,

Čtvrtletní zpravodaj OÚ Kbel pro obce Kbel, Malinec, Mečkov, Nová Ves a Babice

4. čtvrtletí 2019

V tiché hodině půlnoční, zaznít dej náladě vánoční,
ať vzácný ten sváteční čas, rozzáří v srdcích jas.
Kouzelné vánoce
naplňující všechny Vaše představy o dnech svátečních
a šťastný nový rok 2020 prožitý především ve zdraví
Vám všem ze srdce přejí zastupitelé OÚ Kbel
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Vážení spoluobčané,
pomalu se chystáme rozsvítit si doma vánoční stromeček, užít si klidu a pohody
v kruhu rodiny, rozloučit se s rokem 2019 a přivítat rok nový.
Každý z nás v tuhle poklidnou dobu bilancuje, přemýšlí, jaký to vlastně rok byl.
Dovolte mi, abych v krátkosti shrnul práci obce v letošním roce a nastínil plány
obce na rok příští.
Kromě běžné agendy chodu obce jsme provedli celkovou rekonstrukci
bezdrátového rozhlasu v našich obcích, opravili místní komunikace,
dokončujeme projekt rekonstrukce cesty v Nové Vsi, která se nepoužívala cca
50 let. Projekt revitalizace rybníka ve Kbele je hotov, čekáme na vyhlášení
a získání dotace. Kladně jsme vyreklamovali dva roky starý povrch silnice v
Nové Vsi. Průběžně se staráme o provozní věci spojené s chodem obcí.
Od nového roku bude nejdůležitějším a nejdiskutovanějším tématem voda a
kanalizace. Předpokládám, že všichni víme, jak na tom jsme.
Nechali jsme si zpracovat “variantní studii proveditelnosti vodovod, kanalizace
a ČOV”. Na jaře příštího roku budou pozváni k debatě s občany kompetentní
osoby, které se touto problematikou zabývají. V rámci tohoto dialogu budou
vysvětleny jednotlivé pojmy a legislativní kroky, které se budou týkat
budoucího řešení problematiky rozvodu pitné vody a s ní spojenou odpadní
vodou. Ale už nyní vím, že je to otázka několika let.
Děkuji touto cestou naší účetní, paní Jitce Stuchlové, a našemu zastupitelstvu, za
odpovědnou práci.
Děkuji našim ochotníkům, hasičům, myslivcům a všem dobrovolníkům za
pomoc s organizací kulturních akcí, zejména pro naše nejmenší, za sponzorské
dary a hlavně čas, který těmto aktivitám věnují.
Děkuji členům zásahového družstva hasičů za držení stálé pohotovosti.
Děkuji všem, kteří se aktivně podílejí na údržbě našich obcí.
Děkuji Vám občanům, za podporu.
Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, klid, spokojenost a
mnoho úspěchů v roce 2020.
Luděk Malán
starosta
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USNESENÍ
Ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kbel ze dne 18. 12. 2019
A/ZO bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti kulturní komise
2. Zprávu finanční komise
3. Zprávu kontrolního výboru
B/ZO schvaluje:
1.
2.
3.
4.

Program veřejného zasedání
Návrh rozpočtu na rok 2020
Členy inventarizační komise
a) Zrušovací ustanovení vyhlášky č. 1/2008 ze dne 4. 7. 2008 o pohybu
psů a k zabezpečení záležitostí místního pořádku.
b) Zrušovací ustanovení vyhlášky č. 2/2004 ze dne 15. 12. 2004,
požární řád obce.
c) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, která stanovuje systém
shromažďování, sběru komunálních odpadů.
d) Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, která upravuje organizaci a
zásady zabezpečení požární ochrany v obci.
e) Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, která stanovuje pohyb psů a
jiného zvířectva na veřejných prostranstvích a záležitostí veřejného
pořádku.
f) Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, která stanoví část společného
školského obvodu základní školy a mateřské školy Měčín.
g) Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019, která vymezuje doby nočního
klidu a ruší vyhlášku č. 1/2016 o regulaci hlučných činností ze dne
10. 10. 2016

5. Zvýšení poplatků za komunální odpad na rok 2020

Luděk Malán - starosta

Petr Kosan – místostarosta

Vyvěšeno dne: 20. 12. 2019
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OZNÁMENÍ:
Zimní úprava vegetace.
Vážení spoluobčané. Nastal čas vegetačního klidu, přišlo zimní období a
můžeme se těšit i na sněhovou nadílku. K zajištění plné obslužnosti komunikací
nám kolem některých cest brání bujná vegetace. Proveďte tedy úpravu dřevin
přesahujících z vašeho pozemku do průjezdného profilu tak, aby nebránila
průjezdu zimní údržby.
Děkuji za pochopení. Václav Holý.
Zvýšení poplatků za komunální odpad o 3 %

Ceník 2020 odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu
Typ a objem
nádoby

Četnost svozů
ročně

Cena služby
( Kč bez DPH)

Popelnice
110,120L

1xtýdně (52)
Kombinovaný (40)
1x14 dní (26)
1x měsíc (12)

1xtýdně (52)
Kombinovaný (40)
1x14 dní (26)
1x měsíc (12)
Kontejner 660L
1x týdně (52)
1x14 dní (26)
Kontejner 1100L
1x týdně (52)
1x 14 dní (26)
Pytlový svoz:
Jednorázový svoz
Pronájem
80 , 110 , 120 L
240 L

2417,40
2060,86
1656,52
986,95

Cena služby
( Kč vč.15%
DPH)
2780,01
2369,98
1904,99
1134,99

Cena
vč.DPH
prodej
2780
2370
1905
1135

1656
12819
7338
14014
8125
81
87

1904,40
14742
8439
16116
9344
93
100

1905

155
247

+21%
+21%

Popelnice
240L

150
200

Konkrétní termín prodeje nových známek na popelnice bude dodatečně
upřesněn na vývěsce.
POBÍDKA
Vážení čtenáři Kbelských listů,
Zajisté občas mnozí z Vás máte na srdci nějakou připomínku k různým
společným obecním záležitostem – ať již negativní nebo pozitivní.
Na veřejná zasedání obecního zastupitelstva chodí jen malá hrstka lidí (a stále
stejná) – tak zveřejněte svůj pohled na život v obci nebo nějaký nápad jinou
cestou.
Dejte o tom vědět ostatním na stránkách Kbelských listů. Pro zaslání příspěvku
je Vám k dispozici můj email (viz. poslední řádek Kbelských listů).
Izabela Viktorová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea
V uplynulém čtvrtletí OÚ Kbel blahopřál celkem čtyřem jubilantům. Tři osoby
nad 70 let obdržely dárkový balíček a jedna pod touto věkovou hranicí dostala
písemné blahopřání.
Pan Miloslav Viktora ze Kbela, který 10. prosince oslavil 88. narozeniny, se
s gratulanty chtěl vyfotit, a proto zde na základě jejich souhlasu fotografie
zveřejňujeme.

6. prosince jsme měli jít přát panu Marcelovi Arbanovi ze Kbela. Ten byl
bohužel v dané době hospitalizován v nemocnici. Rodina si ale přeje, abychom
mu blahopřát přišli dodatečně, až nás vyrozumí, že je pan Arban již doma. Touto
cestou mu přejeme mnoho sil v uzdravování a těšíme se na brzké shledání.
Ve zbývajících dnech měsíce budeme ještě vinšovat třem jubilantům.

USKUTEČNĚNÉ SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ UDÁLOSTI
2. 11. 2019 uspořádaly paní Vlasta Kolihová a Andrea Přibáňová lampionový
průvod, kterého se zúčastnilo 20 dětí. Po skončení průvodu si děti upekly u
hasičárny špekáčky, které financoval OÚ. Pořadatelkám děkujeme.
30. 11. 2019 se uskutečnil Čertovský jarmark – Benefiční akce pro Elišku, Stal
se již hezkou tradicí, kterou každoročně pořádá Ochotnický spolek Kbel a SDH
Kbel. Mikulášovy nadílky se zúčastnilo 88 dětí, které byly obdarovány
adventními kalendáři. Finanční výtěžek činil 36 331-, Kč. Rodičům malé Elišky
bylo předáno 40 000-, Kč.
Sponzoři - Gasspo Klatovy, manželé Míkovi, p. Hnojská, p. Schwarzová,
Ručprčky- Malinec, OÚ Kbel
Děkujeme všem, kdo se podíleli na této akci a nemenší měrou všem, kdo si na
jarmarku cokoli koupili nebo přispěli jakoukoli částkou do kasičky.
14. 12. 2019 proběhla poslední leč MS Kbel za hojné účasti široké veřejnosti.
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PLÁNOVANÉ SPOLEČENSKÉ AKCE
31. 12. 2019 Silvestrovský mejdan v Hospůdce ve Kbele od 18:00 hod
(tombola za symbolickou cenu 10 Kč, zajímavé ceny –
1. cena= romantická večeře pro dva, 2. cena= jídelní servis, …+půlnoční
přípitek zdarma), pořadatelé prosí o předběžnou rezervaci na tel. 776719065
1. 1. 2020 XI. novoroční pochod na Pahorky – sraz:
Měčín 13:00 hod Nádvoří na Radnici
Kbel 13:00 hod u Hospůdky
Malinec 13:15 hod před klubovnou OÚ
Po návratu odpočinek posezením v Hospůdce a zahřátí útrob tradiční polévkou.
11. 1. 2020 Myslivecký bál od 20:00 hod (bohatá zvěřinová tombola)
15. 2. 2020 Vepřové hody pořádané SDH Kbel
22. 2. 2020 Dětský maškarní bál od 14:00 hod
29. 2. 2020 Hasičský bál od 20:00 hod
14. 3. 2020 Ochotnický maškarní bál od 20.00
Ochotnický spolek Kbel od prosince 2019 zkouší novou divadelní hru od
Antonína Procházky S TVOJÍ DCEROU NE. Předpokládaná premiéra - duben
2020.
_____________________________________________________________
OTEVÍRACÍ DOBA
OBCHOD VE KBELE: 23. 12. – 7:00-10:30
24. 12., 25. 12. a 26. 12. - zavřeno
27. 12. – 7:00-10:30
28. 12. – 7:00-10:00
29. 12. – zavřeno
30. 12. a 31. 12. – 7:00-10:30
01. 01. – zavřeno
02. 01. – 7:00-10:30
HOSPŮDKA KBEL: 24. 12. – 13:00-17:00
26. 12. – 19:00-22:00
27. 12. – 17:00-00:00
28. 12. – 15:00-……..
29. 12. – 16:00-22:00
30. 12. – zavřeno
31. 12. – 18:00 - …...
01. 01. – po návratu z pochodu otevřeno
Vydal v roce 2019
Obecní úřad Kbel, Kbel 37, 34012 Švihov, tel. číslo: 376 395 166
starosta: Luděk Malán. tel. číslo: 723 520 726
email: kbel@obecni-urad.net www: www.obec-kbel.cz
V případě dotazů týkajících se Kbelského oběžníku kontaktujte paní Mgr. Izabelu Viktorovou – email:
izabelaviktorova@seznam.cz, tel. 376 395 100
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