozemky v katastru obce Horní Bělá, obraťte se
s nabídkou na obec. Obec by měla o Vaše pozemky zájem.



Společenská rubrika

-

Mnoho občanů oslavilo svá životní jubilea.
Narodili se – Aul Václav, Tahovský Tomáš, Meszároš Mathias, Fránová Anna, Želinská Amálie, Klik
Daniel, Vejvoda Ondřej.
Bohužel jsme se museli rozloučit s našimi občany na jejich poslední cestě – Aulová Milena, Volfová
Hana, Jíchová Anna, Želinská Jaroslava, Hájková Květa.



Kultura a jiné akce 2016
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Srpen
Září
Říjen

Listopad
Prosinec


Myslivecký ples
Hornobělská 30, Masopustní průvody obcemi
Dětský maškarní karneval Horní Bělá,
Stavění májí, zájezd do divadla
Den matek
Dětský den, Bělá cup – hasičská soutěž mládeže, Setkání obcí „Není Bělá jako Bělá“, Beseda
o české myslivosti (Tlucná)
Dětský hasičský tábor, Ukončení prázdnin s hasiči – hřiště Horní Bělá
Turistický výlet, Sportovní den v Tlucné
Položení věnců k památníku padlým, lampionové průvody, Memoriál Fr. Hebedy ve zkouškách
loveckých psů
Sokolská zábava, zájezd do divadla
Rozsvěcení vánočního stromu (Horní Bělá, Vrtbo, Hubenov, Tlucná), zájezd do divadla,
Mikulášská besídka, Hasičský bál

Kultura a jiné akce v roce 2016 a 2017:
Prosinec:
Leden:
Únor:
Březen:

Hasičský bál - 25. 12. 2016 od 20.00 h, Horní Bělá
Obecní ohňostroj, 18.00 h, Tlucná
Myslivecký bál - 4. 2. 2017 od 20.00 h, Horní Bělá
Masopust – jednotlivě v každé obci
Hornobělská 30 – 18. 2. 2017
Dětský maškarní karneval (termín bude upřesněn)



Informace o setkání „Není Bělá jako Bělá“

Letošní setkání se uskutečnilo v nejvzdálenější Bělé, a to v Bělé pod Pradědem v termínu 9. -11. 6. 2016.
Jelikož byl ze strany organizátorů omezen počet účastníků, nakonec jsme se z naší Bělé zúčastnili jen
v počtu 7. V průběhu setkání jsme se opět setkali se všemi známými anebo navázali nové známosti.
Navštívili jsme společně okolí obce a v pátek si zasoutěžili v dovednostních soutěžích.
Naše malá výprava si cestou na setkání udělala výlet na Dlouhé Stráně s prohlídkou přečerpávací
elektrárny. Při odjezdu jsme ještě vyšplhali na Praděd.
Jednotlivý ministři svých ostrovů se jednomyslně usnesli, že se setkání budou konat v daném termínu a to
jest druhý víkend v červnu.
V příštím roce bude již 5. ročník setkání v Bělé pod Bezdězem v termínu 9. - 11. června 2017. Bližší
informace budou zveřejněny na webu obce a na vývěskách.


Zimní údržba

I když se zdá, že letošní zima nebude tak tuhá jako v minulých letech, přesto si Vás zastupitelstvo obce
dovoluje požádat o odklízení sněhu před Vaší nemovitostí. Úklid ostatních ploch je smluvně zajištěn.
Žádáme občany, aby v zimním období nenechávali svá auta stát na silnicích a ulicích. Stěžujete tím zimní
údržbu a hrozí jejich poškození. Jedná se zejména o vedlejší ulice ve všech obcích. Pokud tam budou auta,
může se stát, že nebude možné úklid sněhu vůbec provést.


Tluceňák

SDH Tlucná v letošním roce výrazně začala ovlivňovat společenské dění v Tlucné. Současně obnovili
sportovní činnost požárního družstva. Vyvrcholením letošního roku byla oslava 80. výročí od založení
místního sboru.
Začal vycházet Tluceňák, který mapuje události v Tlucné. Vyšla již dvě čísla. Distribuce je zajištěna po
obci a na webových stránkách obce.


Upozornění na blížící se konec termínu kontroly kotle.

Majitele těch kotlů, ve kterých jsou spalována tuhá paliva, jejichž výkon je v rozmezí 10-300 kW a které
slouží pro ohřev vody v teplovodní topné soustavě (klasické ústřední vytápění) bychom rádi upozornili na
to, že do konce letošního roku mají mít splněnu jednu povinnost podle zákona o ochraně ovzduší.
Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. v § 41 odst. 15 uvádí, že výše uvedení provozovatelé musí
nejpozději do 31. 12. 2016 zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje. Další
kontroly pak budou jednou za dva roky.
Tato kontrola spočívá v tom, že prostřednictvím odborně způsobilé osoby, většinou držitelem
živnostenského oprávnění pro kominictví, tedy kominíkem, proškoleným výrobcem kontrolovaného kotle
anebo servisním technikem, který dlouhodobě instaluje konkrétní kotle, si majitel dá zkontrolovat svůj kotel
z hlediska jeho používání. Odborně způsobilá osoba pak majiteli kotle vystaví doklad, osvědčující, že kotel
je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. Majitel
kotle pak je podle § 17 odst. 1 h) povinen tento doklad předložit na vyžádání pracovníkovi obecního úřadu.
Který kominík je proškolený můžeme zjistit například zde: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php nebo
dotazem u některé z kominických firem, případně dotazem přímo na výrobce našeho kotle.
Nesplnění této povinnosti bude posuzováno jako přestupek s horní sazbou do 20 000 Kč u fyzických osob,
nebo jako správní delikt u podnikajících osob s horní sazbou 50 000 Kč.


Komplexní pozemková úprava

Pozemková úprava se provádí v katastrálních územích Horní Bělá a Hubenov u Horní Bělé.
Netýká se pozemků v intravilánu jednotlivých obcí a velkých lesních celků.
Informace obdržíte přímo od zpracovatelů nebo na obecním úřadě. Celková doba tohoto procesu je
odhadována přibližně na 2-4 roky.



Informace obecního úřadu
-

Obec zakoupila aplikaci V OBRAZE.
Do aplikace se přenášejí informace z internetové stránky obce. Lze ji stáhnout na
http://www.hornibela.cz.

Kontakty:

Úřední hodiny pro veřejnost:

telefon, fax:
starosta:
místostarostka:

373 394 201
724 179 278
728 306 804

e-mail:
www:

obec@hornibela.cz
www.hornibela.cz

PO
ST

8.00 – 12.00, 17.00-19.00
17.00-19.00

Dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva obce a jménem svým všem popřál hlavně pevné zdraví,
spokojenost a štěstí, krásné a příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2017.
Zároveň bych Vás chtěl pozvat na Novoroční obecní ohňostroj, který propukne 1. ledna 2017 v 18 hodin
v Tlucné.
Starosta a zastupitelstvo obce

