OBECNÍK Č. 31
Prosinec 2014

Vážení spoluobčané,
přinášíme další číslo Obecníku.


Ve dnech 10.10. a 11.10.2014 proběhly volby do zastupitelstva obce.

Vámi zvolení zastupitelé si na veřejném zasedání dne 4.11. zvolili starostu, místostarostu a ostatní pozice
nutné k fungování obce (obsazení finančního a kontrolního výboru).
Starosta:
Místostarostka:
Předsedové výborů:
Ostatní členové ZO:

Ing. Radek Pešík (Horní Bělá)
Alena Nová (Horní Bělá)
Václav Beránek (Vrtbo) - kontrolní výbor
Václav Kraus (Tlucná) - finanční výbor
Jiří Helus (Horní Bělá), Václav Jícha (Hubenov), Jan Kalous (Horní Bělá),
Petr Pašek (Horní Bělá), Ilona Pešková (Vrtbo), Ladislav Pešička (Horní Bělá),
Mgr. Kristýna Koderová (Hubenov)

Kontakty:
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
St

7.30 – 12.00 17.00-19.00
17.00-19.00

Jelikož starosta obce vykonává funkci jako neuvolněný člen zastupitelstva, je nutné dodržovat výše
uvedené úřední hodiny. Jednání a schůzky jsou možná po telefonické domluvě.


Ve druhém pololetí roku 2014 pokračovaly rozpracované investiční a neinvestiční akce, na které
jsme získaly dotace:

-

Bylo provedeno zateplení a dokončení úprav objektu potravin a hostince na Vrtbě o celkové hodnotě
akce ve výši 787 323,- Kč s DPH (výše dotace 536 930,- Kč s DPH). Práce byly dokončeny ve 47.
týdnu.
Byla provedena I. etapa rekonstrukce objektu bývalého hostince v Tlucné o celkové hodnotě akce
1 857 719,- Kč s DPH (výše dotace 1 168 560,- Kč s DPH), která byla dokončena ve 47. týdnu.
V letošním roce bylo provedeno zateplení objektu, výměna oken a dveří, zateplení střechy s novou
krytinou, odvodnění základů. V příštím roce se provede úprava vnitřních místností.
Bylo provedeno sečení lučních a mokřadních společenstev s výskytem orchidejí.
Vypracování PD – Propojení cyklotras CT35 a Baroko II.
Účelová dotace na JSDHO
Rekonstrukce hasičské zbrojnice - terénní úpravy kolem budovy a přilehlých částí – poskytnutá
dotace ve výši 169 000 Kč – realizace bude v roce 2015.

-



Akce, na které jsme nezískali dotace:

-

Oprava havarijního stavu vpustí a výpustí požární nádrže na Vrtbě – 231 996 Kč



Svá významná životní jubilea oslaví v měsících leden - březen tito naši spoluobčané:
Vrchlavský Josef (50), Benešová Zdeňka (75), Bulín Václav (80), Marek Michal (50), Šubrtová
Zdeňka (70), Vrchlavská Jaroslava (80)



Narodili se: Magdalena Marie Křížová, Jiří Hajšman



Kultura a jiné akce:
Prosinec:
Leden:
Únor:
Březen:

Hasičský bál – 25.12., 20:00
Myslivecký ples - 17.1., 20:00
Hornobělská 30 – 21.2.
Masopust – jednotlivě v každé obci
Dětský maškarní karneval (termín bude upřesněn)

 Informace z oblasti ČOV - Horní Bělá
Rozhodnutím Sdružení Bělská skupina – ČOV se poplatky za stočné nezvyšují a pro rok 2014 platí částka
1200 Kč/rok/osoba. Žádáme o včasné zaplacení.
 Zimní údržba
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 budou rozmístněny pytle
se solí, kterou můžete použít v případě náledí (pokud je někdo neukradne, jako se to v minulých letech stalo). 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 „Malou stranu“ na Horní Bělé, kopec na Vrtbě, ulici k „Hájku“
v Tlucné, ale i v ostatních ulicích je nutné sníh odklidit. Pokud tam budou auta, může se stát, že nebude možné
úklid sněhu vůbec provést. Děkujeme.
 Místní poplatky:
Poplatky za psy se nemění. Změna nastala v poplatku za odpady (vyhláška 1/2014). 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

Poplatek za psy: 50,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího psa 50,- Kč (pouze u trvale hlášených osob, neplatí
pro chataře a chalupáře)
Nájemné za pronajaté plochy v rekreační oblasti Černý rybník: - nájemné se platí dle platných smluv mezi obcí a
majitelem objektu
Poplatky za odpady:
Chataři a chalupáři:

450,- Kč ročně/objekt

Trvale hlášení občané: jedna osoba

450,- Kč ročně (ekologické topení: 225,- Kč ročně)

4 a více osob

1800,- Kč ročně (ekologické topení: 900,- Kč ročně) – v jednom
čísle popisném

Ekologickém topení (plyn, el. přímotopy nebo dřevoplyn) – nutné četné prohlášení

Dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva obce a jménem svým všem popřál krásné a příjemné
prožití vánočních svátků, pevné zdraví, spokojenost, štěstí a úspěšný nový rok 2015.
Starosta a zastupitelstvo obce

