Vážení spoluobčané,
vloni v tomto čase jsme začínali boj s onemocněním Covid-19, naše tváře
kryly roušky a já jsem Vám v závěru svého příspěvku ve Zpravodaji přál, aby se
nám všem podařilo boj s virem vyhrát a život se vrátil do normálu. Bohužel po
roce se situace zatím nelepší, stále někteří nemohou pracovat a podnikat, opět
je zavřená naše mateřská škola i školy ostatní, roušky jsme vyměnili za
respirátory a zdravotníci v přeplněných nemocnicích stále bojují o životy
nemocných. Obec zajistila dodávku respirátorů a chirurgických roušek a zdarma
je rozdáváme svým občanům. Přijďte si.
Ani letošní velikonoce nebudou tradiční, vládní nařízení nám nedovolují
se navštěvovat a setkávat. Půjdete-li v těchto dnech na procházku, přijďte se k
obecnímu úřadu podívat na náš velikonoční strom. Snad první jarní dny
přinesou nejen teplejší slunečné počasí, ale také uvolnění a zklidnění celé této
pandemické krize. Přál bych to nám všem.
Zdeněk Fusik, starosta obce

...TROŠKA STATISTIKY...
Naše obec měla k 31.12.2020 celkem 576 obyvatel, z toho 302 mužů a 274 žen.
Došlo k poklesu počtu obyvatel oproti konci roku předchozího o 9 občanů.
V roce 2020
* se narodili 4 noví občánci, z toho 2 chlapečci a 2 holčičky
* zemřelo 5 občanů, z toho 4 muži a 1 žena
* přistěhovalo se 13 občanů, z toho 10 mužů a 3 ženy
* odstěhovalo se 21 občanů, z toho 10 mužů a 11 žen
…OBECNÍ ÚŘAD…
* úřední hodiny Obecního úřadu jsou pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod.,
s polední přestávkou mezi 12:00 a 13:00 hod.
* komunikovat s námi můžete také elektronicky na e-mail : obec@bilov.cz
* číslo účtu pro bezhotovostní platby : 107 – 565430227 / 0100
* aktuální informace zveřejňujeme na webu obce : www.bilov.cz, jsme také na
Facebooku: Obec Bílov
* na našem obecním úřadě Vám můžeme mimo jiné vyhotovit výpis z rejstříku
trestů, výpis z katastru nemovitostí a další dokumenty z aplikace CzechPoint.
I nadále provádíme ověřování podpisů nebo listin.
POPLATKY
- za svoz komunálního odpadu ve výši 500,- Kč za osobu
- za psa ve výši 150,- Kč; za každého dalšího psa 200,- Kč
- za psa v bytě ve výši 250,- Kč
- za hrobové místo dle velikosti 50,- Kč, 82,- Kč nebo 124,- Kč
Platit můžete v hotovosti v úředních dnech do pokladny
Obecního úřadu a také bezhotovostně na náš účet
č. 107 – 565 430 227 /0100, variabilní symbol číslo domu.
Poplatky jsou splatné do 31.3.2021.
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Svoz kontejnerů na velkoobjemový odpad máme objednán na sobotu 15. 5.
2021 dopoledne, od 8:00 do 11:00 hodin. OZO Ostrava zatím nedokáže
garantovat, že svoz proběhne, jsou omezeni krizovými opatřeními vlády a
momentálně až do velikonoc svozy neprovádějí. Budeme Vás včas informovat v
místním rozhlase, na webu obce a na facebooku.

VÝPIS ZE SCHVÁLENÝCH USNESENÍ
Od posledního vydání Zpravodaje v prosinci loňského roku proběhla 3 zasedání
Zastupitelstva obce, na kterých bylo mimo jiné schváleno :
* rozpočty a rozpočtové výhledy obce a Mateřské školy
* uzavření Kupních smluv s novými majiteli pozemků v lokalitě určené k zástavbě rodinnými domky
* zadání zpracování projektové dokumentace na doplnění veřejného osvětlení
na místní komunikaci 7c
* záměr obce propachtovat budovu Víceúčelového sportovního zařízení v obci
* zadání veřejné zakázky „Demolice budovy č. 85 v obci Bílov“
* podání žádosti o dotaci na vybudování inženýrských sítí v lokalitě zástavby
rodinnými domky na Ministerstvo pro místní rozvoj
K prodeji pozemků v lokalitě určené k zástavbě uvádíme:
* I. kolo elektronické aukce proběhlo v prosinci, bylo vydraženo 12 pozemků
o celkové výměře 12 822 m2, průměrná cena za 1 m2 se dostala na hodnotu
912 Kč
* II. kolo elektronické aukce proběhlo v březnu, bylo vydraženo 10 pozemků
o celkové výměře 10 354 m2, průměrná cena za 1 m2 se dostala na hodnotu
1189 Kč
* do III. kola elektronické aukce zbývá 8 pozemků. Plánujeme, že III. kolo aukce
proběhne cca v červnu 2021, po dokončení vybudování inženýrských sítí.
Informace včas zveřejníme na úřední desce.

R E S P I R Á T O R Y a CH I R U R G I C K É R O U Š K Y
Obec zajistila dodávku respirátorů a chirurgických roušek pro občany s trvalým
pobytem v obci Bílov, jimž budou poskytnuty ZDARMA. V kanceláři Obecního
úřadu si můžete v úředních dnech vyzvednout 2 kusy respirátorů pro dospělou
osobu a 2 kusy roušek pro dítě do 15 let.

ROZHLEDNA
Vzhledem ke stávajícím vládním krizovým opatřením není možné od 1. 4. 2021
otevřít ani naši rozhlednu. O aktuálním datu otevření budeme informovat.
SEKÁNÍ TRÁVY
S příchodem jarních měsíců opět nabízíme občanům službu sekání trávy našimi
zaměstnanci. Objednávky se přijímají telefonicky u místostarosty obce. Cena za
1 hodinu sekání jedním pracovníkem :
* křovinořezem 120,- Kč
* bubnovou sekačkou nebo traktorkem 144,- Kč
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
Objednávky do pořadníku na dovoz palivového dříví přijímá místostarosta obce
p. Bialek, a to buď telefonicky na tel. č. 556 412 113 nebo na e-mailové adrese
místostarosta@bilov.cz. Na vlečku se naloží 5 m3 dříví. Ceny včetně dopravy :
* 1 m3 měkkého palivového dříví 500,- Kč + 15 % DPH (vlečka 2875,- Kč vč.DPH)
* 1 m3 mix palivové dříví 600,- Kč + 15 % DPH (vlečka 3450,- Kč vč. DPH)
* 1 m3 tvrdého palivového dříví 700,- Kč + 15 % DPH (vlečka 4025,- Kč vč. DPH)
* řezání dřeva motorovou pilou naším zaměstnancem 120,- Kč / hod. vč. DPH
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. 3. 2021 na sobotu 27. 3.
2021. Sčítání podléhá každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na
území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo která je na
území ČR v rozhodný okamžik přítomna, a každý dům a každý byt (i
neobydlené).
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího
formuláře. Nabízejí se dvě možnosti :
1) ELEKTRONICKY v době od 27. 3. 2021 do 9. 4. 2021 – při online sčítání na
webu www.scitani.cz.
2) nebo vyplněním LISTINNÉHO FORMULÁŘE v době od 17. 4. 2021 do 11. 5.
2021. Formulář Vám bude vhozen do poštovní schránky, po vyplnění jej vložíte
do předtištěné obálky a vhodíte do schránky České pošty (bez známky).
Při problémech s vyplňováním se můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50.
Další informace můžete získat mimo jiné na webu obce www.bilov.cz /úřední
deska.

MATEŘSKÁ ŠKOLA BÍLOV
se obrací na rodiče, aby s dětmi vyrobili
velikonoční vajíčko a přišli je zavěsit
na připravené větvičky u školky.
Půjdete-li dopoledne, zazvoňte ve školce,
dostanete za vajíčko odměnu.
2. května slaví naše školka výročí 75 let
od jejího vzniku. K tomuto výročí vyjde
v závěru dubna speciální vydání Zpravodaje,
do kterého p. ředitelka Heiníková čerpala
z kroniky Mateřské školy.
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