Bílenecký občasník č. 4/2022
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámila s aktuálním děním v naší obci a jejích
částech.
starostka
1. NAŠI JUBILANTÉ
Mezi námi je opět jubilant, který oslavil významné životní jubileum.
Nyní srdečně blahopřejeme:
panu Jiřímu Volínovi k 70. narozeninám.
2. PLÁNOVANÁ OBNOVA VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ
Společnost ČEZ Distribuce a.s. připravuje obnovu části stávající distribuční
sítě nízkého napětí v části obce Bílence. Tato akce by měla proběhnout
v roce 2024, již nyní však dochází k přípravě projektové dokumentace.
Z tohoto důvodu mohou být občané části obce Bílence kontaktováni
soukromou projekční kanceláří.
3. UBYTOVANÍ OBČANÉ UKRAJINY
V souvislosti s aktuální situací na Ukrajině nabídl pan Ladislav Měrka ze
Škrle ubytování sedmi občanům Ukrajiny. Tento počet by se měl rozšířit o
další dva ubytované. V případě zájmu konkrétní pomoci těmto osobám
uvádím kontakt na pana Měrku – tel. 731959595, k domluvení
podrobností.
4. NOVÁ E-MAILOVÁ ADRESA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
Na webových stránkách obce je v sekci „Úřad obce – E-podatelna“ zřízena
nová elektronická adresa podatelny: podatelna@bilence.cz Tuto emailovou adresu prosím používejte pro oficiální podání - např. žádostí.
E-mailová adresa starostka@bilence.cz je stále aktuální pro běžnou
komunikaci.

5. ODPADY
 Dle platné legislativy se každým rokem má snižovat množství
směsného komunálního odpadu na jednoho občana
odevzdávaného na skládku. V roce 2021 byl tento limit 200
kg/osoba, letos je to 190 kg/osoba. Po překročení tohoto množství
je obci účtován vyšší poplatek za jeho uložení. V loňském roce jsme
limit překročili v průběhu listopadu. Některé obce tento limit
překročili již v průběhu první poloviny roku. Velmi kladně můžeme
hodnotit navýšení výtěžnosti jednotlivých složek separovaného
odpadu (papír, plast, sklo) – tzn. více třídíme, za což děkuji a věřím,
že budeme i nadále.
 Směsný komunální odpad je ukládán do nádob 120 litrů (plechové
či plastové ), které má každá domácnost. Žádné jiné nádoby obec
neposkytuje a nebudou svozovou firmou vyváženy!!!
 Zastupitelstvo obce schválilo cenu pro další nádobu o objemu 120 l
na směsný komunální odpad dle aktuálního ceníku Technických
služeb města Chomutova pro běžný rok ve výši 1.530,- Kč.
 Chceme vám usnadnit možnost platby místního poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství (poplatek za odpad).
Poplatek tak lze uhradit kromě obvyklých způsobů:
a) platby na pokladně obecního úřadu;
b) převodem z účtu na účet obce č. 8329441/0100;
c) NOVĚ pomocí QR kódu z našich webových stránek
www.bilence.cz Na titulní straně v sekci „Aktuálně“ naleznete
„Platba poplatku pomocí QR kódu – stačí QR kód pomocí chytrého
telefonu naskenovat ve vašem internetovém bankovnictví, jako
variabilní symbol uveďte číslo domu a do zprávy pro příjemce
dopište jméno osoby, za kterou je placeno. Roční poplatek na osobu
je ve výši 500,00 Kč a je splatný až do 31. 10. běžného roku.
 Plánovaný svoz nebezpečného odpadu: 18. 06. 2022, 19. 11. 2022
Škrle 8:00 hod. - 8:45 hod.u autobusové zastávky
Bílence 9:00 hod. -9:45 hod. u kostela.

