Obecník č. 4
Znovu apelujeme na občany Hubenova, Tlucné a Vrtba, aby si připojili plyn.
Zastupitelstvo rozhodlo, že každý kdo bude připojen od 7.12.2004 – 31 1.2005, může
dostat bezúročnou půjčku ve výši 10.000,- Kč na dobu 24 měsíců, splátky 23 x 417,- Kč
a 1 x 409,- Kč.
Nebezpečí vrácení dotace (1,6 milionů + pokuty) ještě není odvráceno. Zvažte tuto
nabídku a informujte se ihned na obecním úřadě.
7. 12. 2004 schválilo zastupitelstvo obce horní Bělá Vyhlášku č. 3/2004 o pobíhání psů .
Doporučujeme všem majitelům psů, aby si ji přečetli. K obrazu české vesnice patří
neodmyslitelně pes, ale dnes již pouze za Vaším plotem nebo na vodítku. Protože se množí
stížnosti na pobíhání psů, kálení zvířat na dětských hřištích a pískovištích, bylo nutné
přijmout nová opatření.

Dne 17. 12. 2004 bude mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce
v prostorách sálu KD Horní Bělá od 17 hodin. Dozvíte se o ČOV, kdy začne
pracovat a co bude ještě třeba udělat, než pustíte odpady do kanalizace.
Prozatím platí až do odvolání přísný zákaz používání nové do kanalizace!!!
Budeme vás informovat o rozpočtu na rok 2005 a jak jsme hospodařili
za rok 2004. Rozpočet na rok 2005 si můžete přečíst na úřední desce.
V současné době probíhá jednání se SUS (stavby a údržba silnic) Kralovice o rekonstrukci
vozovky, která prochází celou Horní Bělou. K této akci je zapotřebí, aby obec stanovila, kde
se budou nacházet chodníky, autobusové zastávky a pěší zóny v obci. Po dohodě s policií
a projektantem byly provedeny změny v množství a místě autobusových zastávek.
Stanovisko policie: umístění 1 zastávky v obou směrech na místní komunikaci (Malá
strana) s odůvodněním, že bude nebezpečné točení autobusů na hlavní komunikaci, kde se
podle předpokladů zrychlí doprava díky novému povrchu. Přechody pro chodce navrhují
v místě u prodejny potravin a hostince.
Stanovisko projektanta: zahrnutím dvou zastávek do realizace přijde obec o nejméně
500.000,- Kč více.
Cesty mezi domy na návsi budou průjezdné a budou opatřeny obrubníky, které zpomalí
projíždění návsi jako pěší zóna.
Malá strana bude využita v době rekonstrukce pro osobní a autobusovou dopravu. Při
rekonstrukci vozovky se bude pravděpodobně měnit vodovodní řad pod vozovkou. Na Malé
straně o výměně Vodárny neuvažují. Občané si budou moci vyměnit vodovodní přípojky od
nového řadu pouze na vlastní náklady.
Koncem září a začátkem října docházelo v Tlucné k vypínání vody, voda tekla znečištěná,
nebo rezavá. V takových případech volejte zásadně:Vodárny Kralovice tel. 373396304,
nebo 373396305.
Poruchy vodovodu a elektřiny hlaste prosím vždy jen provozovatelům. Krátkodobé
výpadky nebývají hlášeny na obecní úřad. Pokud si nebudete stěžovat provozovatelům, stanou
se pravidlem. Čím více Vás zavolá provozovatelům, tím lépe. Obecním úřadům se hlásí jen
celodenní výpadky. Tyto jsou předávány občanům prostřednictvím rozhlasu.

Nezapomeňte všichni začátkem roku 2005 na poplatky za odpady, psy (trvale hlášených
osob) a nájemné za pozemky pod chatou.
Na rok 2005 se platí od 3. 1. 2005-28.2.2005. Dlužníci poplatků za odpady budou
postihováni pokutou od 2.000 - 30.000,- Kč, chataři mají v nájemní smlouvě výpověď
z pozemku a pokuty z nájemného. Žádné složenky obecní úřad neposílá. Budeme
posílat jen upomínky s pokutou.
Co máte vědět:
Obecní úřad: telefony: 373394201, 373393394
e-mail: horni_bela@cmail.cz
úřední hodiny pro veřejnost
P 7,30-11,30
S 7,30-11,30
Starostka:

Po 18.00-20.00

12,30-18.00
12,30-17.00
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 2005

lokalita
číslo
popisné příklad
H. Bělá
01
22
200501022
Vrtbo
02
112
200502112
Tlucná
03
9
200503009
Hubenov
04
16
200504016
Č. Rybník 05
E23
200505023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poplatek za psy:
35,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího 60,- Kč
(pouze u trvale hlášených osob)
Poplatky za odpady:
Chataři:
450,- Kč ročně
Chalupáři:
450,- Kč ročně v případě ekologického topení tj. plyn,
přímotopy, nebo dřevoplyn je stanovena cena 225,- Kč ročně
Trvale hlášení občané:
na jednu trvale hlášenou osobu 330,- Kč ročně, nejvýše za 4 osoby trvale hlášené na jedno
číslo popisné, nebo bytovou jednotku. Maximální částka 1.320,- Kč za čtyři a více osob.
V případě, že v domě nebo v bytové jednotce je zavedeno ekologické topení, tzn. plyn,
přímotopy nebo kotel na dřevoplyn, je stanovena cena 160,- Kč na trvale hlášenou osobu
ročně. Maximální částka za čtyři a více osob činí 640,- Kč ročně.
Obecní úřad bude uzavřen od 22. 12. 2004 – 2. 1. 2005 z důvodů čerpání řádné dovolené.
Přejeme všem občanům příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví,
spokojenosti a síly. Děkuji všem za pomoc a spolupráci v roce 2004 a těším se na další.
Zastupitelé a pracovnice obecního úřadu

