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Czech Point funguje i na našem úřadě. V úředních hodinách Vás rádi obsloužíme a
vytiskneme Vám (samozřejmě za úplatu) příslušný výpis:
Výpis obchodního rejstříku-potřebujete - IČO kterékoli hledané společnosti
Výpis živnostenského rejstříku
Výpis z insolventního rejstříku
Výpis z katastru nemovitostí – musíte znát katastr, parcelu nebo list vlastnictví
Výpis seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Na výpis trestných bodů od policie budete potřebovat občanský a řidičský průkaz, na
trestní rejstřík stačí občanský průkaz a pokud za sebe někoho pošlete, musí mít
úředně ověřenou plnou moc k oběma úkonům.
Nezapomeňte
- Poplatky za odpady a psy je nutné uhradit teprve až od 1. 1. 2010 do
28.2.2010 na rok 2010.
- Poplatky za odpady - trvale hlášené osoby 330,- Kč – sleva na ekologické
topení 160,- Kč na osobu, maximálně pro 4 trvale hlášené osoby na čísle
popisném. Majitelé plynového topení a elektrického topení, kteří mají slevu,
musí předložit fakturu – roční vyúčtování (nikoli složenky), jinak jim nebude
sleva udělena. Konečné faktury určitě přijdou do konce února. Pokud ne,
počkáme. Ti kdo mají jiný typ ekologického vytápění navštívíme, pokud jsme
tak již neučinili.
- Chataři a chalupáři 450,- Kč na chatu nebo chalupu na rok.
- Poplatek za psy – 1 pes 35,- Kč na rok, každý další pes 60,- Kč na rok,
poplatky za psy platí držitel, nikoli majitel. Pokud máte v čísle popisném 2 psy,
budete za ně platit 35 + 60 = 95,- Kč. Je to podle změny zákona.
- Poplatky za pronájem pozemků (i pod chatami) a vodních nádrží do 28. 2.
2010.
Pobíhající psi vás mohou stát 1.000,- Kč, i když vám utečou jen k sousedům
a soused to vyfotí jako se to stalo panu Kolárovi. Psa si musí každý zajistit na
svém pozemku tak, aby mu neutíkal.
- Pálení většího množství dřeva i na vašem pozemku proberte se sousedem a
ohlaste na obecním úřadu v Horní Bělé alespoň den dopředu.
Pálení a odpady
Pálit je možno jen kvalitní dřevo (nelakované nebo jinak ošetřené chem. látkami). Nic
jiného se pálit podle zákona nesmí. Tráva a listí patří do kompostu, nikoli na obecní
pozemky jak to někteří spoluobčané po léta dělají. Uložení čehokoli na obecní
pozemky kam to obec nepovolila, je možno pokutovat až do výše 30.000,- Kč. Tak
budou potrestáni i ti, kteří budou odkládat věci kolem kontejnerů na tříděný odpad.

Pokud jsou zvony plné, je nutno počkat až se vyprázdní. V příštím roce
přehodnotíme četnost vývozů a uzavřeme novou smlouvu. Za tříděný odpad dostává
obec peníze, které částečně kompenzují vývoz velkokapacitních kontejnerů. Pro
občany se prozatím nic nemění. Poplatky za odpady se prozatím zvyšovat nebudou.
Znak obce.
Ze dvou posledních návrhů byl vybrán návrh se třemi parožími. Opticky levá
(heraldicky pravá) polovina bílá – symbol Horní Bělé (Bielá) s trojím černým parožím
(páni z Vrtby a Gutštejna) a Vrtbo. Horní Bělá s Vrtbem jsou na společné polovině,
mají společná čísla popisná. Opticky pravá (heraldicky levá) polovina: v poli dole Tlucnou bude zastupovat beran – ovčín na zeleném podkladě, v poli nahoře bude
Hubenov zastupovat zvonek - byl přenesen z původní zvoničky na požární zbrojnici,
na červeném podkladě podle barev panstva, které Hubenov vlastnilo. Žádost o znak
budeme posílat do podvýboru Parlamentu ČR a teprve po jeho schválení, budeme
znak a prapor používat. Znaky čtvrcené parlamentní výbor nepovoluje, proto náš
heraldik navrhl tento způsob.
Paměť krajiny 5.
V současné době se dokončují korektury tohoto zajímavého díla dotovaného
Plzeňským krajem. Dílo vytvořili pracovníci Muzea v Mariánské Týnici a Horní Bělá
tuto akci zastřešuje. To znamená, že jsme požádali o dotaci kraj ve výši 72 .000,- Kč.
Celá akce bude stát 120.000,- Kč. Zbytek doplatí 19 obcí stejným dílem. Tato města
a obce, stejně jako my, zaměřili, zveřejnili a v knize popsali kříže a křížky, stávající i
zbořené kaple a kapličky ve svých katastrech. Cílem této knihy je nejen upozornit na
tato místa, ale také získat prostředky na opravy a obnovu těchto památných míst a
tato místa přiblížit občanům.
Kultura
25. 12. Tradiční hasičský bál v KD Horní Bělá od 20 hod
23. 1. Tradiční myslivecký bál v KD Horní Bělá od 20 hod
Dovolte mi, abych vám všem popřála hlavně pevné zdraví, spokojenost a trochu toho
lidského štěstí. Krásné prožití vánočních svátků s těmi koho máte rádi a do nového
roku vykročte pravou nohou. Od 21. prosince máme dovolenou do 3. ledna 2010.
Děkujeme za pochopení. Krásné vánoce.
Vaše starostka

