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LIST OBCE
ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU V BÍLOVĚ

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
úvodem mi dovolte, abych touto cestou poděkoval Vám všem, kteří jste přišli k letošním
komunálním volbám, za projevenou důvěru. Kandidovala dvě uskupení a vybírat jste si
mohli z 18 kandidátů. Vysoká volební účast 66,7 %, je známkou toho, jak velký zájem zvolit
si ty správné lidi máte a že Vám budoucnost naší obce není lhostejná. Všech hlasů si nejen
já, ale celé zvolené zastupitelstvo, velmi vážíme. Zároveň je to pro nás velmi zavazující.
Budeme se po celé čtyřleté volební období snažit, abychom pracovali co nejlépe ve
prospěch Vás všech, budeme řešit Vaše problémy a podněty a budeme se snažit splnit
všechny body našeho volebního programu.

Pokračování na další straně.

Předpokládáme, (pokud nenastanou žádné
průtahy a komplikace), že ustavující zasedání
nového zastupitelstva obce Bílov se bude konat
zřejmě 19. října 2022. Pozvánku včetně
přesného termínu a podrobného programu
zveřejníme na webu obce a na venkovní úřední
desce a budeme Vás informovat místním
rozhlasem. Touto cestou bych Vás chtěl na toto
veřejné ustavující zasedání pozvat.
Zároveň bych chtěl poděkovat končícímu
zastupitelstvu za velmi dobrou spolupráci
v průběhu celého uplynulého volebního
období. Zvláštní poděkování za dlouholetou
práci pro obec patří p. Rostislavu Bialkovi,
který
se
rozhodl
ve
volbách
již
nekandidovat a po 16 letech ve funkci
místostarosty obce Bílov končí.

Zdeněk Fusik
starosta obce

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Bílov,
konaných ve dnech 23. a 24.9.2022 ve volebním okrsku č. 1
Bílov.
Celkem bylo zapsáno 448 voličů, z toho se voleb zúčastnilo 299 voličů, což je 66,7 %. Bylo
odevzdáno 296 platných hlasovacích lístků a 3 hlasovací lístky neplatné.

Do Zastupitelstva obce byli zvoleni:
1) Fusik Zdeněk

SNK pro Bílov

234 hlasů

2) Vlček Tomáš

SNK pro Bílov

221 hlasů

3) Slezáčková Eva

SNK pro Bílov

190 hlasů

4) Hynek Daniel

SNK pro Bílov

184 hlasů

5) Houska Tomáš

SNK pro Bílov

177 hlasů

6) Trubianský Ladislav

SNK pro Bílov

172 hlasů

7) Horkelová Anna

Společně pro Bílov

83 hlasů

Do Zastupitelstva obce nebyli ze

Do Zastupitelstva obce nebyli

strany Společně pro Bílov zvolení:

ze strany SNK pro Bílov zvolení:

Aranka Horváthová - 79 hlasů

Jaroslav Polkorab - 177 hlasů

Monika Parvoničová - 66 hlasů

Rostislav Bialek - 84 hlasů

Miluše Burjetková - 61 hlasů

Pavel Krsička - 39 hlasů

Lukáš Bartek - 54 hlasů
Jana Vrbová - 51 hlasů
Martina Loskotová - 49 hlasů
Diana Glabazňová - 19 hlasů
František Ondrušek - 9 hlasů

Výsledky I. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR,
konaných ve dnech 23. a 24.9.2022 ve volebním okrsku č. 1
Bílov.
Celkem bylo zapsáno 448 voličů, z toho se voleb zúčastnilo 205 voličů, což je 45,9 %.
Bylo odevzdáno 202 platných hlasovacích lístků a 3 hlasovací lístky neplatné.

Pořadí jednotlivých kandidátů:
Jaromír Radkovský - 97 hlasů

Ivana Váňová - 18 hlasů

Petr Orel - 33 hlasů

Jan Mužík - 11 hlasů

Leo Luzar - 22 hlasů

Dana Vahalová - 1 hlasů

Pavel Liška - 20 hlasů

Výsledky II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR,

konaných ve dnech 30.9. a 1.10.2022 ve volebním okrsku č. 1
Pořadí jednotlivých
kandidátů:
Bílov.
Celkem bylo zapsáno 448 voličů, z toho se voleb zúčastnilo 55 voličů, což je 12,3 %.
Bylo odevzdáno 55 platných hlasovacích lístků.

Pořadí jednotlivých kandidátů:
Jaromír Radkovský - 42 hlasů
Ivana Váňová - 13 hlasů

Okrsková volební komise děkuje všem voličům za účast ve volbách.

1) Zdeněk Fusik

SNK pro Bílov

získal 234 hlasů

2) Tomáš Vlček

SNK pro Bílov

získal 221 hlasů

3) Slezáčková Eva

SNK pro Bílov

získala 190 hlasů

Milostivé léto II. - informace
Ministerstva spravedlnosti ČR
Také letos mohou někteří dlužníci v exekuci vyřešit relativně
levně své dluhy. Milostivé léto se vztahuje na exekuce vůči tzv.
veřejnoprávním subjektům (hlavně obce, města, veřejné vysoké
školy, zdravotní pojišťovny, krajské či městské nemocnice,
dopravní podniky, někteří dodavatelé energií, Český rozhlas,
Česká televize apod.). Milostivé léto II. lze využít pro exekuční
řízení zahájená dříve než 28.10.2021.
Dlužníkovi stačí uhradit vymáhanou jistinu a paušální náhradu
nákladů exekuce v období od 1.9.2022 do 30.11.2022. Paušální
náhrada nákladů exekuce je 1500 Kč + DPH. Jistinou se rozumí
původní dlužná částka (bez příslušenství). Zbytek dluhu je
následně odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále a
odměny exekutorů, které přesahují uvedených 1500 Kč + DPH.
Dlužník musí písemnou formou (nejlépe doporučeným dopisem)
sdělit soudnímu exekutorovi, že žádá o zahájení postupu dle
právní úpravy Milostivého léta II., dále o vyčíslení jistiny a o
zaslání platebních údajů. Soudní exekutor má povinnost
dlužníkovi na jeho písemnou výzvu do 15 dnů odpovědět.
Po uhrazení dluhu soudní exekutor exekuci zastaví a osvobodí
Vás od placení zbytku tohoto dluhu.
Více informací na webu www.milostiveleto.cz nebo na bezplatné
lince 770 600 800.

Připravujeme
Vítání občánků

Lampionový průvod

Adventní koncert v
kostele

Setkání s jubilanty

Rozsvícení vánočního
stromu

Mikulášská nadílka

Informace
pro občany
Jednorázový
příspěvek 5000,- Kč
na dítě

Kontejnery na
velkoobjemový
odpad

Na pracovišti CzechPoint na obecním

Kontejnery

úřadě

nabízíme

budou přistaveny na prostranství u

možnost podat naším prostřednictvím

bývalé hasičárny v sobotu 15. října 2022

žádost o jednorázový příspěvek na dítě

od 12.00 do 15.00 hodin.

v

Bílově

i

nadále

na

velkoobjemový

odpad

ve výši 5000,- Kč.
Nárok na příspěvek má dítě narozené v
období od 2.8.2004 do 31.12.2022 s
trvalým pobytem v České republice.
Příjem posuzovaných osob (tj. rodičů,
partnerů, samoživitelů....) za rok 2021
nesmí

přesáhnout

1

milion

korun

hrubého. Příjmy se nedokládají, MPSV si
je však může prověřit.

na

našem

Myslivecký

spolek

Bílov

pořádá

a

srdečně zve na Hubertovskou zábavu,
která proběhne 26.11.2022 od 20.00

Žadatel (stačí jeden z rodičů, partnerů)
předloží

Zveme vás na
zábavu

pracovišti

svůj

občanský průkaz, rodné číslo dítěte,
rodné číslo druhého rodiče (partnera),
číslo účtu a číslo mobilního telefonu
nebo e-mailovou adresu.

hod. v kulturním domě v Bílově. Živá
hudba, myslivecká kuchyně, tombola,
bohaté

občerstvení.

Předprodej

vstupenek bude probíhat u p. Szkandery
od 5.11.2022
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