Bílenecký občasník č. 13/2022
Vážení spoluobčané,
tento týden nás čekají volby do zastupitelstva obce v letech 2022-2026.
Stejně tak jako před čtyřmi lety mi dovolte, abych se společně s Vámi
ohlédla za uplynulými čtyřmi roky, které jsem strávila ve funkci starostky
obce druhé funkční období a seznámila vás s tím, co se nám podařilo, co
naopak považuji osobně za nevydařené, jaké projekty právě realizujeme a
plány do budoucna. Osobně mi tyto čtyři roky ve funkci utekly velmi rychle,
ale když se ohlédnu zpět, vidím za námi kus odvedené práce v každé
z místních částí. Velké poděkování patří nejen stávajícím zastupitelům a
zaměstnancům obce, ale především i Vám, našim občanům – za spolupráci,
trpělivost, podněty a pomoc při rozvoji našich částí.
starostka
CO SE NÁM POVEDLO:
✓ pravidelná údržba všech částí obce; majetku obce;
✓ obnova dětských hřišť v Bílencích, Voděradech a Škrli, rozšíření
dětského hřiště v Bílencích;
✓ rekonstrukce bytového domu v Bílencích – rekonstrukce
společných prostor, rekonstrukce původní bytové jednotky
s vytvořením funkčního celku včetně sociálního zařízení, nájemní
smlouvy s místními občany;
✓ vytvoření odstavné plochy u bytového domu v Bílencích; u
obecního úřadu;
✓ obnova a modernizace budovy obecního úřadu a jeho
bezprostředního okolí (kompletní rekonstrukce jednotlivých částí,
výměna výplní – oken a dveří, výměna kotlů, modernizace obecní
posilovny, obecní knihovny, rekonstrukce vstupu do úřadu,
rekonstrukce oplocení zahrádky OÚ);
✓ revitalizace hřiště před obecním úřadem, vytvoření volnočasového
naučného hřiště;

✓ rekonstrukce kulturního sálu v Bílencích, vytvoření funkčního
celku vybavení včetně lednice, myčky i drobného vybavení (sál je
pronajímán místním občanům za zvýhodněnou cenu);
✓ rozšíření zavedeného systému nakládání s bioodpadem (pořízení
dalšího velkoobjemového kontejneru, domovní kontejnery na
bioodpad, domovní kompostéry, které jsou občanům bezplatně
zapůjčeny);
✓ zkvalitnění odpadového hospodářství v obci a jejích částech –
zlepšení 6 stávajících míst, vytvoření 2 nových míst na tříděný
odpad, zavedení systému třídění kovů, opětovné zavedení
možnosti sběru textilu;
✓ legalizace obou hřbitovů – v Bílencích i ve Škrli, s následným
uzavřením nájemních smluv na hrobová místa;
✓ vytvoření systému kolumbárií (schránek na urny) na hřbitově
v Bílencích s následným uzavřením nájemních smluv, včetně
úpravy prostoru kolumbária;
✓ kompletní výměna svítidel veřejného osvětlení ve všech třech
částech obce za úsporná svítidla, doplnění světelných bodů ve
všech částech obce;
✓ revitalizace okolí před zámečkem ve Škrli okolí pomníku Josefa II.;
✓ podpora kulturního života v obci (pravidelné akce v obci a jejích
částech – např. Dožínky, Adventní zpívání v kostele sv. Jakuba,
atd., zájezdy do divadla, setkávání);
✓ podpora sportu – opakované pořízení vybavení pro plážový
volejbal, obnova antuky tenisových kurtů; podpora sportovních
turnajů
✓ podpora volnočasových aktivit: A) sdružení dobrovolných hasičů –
obec každoročně podporuje nákupem materiálu sdružení
dobrovolných hasičů na základě jejich požadavků , B) zájmového
útvaru pro děti – Dovedné ruce; C)možností bezplatného využití
obecní knihovny, D) možností bezplatného využití obecní
posilovny;
✓ obnova místní komunikace ve Škrli ke Slanisku včetně veřejného
osvětlení; částečná obnova místní komunikace ve Škrli pod
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kostelem – položení panelů z místní komunikace ke komunikaci III.
třídy;
obnova opěrné zídky (součásti místní komunikace směrem
k obecnímu úřadu);
rekonstrukce autobusové zastávky ve Voděradech, základů
autobusové zastávky ve Škrli;
získání pozemků pod autobusovými zastávkami Bílence, Škrle do
majetku obce;
zavedli jsme sociální program – navštěvujeme jubilanty od 65 let
s finančním darem 3.000,- Kč, přispíváme dětem do výše 1.500,Kč ročně na tábory, ŠVP, ozdravné pobyty apod., gratulujeme
k narození dítěte s předáním uvítacího balíčku – letos bychom rádi
připravili akci „Vítání občánků“;
úprava veřejných prostranstvích ve všech částech obce;
zlepšení informovanosti občanů – obnova a rozšíření vývěsek ve
Škrli, pokračování v zavedených informačních kanálech info sms,
občasník, příspěvky ve zpravodajích a novinách, modernizace
webových stránek, pořízení elektronické úřední desky;
aktivní vystupování obce na veřejnosti (Místní akční skupina
severozápadní Krušnohoří – obec zastoupená starostkou je
předsedkyní kontrolní a monitorovací komise MAS SZK,
Severočeské sdružení obcí – členem rady SESO, místopředseda
sdružení);
využívání dotačních titulů:

Získané dotace – zrealizované projekty:
- Volnočasové a naučné hřiště v Bílencích u obecního úřadu ve výši
400.000,- Kč;
- Zlepšení třídění bioodpadu v obci ve výši 67.000,- Kč;
- Rekonstrukce místní komunikace ke Slanisku ve Škrli ve výši 600.000,Kč;
- Pořízení techniky 2019 ve výši 73.500‚-Kč;
- Okresní dožínky na Chomutovsku ve výši 31.500,- Kč;
- Obnova a modernizace Obecního úřadu ve výši 1.627.418,- Kč;

- Modernizace interiéru Obecního úřadu z grantového programu
150.000,- Kč;
- Rekonstrukce zámku ve Škrli – projektová dokumentace – 1. etapa ve
výši 197.368,- Kč
- Kulturní akce druhé poloviny roku 2021 ve výši 30.000,- Kč;
- Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Bílence ve výši 755.560,- Kč;
- Obnova místní komunikace 1c - 1. etapa ve výši 285.000,- Kč
Získané dotace –
A. aktuálně ve fázi podané žádosti o dotaci
- Kulturní akce druhé poloviny roku 2022 34.000,- Kč;
B. aktuálně ve fázi realizace:
- Kompletní restaurátorská obnova sloupu sv. Jana Nepomuckého ve Škrli
140.000,- Kč;
- Chomutovsko komunikuje s veřejností přívětivě – pořízení elektronické
úřední desky s 95% dotací;
C. ve fázi podpisu smlouvy o poskytnutí dotace:
- Údržba veřejných prostranství a výsadba zeleně 2022 ve všech třech
částech obce ve výši 100.000,- Kč (v Bílencích na druhé návsi, ve
Voděradech na prostranství v centru, ve Škrli u autobusové zastávky by
mělo dojít k výsadbě okrasných dřevin, trvalkových záhonů a rozkvetlé
louky s plánem realizace v tomto roce);
- Projektová dokumentace Druhá náves ve výši 50.000,- Kč.
CO NÁM PRÁVĚ PROBÍHÁ:
✓ Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bílence i Škrle
– v Bílencích proběhlo závěrečné projednávání, které je ve Škrli
naplánované do konce tohoto roku;
✓ zpracování nového územního plánu obce;
✓ vyhodnocení nahlášených problémů s vodou s možnostmi
realizace;
✓ jednání se soukromými vlastníky k možnému získání objektů za
budovou obecního úřadu do vlastnictví obce s již konkrétními
výsledky (schválen bezúplatný převod části nemovitosti vedle OÚ,
konkrétní nabídka na odkup bývalé kovárny);

✓ projekt společnosti ČEZ – uložení elektrického vedení do země
v místní části Bílence , pravděpodobná realizace v průběhu roku
2022 – 23;
✓ jednání o vedení optických kabelů pro lepší rozvod internetu
v obci.
CO NÁM PROBĚHLO Z MINULOSTI
✓ obnova katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním
území Bílence i Škrle - zrealizováno;
✓ rekonstrukce vodovodu Bílence – Voděrady - zrealizováno.
✓ Obec vstoupila do jednání se soukromými i státními subjekty
k možnosti:
A. získat do vlastnictví pozemky v části obci Škrle naproti zastávce
s následným vybudováním chodníků – v řešení;
B. získat do vlastnictví pozemky okolo a pod autobusovou
zastávkou ve Škrli - splněno;
C. získání do vlastnictví chátrající budovy za obecním úřadem – v
jednání;
D. jednání s ČEZ o uložení elektrického vedení do země – v místní
části Bílence splněno
CO POVAŽUJI ZA NEGATIVNÍ:
✓ soudní spor se zhotovitelem přístavby kulturního sálu v Bílencích –
Tento spor začal špatně fungujícím vytápění sálu na začátku mého
prvního funkčního období, kdy při důkladné kontrole bylo zjištěno,
že vyfakturovány a proplaceny jsou odlišné věci, které zde fakticky
nejsou. Obec vstoupila do jednání se zhotovitelem, některé
z chybějících vad byly odstraněny, na některých vadách však
dohoda se zhotovitelem nebyla možná. Podání žaloby bylo
odsouhlaseno zastupitelstvem již v minulém funkčním období, a to
z důvodu uplatňování smluvních pokut plynoucích z platné
smlouvy o dílo z roku 2013 za tehdejšího vedení.
V loňském roce byla žaloba na uplatňování smluvních pokut
okresním soudem v Chomutově zamítnuta;
✓ využití barokního zámečku a kostela sv. Jakuba Většího ve Škrli.

CO NÁM PROBĚHLO Z MINULOSTI? S JAKÝMI PLÁNY JSME VSTUPOVALI
DO TOHOTO FUNKČNÍHO OBDOBÍ A JAK BYLY PLNĚNY:
✓ obnova katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním
území Bílence i Škrle - zrealizováno;
✓ rekonstrukce vodovodu Bílence – Voděrady - zrealizováno.
✓ obec vstoupila do jednání se soukromými i státními subjekty
k možnosti:
A. získat do vlastnictví pozemky v části obci Škrle naproti zastávce
s následným vybudováním chodníků – v řešení s již konkrétním
postupem;
B. získat do vlastnictví pozemky okolo a pod autobusovou
zastávkou ve Škrli - splněno;
C. získání do vlastnictví chátrající budovy za obecním úřadem – v
jednání;
D. jednání s ČEZ o uložení elektrického vedení do země – v místní
části Bílence splněno;
✓ opakovaná pravidelná údržba obecního majetku a vzhledu obce splněno;
✓ výměna oken a rekonstrukce fasády budovy obecního úřadu splněno;
✓ rekonstrukce fasády bytového domu v Bílencích - prozatím
nesplněno – hledání vhodného dotačního titulu;
✓ vybudování parkoviště u bytového domu v Bílencích - splněno;
✓ realizace bytové vestavby nad kulturním sálem v Bílencích nesplněno z důvodu finanční náročnosti a možného využití
případných fin. prostředků na výstavbu bytového domu,
✓ sjednocení fasády budovy hostince a kulturního sálu – prozatím
nesplněno, hledání vhodného dotačního titulu;
✓ realizace rekonstrukce místní komunikace ke Slanisku ve Škrli
včetně veřejného osvětlení - splněno;
✓ najít vhodné využití zámečku ve Škrli s návazností na využití
vhodných dotačních titulů na rekonstrukci zámečku – splněno
částečně, vyhotovena projektová dokumentace stávajícího stavu a
možného využití;

✓ možná výměna veřejného osvětlení v návaznosti na uložení
elektrického vedení do země a vhodný dotační titul – splněno
z vlastních zdrojů;
✓ rekonstrukce autobusové zastávky ve Voděradech - splněno;
✓ nadále zkvalitňovat místa pro volný čas - dětská hřiště a
sportoviště – splněno.
A PLÁNY DO BUDOUCNA?
Vize a plány do budoucna máme, jejich výčtem zde však nechci zdržovat již
tak dost obsáhlé čtení. Každopádně bychom rádi dál rozvíjeli všechny části
naší obce a pokračovali dál v podpoře komunitního života.
SOUČASNÉ ZASTUPITELSTVO V ČÍSLECH:
Do volebního období jsme vstupovali s částkou lehce převyšující
10.000.000,-Kč. I přes množství investičních projektů, které jsme v průběhu
čtyř let realizovali je k dnešnímu dni stav obecních účtů téměř 11. 400.000,Kč. Tyto prostředky nám pomohou naši obec i nadále rozvíjet (a jsou
potřebné jako vlastní podíly v případech žádostí o dotaci).
Počet jednání zastupitelstva obce ve funkčním období 2018-2022: 26
jednání.
Ne všichni občané však ví, že jednotlivým jednáním zastupitelstva obce
předcházely pracovní schůzky zastupitelstva, na kterých byly
prodiskutovány jednotlivé body. Podklady pro jednání zastupitelstva jsou
zastupitelům předávány elektronicky před pracovními schůzkami.
Nově volené zastupitelstvo pro funkční období v letech 2022 – 2026
Během tohoto víkendu proběhnou volby do zastupitelstva obce, kdy se volí
(stejně jako v předchozích letech) devět zastupitelů. Volební místnost se
nachází jako každoročně v budově obecního úřadu v Bílencích. Do těchto
voleb jdou dvě kandidátní listiny – obě dvě jsou sdružením nezávislých
kandidátů bez politické příslušnosti: stávající zastupitelé s jednou výměnou
naleznete na
kandidátní listině č. 1 PRO ROZVOJ BÍLENCŮ, VODĚRAD A ŠKRLE,

kandidátní listina č. 2 jsou NK – Bílence – Voděrady – Škrle.
Volební lístky jste již nalezly ve svých schránkách – ve dnech voleb si je
prosím přineste s sebou, ve volební místnosti budou k dispozici pouze
v omezeném počtu.

CO ŘÍCI ZÁVĚREM?
Za dobu mého druhého funkčního období starostky se v naší obci a jejích
částech opět hodně změnilo. Stejně tak jako před čtyřmi lety vnímám
většinu těchto změn pozitivně. Je na vás, jak tyto změny vnímáte vy,
pokud také pozitivně, přijďte nás podpořit.
Mgr. Petra Kubániková, starostka

