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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Od vydání posledního občasníku uběhla dlouhá doba, za což se omlouváme a
slibujeme polepšení. V pátek 29.12.2017 proběhlo zasedání zastupitelstva, které
schválilo sjednocení vodného pro rok 2018 na 15,-Kč/m 3, poplatek za likvidaci
odpadů pro rok 2018, ve výši 230,-Kč/osobu, rozpočtové změny, odměny
předsedům výborů od 1.1.2018 ve výši 2 000,-Kč/měsíc a členům výborů podle
zařazení do jednotlivých výborů ve výši 900,-Kč, 1 100,-Kč a 1 300,-Kč/měsíc.
Rozpočet obce na rok 2018, který je plánovaný jako vyrovnaný s příjmy a
výdaji cca 3 850 000,-Kč. Dále zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na
roky 2019-2021, plán sportovních a kulturních akcí pro rok 2018, podání
žádostí o dotaci na dovybavení sběrného dvora, vtokový objekt do kanalizace
v Netonicích a rekonstrukci hasičské zbrojnice v Bílsku, novou vyhlášku o
systému shromažďování odpadů v naší obci, do které byl včleněn sběrný dvůr
vybudovaný v roce 2017, zprávu kontrolního výboru, smlouvy s okolními
obcemi na svoz tříděného odpadu a výměnu předsedy kontrolního výboru.
Předsedou byl zvolen O. Špatný za odstoupivšího J. Ročovského, který zůstává
předsedou finančního výboru.
Zastupitelstvo počítá v rámci rozpočtu na rok 2018 s dokončením sportovního
hřiště v Netonicích za cca 300 tis. Kč, dovybavení sběrného dvora skladem
nebezpečných odpadů a rekonstrukcí podlahy v přístřešku ve sběrném dvoře
pro skladování elektrospotřebičů celkem za cca 160 tis. Kč, vybudování nového
vtokového objektu do kanalizace v Netonicích za obecním domem za cca 60 tis.
Kč, rekonstrukci studny na hřbitově v Bílsku za cca 50 tis. Kč, obílení kapličky
v Netonicích, Božích muk v Bílsku a vymalování ve společných prostorech
domu č.p. 34 v Bílsku za cca 40 tis. Kč. V roce 2018 také začneme s postupným
čištěním krajnic obecních komunikací za cca 60 tis. Kč.

ZE ŽIVOTA OBCE
V lednu 2018 nás čeká 6.1. od 15-ti hodin vánoční koncert v kostele spojený
s Tříkrálovou sbírkou, 6.1. od 18-ti hodin výroční členská schůze hasičů a 20.1.
od 20-ti hodin myslivecký bál. V únoru pak 10.2. projde naší vsí masopustní
průvod a 17. 2. bude dětský maškarní karneval.
Plán sportovních a kulturních akcí pro rok 2018:
6.1.
6.1.
20.1.
10.2.
17.2.
3.3.
31.3.
1.4.

Vánoční koncert
VČS SDH
Myslivecký bál
Masopust
Dětský karneval
MDŽ
Hasičský bál
Turnaj ve st. tenise

30.4.
Květ
2.6.
30.6.
7.7.
28.7.
28.7.
1.9.

Májka
Blzecké okruhy
ZOO Jihlava
Vítání prázdnin
130. výročí SDH
Turnaj v nohejbale
Pouťová zábava
Konec prázdnin

29.9.
27.10.
Listop
2.12.
8.12.
15.12.
26.12.

Hasičská soutěž
Výlov v Bílsku
Cyklokros
Rozsv. vánoč. stromu
Mikulášská besídka
Setkání seniorů
Turnaj ve st. tenise

HOSPODAŘENÍ S ODPADY V ROCE 2018
V roce 2017 obec nákladem cca 1,6 mil. Kč vybudovala sběrný dvůr v areálu
fary v Bílsku a vybavila jej kontejnery. Součástí vybavení jsou i vyklápěče
kontejnerů a popelnic. Sběrný dvůr bude otevřen od soboty 6.1.2018:
Středa 1600 – 1700 (zima 1.11.-31.3.)
1600 – 1800 (léto 1.4.-31.10.)
Sobota 900 – 1100
Ve sběrném dvoře mohou občané zdarma uložit objemný domácí
odpad(podlahové krytiny, nábytek apod.), elektrospotřebiče, kovový šrot a od
1.4. nebezpečný odpad. Kromě toho mohou přímo do velkoobjemových
kontejnerů na tříděný odpad uložit sklo, plasty, papír a plechovky. Stanoviště
kontejnerů budou ve všech třech osadách v průběhu ledna vybaveny červenými
popelnicemi, do kterých bude možno ukládat plechovky, kovová víčka a drobný
kovový odpad (hřebíky, šrouby apod.). I nadále platí, že čím více odpadu
vytřídíme, tím méně uložíme do směsných popelnic a tím méně zaplatíme za
likvidaci odpadu na skládce a více utržíme za zpětný odkup vytříděných
komodit. Z tohoto hospodaření pak odvozuje zastupitelstvo výši poplatku, který
letos máme ve stejné výši jako v roce 2017 tj. 230,-Kč na osobu. Stejnou
službu, kterou nabízí sběrný dvůr našim občanům, budou využívat na základě
smluv o spolupráci i občané Měkynce, Radějovic a Pivkovic.

Rozpis svozů komunálního odpadu v roce 2018:

6.1.
19.1.
2.2.
16.2.
2.3.
16.3.

30.3.
13.4.
27.4.
11.5.
25.5.
8.6.
22.6.

6.7.
20.7.
3.8.
17.8.
31.8.
14.9.

28.9.
12.10.
26.10.
9.11.
23.11.
7.12.
21.12.

VOLEBNÍ MÍSTNOST
Volby se budou od letošního ledna, počínaje volbou prezidenta, konat v nové
volební místnosti. Volební místnost bude v klubovně na faře v Bílsku.

Upozornění
Do 31.1.2018 je povinnost zaplatit poplatky za likvidaci
odpadů ve výši 230,-Kč na osobu a poplatky za psy 100,-Kč za
jednoho, za každého dalšího 150,-Kč. Poplatky můžete zaplatit
hotově u F. Štefla a J. Kulíka nebo převodem na účet č.
158005549/0300,
kde do zprávy pro příjemce napíšete
„poplatek za
odpad 2018 a jména plátců“ popřípadě
„příjmení č.p. poplatek za psa “.

