OBECNÍK Č. 24

PROSINEC 2010

Vážení spoluobčané,
v podzimních komunálních volbách byl zvolen nový starosta a někteří noví zastupitelé obce. Rádi
bychom Vám touto cestou představili všechny členy obecního zastupitelstva a současně Vás upozornili na
určité změny. Pravidelně Vás budeme informovat o dění v obci, termínech zasedání zastupitelstva,
povinnostech a právech občanů. Nejbližší termín zasedání zastupitelstva je 18.1.2011. Všechna zasedání
jsou veřejná. Pokud máte k naší práci nějaké připomínky, nápady či výtky, sdělte nám je.
Starosta:
Místostarostka:
Předsedové výborů:
Ostatní členové OZ:

Ing. Radek Pešík, Horní Bělá
Alena Nová, Horní Bělá
Václav Beránek, Vrtbo - kontrolní výbor
Václav Kraus, Tlucná - finanční výbor
Václav Eret, Horní Bělá
Václav Jícha, Hubenov
Jan Kalous, Horní Bělá
Petr Pašek, Horní Bělá
Anna Peřinová, Vrtbo
Ladislav Pešička, Horní Bělá
Tomáš Randa, Horní Bělá

Obecní úřad:
telefon, fax:
373 394 201
mobil - starosta:
724 179 819
místostarostka: 728 306 804

e-mail: obec@hornibela.cz
www: www.hornibela.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:
Po
7.30 – 12.00 16.00-19.00
St
16.00-19.00
Jelikož starosta obce vykonává funkci jako neuvolněný člen zastupitelstva, je nutné dodržovat výše
uvedené úřední hodiny. Jednání a schůzky jsou možná po telefonické domluvě.
Zimní údržba chodníků
Zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ukládá obcím, aby se staraly o zimní údržbu
chodníků, pokud jsou v jejich majetku. Jako v minulých letech si Vás zastupitelstvo obce dovoluje
požádat o odklízení sněhu před Vaší nemovitostí. S Vaší pomocí ušetříme peníze, které můžeme dále
investovat na rozvoj obce. V obci jsou rozmístněny pytle se solí, kterou můžete použít v případě náledí.
Úklid ostatních ploch je smluvně zajištěn. Děkujeme.
Vyhlášky obce:
S účinností od 1.1.2011 začíná platit novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. S tím
je spojena i úprava místních vyhlášek. Jedná se vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, vyhlášku o místním poplatku ze psů, vyhlášku o místním poplatku ze vstupného a
vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Jediná změna, která nastala, je sjednocení poplatku za psy.
Rozpis poplatků je rozepsán níže.

Místní poplatky:
Poplatek za psy a odpady je nutné uhradit 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:
rok +
lokalita
2011
H. Bělá
Vrtbo
Tlucná
Hubenov
Č. Rybník
Poplatek za psy:
Poplatky za odpady:
Chataři:
Chalupáři:

01
02
03
04
05

+ číslo popisné
22
112
9
16
E 23

příklad
201101022
201102112
201103009
201104016
201105023

50,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího 50,- Kč
(pouze u trvale hlášených osob, neplatí pro chataře a chalupáře)
450,- Kč ročně/objekt
450,- Kč ročně/objekt

Při ekologickém topení:
225,- Kč ročně/objekt
(plyn, el. přímotopy nebo dřevoplyn)
Trvale hlášení občané:
Jedna osoba
4 a více osob

330,- Kč ročně
1320,- Kč ročně – v jednom čísle popisném

Při ekologickém topení:
(plyn, el. přímotopy nebo dřevoplyn)
Jedna osoba
160,- Kč ročně
4 a více osob
640,- Kč ročně – v jednom čísle popisném
Slevu na poplatcích dokládáte každý rok formou konečné faktury za rok 2010.
Na slevu je nutné podepsat čestné prohlášení na OÚ Horní Bělá. Čestné prohlášení vyplněné
v předchozích letech je platné do písemného odvolání ze strany občana nebo OÚ.
Obecní úřad následně provede kontrolu občanů, kteří v letošním roce o snížení poplatků za odpady žádali.
Kultura
22.1.
19.2.
26.2.
5.3.
12.3.

Tradiční myslivecký bál
Turistický pochod „Hornobělská 30“
Masopustní průvod obcí – Horní Bělá (v ostatních obcích bude termín upřesněn)
Dětský maškarní karneval
Sportovní bál (TJ Sokol Dolní Bělá)

Dovolte mi, abych Vám všem popřál hlavně pevné zdraví, spokojenost a štěstí. Krásné a příjemné prožití
vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2011.
Starosta a zastupitelstvo obce

