Bílenecký občasník č. 10/2021

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámila s aktuálním děním.
starostka
1. OBECNÍ KALENDÁŘ
Společně s tímto občasníkem se Vám dostává do rukou již druhý
kalendář obce Bílence, Voděrady, Škrle. Stejně tak jako vloni
doufáme, že Vám kalendář zpříjemní dny v roce 2022.
2. ZMĚNA VÝŠE POPLATKU ZA ODPAD
Z důvodu platné nové legislativy schvalovalo zastupitelstvo obce
na svém 22. jednání konaném dne 6. prosince 2021 novou obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství (poplatek za odpad). Tato vyhláška
nahrazuje vyhlášku o místním poplatku z roku 2015. Celé znění
vyhlášky naleznete na webových stránkách obce.
Výše poplatku je od 1. 1. 2022 stanovena na 500,- Kč na osobu.
Dle legislativy by mohla být výše poplatku až 1.200,- Kč (což jsou i
reálné náklady na 1 občana, které obec každoročně doplácí). Výše
poplatku byla po mnoho let ve výši 350,- Kč, i když se nabízené
služby v odpadové problematice zlepšily.
Splatnost poplatku je nově stanovena do 31. 10. běžného roku.
Možnost platby poplatku: a) hotově na pokladně obce nebo
b) bezhotovostním převodem na účet
obce číslo 8329441/0100 – do zprávy pro příjemce uveďte prosím
jména poplatníků + poplatek odpad.

I nadále platí, že občané s trvalým pobytem v obci mohou zdarma
uložit odpad (kromě stavebního) na skládce Pražská – což není
běžné v okolních obcích
Svozy odpadu zůstávají stejné:
✓ komunální odpad 1 x za14 dní;
✓ papír 1 x za 14 dní;
✓ plast 1 x za 14 dní;
✓ sklo na objednání dle potřeby;
✓ kovy dle potřeby 1 x za 14dní společně s plastem;
✓ jedlé oleje a tuky do speciální sběrné nádoby u OÚ dle
potřeby;
✓ bioodpad mobilní sběr do velkoobjemových kontejnerů (u
většího množství lze po domluvě přistavit kontejner na
předem určené místo); do sběrné nádoby u OÚ;
✓ nebezpečný odpad – mobilní svoz 2 x ročně;
✓ nadměrný odpad – mobilní svoz 2 x ročně.
V případě, že budete chtít vyhodit pneumatiky, kontaktujte prosím
obec. Za jednu pneumatiku platíme na skládce v Chomutově 150,Kč. Pneumatiky by měli občané odevzdávat v obvyklém množství.
Při posledním mobilním sběru nebezpečného odpadu odevzdal
jeden občan téměř 1 tunu pneumatik.
2. CENÍK PRONÁJMU HROBOVÝCH MÍST, KOLUMBÁRIÍ A SLUŽEB
S NÁJMEM SPOJENÝCH
Vzhledem k faktu, že na hřbitově v Bílencích byla vybudována
kolumbária, schválilo zastupitelstvo obce na svém 22. jednání ceny
pronájmu následovně:
➢ hrobové místo – 20,- Kč /1 m2 nájem + 5,- Kč /1 m2 služby
s nájmem spojené = celkem 25,- Kč / 1m2 s dobou placení
na 10 let předem (zůstává stejné);

➢ kolumbárium (schránka na urnu) - 30,- Kč /1 kolumbárium
nájem + 5,- Kč /1 schránku služby = celkem 35,- Kč / 1
schránku s dobou placení na 10 let předem.
3. UKONČENÍ ČINNOSTI HOSTINCE V BÍLENCÍCH
Současný nájemce hostince v Bílencích ukončil svoji činnost. Obec
tedy hledá vhodného nájemce hostince v Bílencích. Bližší
informace případným zájemcům ráda sdělím.
4. PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE ROKU 2022
Pro rok 2022 jsou kulturní komisí již naplánovány kulturní akce,
které však budou záležet na aktuální situaci. Plán akcí zde uvádíme,
o konkrétních akcích budeme informovat v předstihu.
ÚNOR
19.2. Zábava Bílence
DUBEN
30.4. Pálení čarodějnic a stavění májky
KVĚTEN
14.5. Májová zábava Bílence
28.5. Dětský den a kácení májky
ČERVEN
11.6. Nohejbalový turnaj Bílence
25.6. Obecní výlet
SRPEN
26.8. Rozloučení s prázdninami
ZÁŘÍ
10.9. Obecní dožínky Bílence
ŘÍJEN
22.10. Dýňování Bílence
LISTOPAD
Divadlo – dle nabídky
LISTOPAD
27.11. Rozsvícení stromečku Bílence
PROSINEC
4.12. Mikulášská Škrle, Zahájení adventu
Škrle.
5. PODĚKOVÁNÍ
Stejně tak jako v předešlých letech bych ráda touto cestou veřejně
poděkovala zastupitelům obce a zaměstnancům obce – myslím, že
i v tomto roce je opět ve všech částech naší obce vidět kus
odvedené práce.

Mé poděkování patří také místnímu Spolku dobrovolných hasičů za
fungující spolupráci a dobrovolníkům, kteří nám pomáhali např. při
kulturních akcích.
Dále bych ráda poděkovala kroužku Dovedné ruce, který vede paní
Radka Vindušková a všem dětem, které se nám postaraly jako již
tradičně o krásnou adventní výzdobu sklípků na návsi v Bílencích.
6. OMEZENÍ PROVOZU OBECNÍHO ÚŘADU
V době od 20. 12. 2021 do 03. 01. 2022 bude obecní úřad uzavřen
z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení.
Kontejner na bioodpad bude umístěn za obecním úřadem.
7. ZÁVĚREČNÉ SLOVO
Tak jako v loňském roce si dovolím trochu se poohlédnout za
končícím rokem 2021. Všichni jsme si již zvykli žít společně
s různými omezeními a zvládli jsme toho hodně. U všech těchto
omezení však máme naději, že dřív či později se vše může vrátit do
„normálu“. Ne vše se ale může vrátit zpět. V tomto roce nás
opustilo několik našich spoluobčanů a vždy si dovolím říct, že se
jednalo o odchody nečekané, které zasáhly nejen blízkou rodinu, ale
i širší okolí. Všem těmto spoluobčanům věnujme tichou vzpomínku.
Važme si prosím každé chvíle, kterou můžeme strávit společně
s našimi blízkými a neberme tyto chvíle automaticky.
Zároveň bych ráda poděkovala všem, kteří i v této nelehké době
dokáží najít úsměv na rtu, nabídnout pomocnou ruku a nehledět
pouze na vlastní zájem.
Všem přeji příjemně strávené vánoční svátky, do nového roku
zejména mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
starostka

