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Vážení spoluobčané,
v této nelehké době Vám přinášíme další číslo obecního Zpravodaje. Najdete zde údaje o
hospodaření obce v minulém roce, podrobné informace o odpadovém hospodářství, také
důležité upozornění pro všechny majitele psů, zprávu o výsledcích Tříkrálové sbírky, odkaz
na interaktivní mapu Pardubického kraje i nabídku volných pracovních míst.
Nejdříve ale několik základních informací o fungování Krajského asistenčního centra
pomoci Ukrajině,

/foto z cesty na Ukrajinu v roce 2018/.
Pardubický kraj zřídil Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině.
Toto centrum má sloužit jako první kontaktní bod pro občany Ukrajiny přijíždějící do České republiky, pomoci jim s vyřešením veškeré potřebné administrativy, případně přidělením náhradního ubytování.

V centru je pracovník krajského úřadu, pracovník cizinecké policie, zástupce odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, pracovník Úřadu práce ČR. Je zde zastoupena i Správa uprchlických zařízení, Hasičský záchranný sbor ČR, Všeobecná zdravotní pojišťovna. V dosahu centra je také překladatel, psycholog,
apod.
Centrum se nachází v budově Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 120 v Pardubicích.Otevřeno je v plném rozsahu denně od 7.00 do 19.00 hodin, v redukovaném rozsahu od 19.00 do 7.00
hodin.
Dále byl zřízen centrální sklad humanitární pomoci který, bude umístěn v bývalém areálu společnosti BohmPlast technik na adrese: Bezděkov 514, Česká Třebová. Podrobnější a aktuální informace jsou k dispozici
v kanceláři obecního úřadu.

Hospodaření obce v roce 2021

Příjmy obce v roce 2021 činily celkem 1 591 325,77 Kč.
Z toho daňové příjmy byly 916 852,21, nedaňové příjmy 190 923,50 Kč, kapitálové příjmy 94 000,Kč, dotace celkem 389 550,06 Kč.
Daňové příjmy zahrnují vedle příjmů z rozpočtového určení daní (daň z příjmu fyzických i
právnických osob, DPH, daň z nemovitostí a výnosy z loterií a hazardních her), také příjmy
z místních poplatků (poplatky za odpad, poplatky ze psů, správní poplatky).
Nedaňové příjmy pocházejí z prodeje dříví, z prodeje zboží a služeb, sběru druhotných surovin i
příspěvky za zpětný odběr tříděného odpadu, dobrovolné příspěvky a dary.
Kapitálové příjmy má obec z prodeje pozemků.
Dotace obec obdržela od Pardubického kraje na opravu místních komunikací, dále dotaci na státní
správu, dotaci na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu, dotaci na kompenzaci ztrát
způsobenou pandemií covidu, dotaci na veřejně prospěšné práce.
Výdaje obce činily celkem 1 993 656,64 Kč.
Největší položkou výdajů byla oprava místní komunikace, za kterou obec zaplatila 1 019 166,71 Kč.
Kromě toho ještě obec uhradila opravu poškozené cesty nad kapličkou, která stála 26 136,- Kč. Další
velkou položkou v obecních výdajích byly platby za odvoz odpadů – celkem činily 148 022,27 Kč –
podrobný rozpis najdete dále v tabulce.
Náklady na lesní hospodářství obce (mzdové náklady a materiál) činily 59 819,- Kč. Na jaře
proběhla brigádnicky výsadba stromků v obecním lese, čímž obec ušetřila nemalé výdaje.
Péče o vzhled obce a údržbu veřejné zeleně stála 90 848,55 Kč, část nákladů pokryla dotace Úřadu
práce (cca 30%). Vydání obecního kalendáře stálo 13 565,00 Kč, elektrická energie na veřejné
osvětlení 16 770,61 Kč, náklady na odměny zastupitelů byly celkem 264 120,- Kč, náklady na
činnost místní správy 243 813,48 Kč, náklady na volby 15 079,00.
Na účtech zůstává k 31. 12. 2021 obci celkem 1 203 129,23,- Kč.
V následující tabulce najdete údaje o množství odpadu a o nákladech za odpadové hospodářství
v letech 2015, 2020 a 2021. Dobrou zprávou je to, že se výrazně zvyšuje množství vytříděného
odpadu, nicméně celkové množství odpadu také vzrostlo. Navíc velmi prudce narostly náklady na
odvoz odpadu a s předpokládanou inflací v letošním roce náklady zřejmě porostou mnohonásobně
víc. Proto je nesmírně důležité třídění odpadu nezanedbávat a skutečně se o to poctivě snažit.
Jak již bylo dříve inzerováno, obec v loňském roce nakoupila tašky na třídění odpadu, které je stále
možno si zakoupit za velmi výhodnou cenu v kanceláři obecního úřadu.
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Důležité upozornění pro všechny majitele psů
V únoru došlo v lese na kraji obce k incidentu, při němž byl člověk napaden dvěma psy a jedním
z nich byl i pokousán. Majitel psů zpočátku nečinně přihlížel, jak psi na člověka dorážejí, teprve když
pochopil, že může dojít k úrazu, se pokusil psy zavolat a poté, co na jeho volání nereagovali, přiběhl
a psy odtáhl pryč.
Upozorňujeme všechny majitele psů, že podle Občanského zákoníku za svá zvířata nesou plnou
odpovědnost. Mimo vlastní oplocený pozemek jsou povinni mít psy na vodítku, aby nemohlo
dojít k podobné situaci. Volný pohyb psů na veřejném prostranství i v lese je zakázán a majitel
psa se vystavuje riziku vysoké pokuty.
Pes by nikdy neměl ostatní ohrožovat, obtěžovat, znečišťovat okolí a podobně.
Majitel či chovatel zvířete by měl předpokládat, že může dojít k nepřiměřenému a nebezpečnému
chování zvířete a měl by být na takovou situaci připraven tak, aby ji zvládl.
Pokud váš pes napadne a pokouše jiného psa, bude příčinou
incidentu chování vašeho psa a za škodu budete zodpovědní.
I když jste se snažili situaci zabránit, budete muset uhradit
například výlohy na veterinární ošetření, případně na následné
léčení
V případě napadení člověka může být daná situace posouzena
jako přestupek proti občanskému soužití, nebo dokonce
jako trestný čin ublížení na zdraví.
Takto vypadalo zranění po pokousání psem, k němuž 3. února
2022 došlo na Vysoké. Kdyby napadený člověk neměl na sobě
zimní oblečení, bylo by zranění ještě závažnější. Navíc majitel
psa ani neuznal za vhodné, aby se napadenému za incident
alespoň omluvil.
+++++
Interaktivní mapa zdravotní péče Pardubického kraje
Pardubický kraj nabízí novou interaktivní mapu zdravotní péče Pardubického kraje. Mapu najdete
na internetové adrese: https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/uzis/, kde si ji můžete otevřít
přímo nebo se na ni dostat prostřednictvím odkazu na webových stránkách obce Vysoká.
+++++
Výsadba stromků v obecních lesích
Obec Vysoká připravuje další brigádu na výsadbu stromků v obecních lesích. Loňská výsadba byla
úspěšná a převážná část stromků se ujala. Tato záslužná práce probíhala v přátelské atmosféře a
přispěla i k navázání nových kontaktů mezi těmi, kteří mají rádi přírodu i naši obec, a jsou ochotni
pro ni i něco udělat. O termínu akce budete včas informováni.

Nezáleží, jakou máte kvaliﬁkaci!
Zaučíme každého, kdo je spolehlivý
a ochotný pracovat.
 
    

Hledáme:
Operátor třídění
Manipulant skladů

  

  

Chcete:
  
      


Obsluha regranulačních linek

     

Obsluha gavimetrického stroje

         

Obsluha nožových mlýnů
Obsluha homogenizačního sila

    
     
 

Kontaktujte nás!

+420 604 823 871

Přijďte se k nám podívat.
Rádi Vám jednotlivá pracoviště ukážeme.

prace@remarkplast.cz
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LUKÁ | BOHUSLAVICE

Pracujte tam,
kde jste doma.

