Obecník č.1
Vážení spoluobčané.
V listopadu loňského roku byl zvolen nový starosta a někteří noví zastupitelé obcí. Společně si Vás
proto dovolujeme upozornit na změny, které v tomto směru nastaly. Budou se týkat obcí i občanů.
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.
Starostka:
Místostarostka:
Předsedové výborů:

Anna Peřinová, Vrtbo
Alena Nová, Horní Bělá
Jiří Helus, Horní Bělá - kontrolní výbor
Miroslav Kraus, Hubenov - stavební výbor
Ing. Radek Pešík, Horní Bělá - finanční výbor

Ostatní členové OZ:

Jan Kalous, Horní Bělá
Petr Pašek, Horní Bělá
Běla Nedorostová, Tlucná
Václav Kraus, Tlucná
Miroslav Mach, Vrtbo
Josef Kraus, Hubeno

Obecní úřad:

telefony:
e-mail:
www:

373394201, 373393394
horni_bela@cmail.cz
www.cmail.cz/horni_bela

Úřední hodiny pro veřejnost:
Po
7,30 - 11,30 12,30-18.00
St
7,30 - 11,30 12,30-17.00
Starostka:
Po
18.00 - 20.00
St
18.00 - 20.00
Platby:
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
2003
H. Bělá
Vrtbo
Tlucná
Hubenov
Č. Rybník
Poplatek za psy:

01
02
03
04
05

+ číslo popisné
22
112
9
16
E 23

příklad
200301022
200302112
200303009
200304016
200305023

35,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího 60,- Kč
(pouze u trvale hlášených osob, neplatí pro chataře a chalupáře)

Poplatky za odpady:
Chataři:
Chalupáři:

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 2005. Majitelé kotlů na dřevoplyn,
byly kontrolováni na místě. Děkujeme za pochopení.

Na slevu je nutné podepsat čestné prohlášení na OÚ Horní Bělá
Čestné prohlášení vyplněné v roce 2002 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.
Upozornění:
V současné době se zpřísnili podmínky v oblasti ekologie a ničení přírody. To se týká skládek,
znečisťování životního prostředí, vypalování trávy, apod. Proto bychom Vás na tuto skutečnost chtěli
upozornit.Zakázáno je pálení plastů, gumy a dalších neekologických materiálů, které ničí ovzduší a
způsobují zejména úbytek ozonu v atmosféře. Finanční postihy ze strany odboru životního prostředí
v tomto směru nejsou zanedbatelné.Proto Vás prosíme, využívejte kontejnerů na plasty, sklo a další
odpady, které jsou umístěny v obcích. Odhazujte zmíněné materiály na tato určená místa, za která
obec platí pro své občany poplatky. Neničte tak prostředí a zdraví sobě ani druhým.
Skládka ve Vrchu je pouze na suť a zeminu, klíče má pan Lavička z H. Bělé.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem občanům, kteří si připojili své domácnosti na plyn, topí na
dřevoplyn, nebo elektřinu. Exhalace z tuhých paliv škodí nám všem a doufám, že na plyn se připojí
další.
Naše obec dostala dotaci na plynofikaci a pokud se v rámci celé Bělské skupiny nepřipojí celkem 65%
majitelů přípojek, budeme nuceni dotaci vrátit. To by pro nás znamenalo, že akce, které plánujeme na
příští léta v obci nebudeme moci realizovat.
Stavební spořitelna Reiffeisen nabízí úvěry na plynofikaci rodinných domů.V případě zájmu jsou
ochotni navštívit vás doma, nebo pro vás zorganizujeme setkání v zasedací místnosti KD Horní Bělá.
Zájemci se mohou přihlásit na OÚ pondělí a středu od 18-20 hodin.
Volby do Evropské unie
Ve dnech 13-14. 6 2003 proběhne referendum do Evropské unie.
Volební místnosti pro občany budou umístněny:
Horní Bělá
Tlucná
Vrtbo

KD
hasičárna
zasedací místnost hostinec

Volební místnosti budou pro vás otevřeny:
13.6.:
14.6.:

14.00-22.00 hodin
08.00-14.00 hodin

