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Vážení spoluobčané,
dostali jste do schránek další číslo Obecního zpravodaje obce Vysoká. Přinášíme v něm  
stručný přehled hospodaření obce v minulém roce, informace o likvidaci kůrovcové kalamity
v obecních lesích, další materiály k problema ce nakládání s odpadem přehled výsledků 
Tříkrálové sbírky v naší obci i v okolních obcích. 

Nejdříve se ale zastavíme u připomínky 300 let od založení naší obce. V současné době 
zvažujeme, zda v rámci oslav uspořádat také nějakou kulturně-společenskou akci, která 
by byla příležitos  k tomu, aby se obyvatelé obce setkali a prožili společně některé 
sobotní odpoledne a večer. Dosud není zcela jasné, zda by o nějakou akci tohoto typu byl 
zájem a zda by se našla skupinka ochotných lidí, kteří by se na přípravách této akce 
podíleli. Uvítali bychom, kdybyste se k této věci vyjádřili a podle případného zájmu či 
nezájmu budeme dál postupovat. Protože příprava a zařizování podobných akcí vyžaduje 
dost času, bylo by zapotřebí, abychom měli jasno co nejdříve. Dejte tedy vědět i v 
případě, že o konání žádné akce nemáte zájem.



Přehled hospodaření v roce 2019
 
Pro lepši informovanost obyvatel přinášíme stručné informace o hospodaření obce Vysoká 
v uplynulém roce.

Celkové příjmy činily 1 369 538 Kč. 
Vedle příjmů z daní bylo vybráno 57 420,- Kč na poplatcích za odpad (včetně penále za rok 
2018), 600 Kč na poplatcích ze psů, 6 953,- Kč za pronájmy obecních pozemků. 
Dotace na veřejně prospěšné práce obec obdržela ve výši 87 152,- Kč, dotace na státní 
správu činily 65 400, dotace na volby byla přijata ve výši 29 000,- Kč.
Za prodej dříví obec utržila 236 875,- Kč, náhrady za zpětný odběr tříděného odpadu činily 
9 314,- Kč.

Celkové výdaje obce činily 1 206 231 Kč. 
Z toho 131 247,- Kč byly náklady na těžbu dříví v obecních lesích, 80 824,- obec vynaložila 
na nákup techniky do lesa (byl pořízen š pač, motorová pila a křovinořez - 50% nákladů by 
obec měla v roce 2020 získat zpět z dotace SZIF). Náklady na provoz, údržbu a úpravy 
veřejného osvětlení činily 45 215,- Kč, svoz nebezpečných odpadů 13 186,-Kč, svoz 
tříděného a biologicky rozložitelného odpadu 24 558,- Kč, za svoz směsného komunálního a
velkoobjemového odpadu  obec zapla la 54 280,- Kč. 
Náklady na údržbu veřejného prostranství včetně nákladů na opravu svodu dešťové vody 
činily 176 444 Kč. 
Náklady na volby do EP byly 12 806,- Kč (zbývající část dotace bude vrácena Krajskému 
úřadu počátkem roku 2020). Náklady na činnost místní správy činily 236 230 Kč, odměny 
členů OZ včetně povinného ZP představovaly 246 593 Kč. 

Kompletní a podrobný přehled o příjmech a výdajích najdete ve výkazech za rok 2019, které 
budou zveřejněny jako obvykle na webových stránkách obce a jako součást Závěrečného 
účtu také na úřední desce obecního úřadu.

Lesní hospodářství
Jak již bylo mnohokrát zmiňováno, obec v roce 2019 musela řešit následky kůrovcové 
kalamity v obecních lesích. Vzhledem k situaci, která pos hla nejen naši republiku, ale i 
řadu dalších evropských zemí, můžeme jistě  považovat za úspěch, že se podařilo napadené 
stromy zpracovat, vytěžené dříví prodat a rovněž provést i rychlý úklid po těžbě. Část 
vytěženého dřeva bylo také pořezáno na trámy a fošny, které by do budoucna měly být 
použity na opravu střechy obecního úřadu. 
Nicméně kalamita ještě neskončila a čeká nás ještě další těžba a poté obnova lesa – 
výsadba stromků a stavba oplocení pro  okusu zvěří.
Obec i nadále nabízí prodej palivového dříví.



Kompostéry
V roce 2019 obec zprostředkovala všem zájemcům zapůjčení kompostérů v rámci Regionu 
MTJ. Kompostéry se osvědčily a pokud by byl zájem, bylo by možno zajis t i další.

Odvod dešťové vody
Práce na dokončení svodu dešťové vody ještě budou pokračovat, protože závisí na 
příznivém počasí. 

Likvidace odpadních vod
Pokud se týká čištění odpadních vod – byly zvažovány různé možnos  včetně obecní 
kanalizace napojené na centrální čis rnu. Toto řešení by sice bylo pro obyvatele 
nejpohodlnější, ale bohužel je tak finančně nákladné, že to mnohonásobně překračuje 
možnos  obecního rozpočtu. Vybudování samotného kanalizačního řádu by představovalo 
podle odhadu odborníků částku cca 8 miliónů korun, další náklady by pak představovala 
výstavba čis čky a zajišťování jejího provozu.  Obec si proto nechala vypracovat 
hydrogeologický posudek, z něhož vyplývá, že je možné v obci uvažovat o výstavbě 
domovních čis ren odpadních vod, ale u některých nemovitos  se musí jednat o čis rny  s 
nejvyššími parametry, protože část obce leží v ochranném vodním pásmu.  Současně jsme 
obdrželi i souhlasné stanovisko Krajského úřadu, že je tento záměr v souladu s Plánem 
rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. 

Informace o odpadovém hospodářství
Pro obyvatele naší obce i pro majitele nemovitos  k rekreaci máme dobrou zprávu. Změny 
v péči o odpadové hospodářství v roce 2019 přinesly výsledky.  Ke zlepšení situace přispělo 
také zavedení kamerového systému, který umožnil iden fikovat původce odpadu – některé 
i mimo naši obec. Přestože svozová firma každoročně zvyšuje ceny za svozy a ukládání 
odpadu, naše obec opro  roku 2018 v minulém roce na svozu odpadů ušetřila 
nezanedbatelnou finanční částku, jak se o tom můžete přesvědčit v následující tabulce.

Druh odpadu Náklady v roce 2018 Náklady v roce 2019
Tříděný odpad 15  351,00 Kč 17  717,00 Kč
                       z toho papír 920,00 Kč 1  729,00 Kč
                                  plasty 13  971,00 Kč 14  008,00 Kč
                                  sklo 460,00 Kč 1  980,00 Kč
Biologicky rozlož. odpad 6  072,00 Kč 6  841,00 Kč
Nebezpečný odpad 30  728,00 Kč 13  186,00 Kč
Velkoobjemový odpad 63  361,00 Kč 41  497,00 Kč
Komunální odpad 11  887,00 Kč 12  783,00 Kč
CELKEM 127  399,00 Kč 92  024,00 Kč

Celková úspora tedy činí 35 375,- Kč.



Jak jste si možná všimli, v roce 2019  se výrazně snížily náklady na nebezpečný a 
velkoobjemový odpad (kontejner u hřiště), a naopak se zvýšil podíl tříděného odpadu, což 
je zapotřebí. Ještě patrnější je to z další tabulky, která porovnává celkové množství 
svezeného odpadu.

Druh odpadu Množství v roce 2018 v kg Množství v roce 2019 v kg
Nebezpečný odpad 1  685 452
Komunální odpad včetně 
velkoobjemového 15 221 10 838
Kovy 780 1  490
Tříděný odpad 6  069 7  059

Do nebezpečného odpadu byl dříve někdy odkládán i běžný komunální odpad, což se 
odráželo ve vysokých nákladech za svozy. Stejné je to i v případě, že se do směsného 
komunálního odpadu zbytečně dostává odpad, který je možno vytřídit. Náklady za svozy 
tříděného odpadu jsou výrazně nižší než náklady za svoz odpadu netříděného. 
Kovy jsou odváženy zcela zdarma. 
Navíc obec dostává za vytříděný odpad úhrady od firmy Eko-kom. Za rok 2018 jsme obdrželi
náhradu ve výši 6 478,- Kč, za rok 2019 to bylo 9 314,- Kč.



Ale ještě stále je co zlepšovat. Ceny za svozy se neustále zvyšují a navíc firma Suez v 
letošním roce zavedla změnu ve svozech tříděného odpadu -  již nebudou na výzvu, jako 
dosud, ale   budou prováděny v pravidelných předem dohodnutých termínech. Termíny 
jsou stanoveny tak, aby pokud možno nedocházelo k přeplňování kontejnerů, ale byla by 
škoda, aby naopak kontejnery byly vyváženy poloprázdné. Proto by bylo výborné, kdyby se
nám společně podařilo těmto termínům přizpůsobit a vždy před plánovaným svozem 
všechen vytříděný odpad odnést do kontejnerů.
 Ale musí se jednat opravdu jen o tříděný odpad, nikoliv o věci, které do příslušných 
kontejnerů nepatří. Všechny obce byly požádány, aby upozornily své obyvatele na nutnost 
správného třídění. Pokud by se v kontejnerech na tříděný odpad objevilo větší množství 
materiálu, který tam nepatří, bude odpad dodatečně účtován jako směsný komunální 
odpad. To samozřejmě pla  nejen pro plasty, papír a sklo, ale i pro biologicky rozložitelný 
odpad, který je ukládán do hnědého kontejneru.
V letošním roce má také obec povinnost zajišťovat i sběr jedlých olejů, jak již bylo sděleno v
minulém čísle Obecního zpravodaje. Obec obdržela nádobu na tyto oleje, čekáme ale ještě 
na držáky, abychom nádobu mohli upevnit na stanoviště. Na obecním úřadě jsou k dispozici
PET láhve s širším hrdlem pro snazší manipulaci s použitým olejem.
Věříme, že v příš m roce bude situace v odpadovém hospodářství opět mnohem lepší.

V  příloze najdete aktualizovaný kalendář se svozy odpadů doplněný o termíny svozů 
tříděného odpadu.



Výsledky Tříkrálové sbírky a srovnání za předchozí období

Obecní úřad:  Pokladniček  Místní část: Částka 2018:  Částka 2019:  Částka 2020: 

Kladky 2 380,00 Kč 2 961,00 Kč 3 970,00 Kč

Kladky 4 906,00 Kč 5 773,00 Kč 4 445,00 Kč

Kladky 4 204,00 Kč 4 695,00 Kč 4 800,00 Kč

Trpín 290,00 Kč 553,00 Kč 270,00 Kč

Ošíkov 200,00 Kč 300,00 Kč 340,00 Kč

Kladky 5 ks 11 980,00 Kč 14 282,00 Kč 13 825,00 Kč

Ludmírov 0,00 Kč 2 685,00 Kč 3 180,00 Kč

Ludmírov 4 703,00 Kč 2 831,00 Kč 3 721,00 Kč

Milkov  3 670,00 Kč 4 275,00 Kč 4 850,00 Kč

Ponikev 5 231,00 Kč 5 452,00 Kč 5 955,00 Kč

Ospělov 2 700,00 Kč 2 840,00 Kč 2 924,00 Kč

Dětkovice 1 650,00 Kč 1 720,00 Kč 2 450,00 Kč

Ludmírov  6 ks 17 954,00 Kč 19 803,00 Kč 23 080,00 Kč

Vysoká 1 900,00 Kč 2 320,00 Kč 1 950,00 Kč

Vysoká 1 ks 1 900,00 Kč 2 320,00 Kč 1 950,00 Kč

Hvozd  4 837,00 Kč 3 838,00 Kč 4 320,00 Kč

Hvozd  2 200,00 Kč 4 235,00 Kč 4 780,00 Kč

Hvozd  4 430,00 Kč 3 941,00 Kč 4 093,00 Kč

Klužínek  4 293,00 Kč 3 845,00 Kč 3 424,00 Kč

Otročkov 1 480,00 Kč 1 491,00 Kč 1 600,00 Kč

Vojtěchov  4 371,00 Kč 4 786,00 Kč 4 956,00 Kč

Hvozd 6 ks 21 611,00 Kč 22 136,00 Kč 23 173,00 Kč

Bohuslavice  4 229,00 Kč 5 441,00 Kč 5 015,00 Kč

Bohuslavice  3 618,00 Kč 3 564,00 Kč 2 015,00 Kč

Bohuslavice  2 364,00 Kč 2 633,00 Kč 3 517,00 Kč

Bohuslavice  3 ks  10 211,00 Kč 11 638,00 Kč 10 547,00 Kč

Charita Konice děkuje všem dárcům.


