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ZPRAVODAJ č. 1/2021
Vážení spoluobčané,
začíná jaro a blíží se velikonoční svátky. Ty letošní budou ještě s řadou omezujících opatření z důvodu
současné situace, které je třeba dodržovat. I přesto se, ale snažme si je užít v okruhu svých nejbližších.
Na prvním zasedání Zastupitelstva obce se schválil rozpočet pro letošní rok. Zásadní pro tvorbu rozpočtu byl
finanční zůstatek z roku předcházejícího, který byl ve výši 8.286.996,-Kč. Dobrý hospodářský výsledek se
v loňském roce podařil především díky dvěma získaným dotačním příspěvkům na akce „Podpora veřejné
dopravy v obci Vysočina“ (prostranství u autobusové zastávky ve Rváčově) a „Stavební úpravy objektu
č.p.53 spojené s vestavbou bytů“ (vybudování dvou bytů v půdních prostorech bývalé školy v Možděnici,
nyní Dům s pečovatelskou službou).
Hlavním bodem letošního rozpočtu je dlouhodobě plánovaná výstavba sběrného dvora, jehož finanční
podpora nám byla schválena a nyní dokončujeme přípravy a výběr dodavatele. Sběr odpadu je téma, které
nás bude provázet celým letošním rokem a věnujte prosím pozornost informacím ve dnešním Zpravodaji.
Další zásadní plánovanou investiční akcí je výstavba bytového domu ve Rváčově. V současné době je
zpracovaná projektová dokumentace včetně stavebního povolení a připravujeme podání žádosti o finanční
příspěvek. Jedná se o investici v odhadované výši 15 milionů a v případě získání podpory bychom museli
provést úpravu stávajícího rozpočtu. Z dotačních příspěvků budeme čerpat podporu Pardubického kraje
z roku 2020 na rekonstrukci altánu v Možděnici a nyní máme zažádáno o dotaci na opravu komunikací. Na
tomto místě musím zmínit i každoroční podporu ve výši 100.000,- Kč od Pardubického kraje na provoz
obchodů v naší obci. Současná doba ukazuje, jak je tato základní služba důležitá a jsem rád, že to kraj takto
vnímá a obcím pomáhá. V průběhu jara připravujeme umístění terminálů k bezkontaktnímu placení
v obecních prodejnách a jednáme o možnosti umístění samoobslužného boxu od společnosti „Zásilkovna“
k doručování balíků. Pokračovat se bude v pravidelné údržbě a nutných opravách hřbitovní zdi u sv.
Mikuláše a rádi bychom zahájili práce na postupném repasování sbírky litinových křížů. Provádí se údržba
obecních studní a péče o zeleň v celé obci. Část financí je určena na provoz knihovny, kde bychom se chtěli
zaměřit na nejmladší generaci.
V rozpočtu jsme vyčlenili finanční příspěvky na podporu sdružení a spolků (hasiči, sportovci, myslivci) a
věříme, že v létě už bude možno pořádat kulturní a společenské akce a snad i sportovat. Tradičně
vypisujeme grant na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže a chtěl bych vás požádat o vaše náměty a
nápady.
Při tvorbě rozpočtu jsme vycházeli z příjmů z roku 2020, neboť i tato stránka je v dnešní době dosti nejistá.
Přeji Vám všem krásné jarní dny a hodně zdraví
Tomáš Dubský
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U S N E S E N Í č. 1/2021
ze schůze veřejného zastupitelstva obce Vysočina
konané dne 1. 3. 2021 ve Dřevíkově
BERE NA VĚDOMÍ:
Zprávu o činnosti OÚ k 1. 3. 2021
Plnění rozpočtu
Rozpočtové změny č. 24-28/2020
SCHVALUJE:
Schodkový rozpočet na rok 2021. Schodek je kryt finančním zůstatkem z roku 2020.
Prodej pozemku p.č. 909/8 o výměře 63 m2 v k.ú. Rváčov u Hlinska, za cenu 630,- Kč.
Prodej pozemku p.č. 864/2 o výměře 25 m2 v k.ú. Rváčov u Hlinska, podniku Lesy České
republiky za cenu stanovenou znaleckým posudkem 860,- Kč.
Pravidla sociálního fondu pro rok 2021.
Dodatek ke smlouvě o zajištění stomatologických pohotovostních služeb.
Dodatek ke smlouvě o zajištění lékařské služby první pomoci.
Příspěvky:
- Jednota - Možděnice
40 000,- Kč
- Obl. charita Nové Hrady
15 000,- Kč
- Společnost Matana
10 000,- Kč
- Fokus Vysočina
8 000,- Kč
- SK Rváčov
150 000,- Kč
- ZŠ Trhová Kamenice
10 000,- Kč
- MŠ Trhová Kamenice
10 000,- Kč
- Oddíl Tapouch
10 000,- Kč
- Městská knihovna Chrudim – výměnný fond knih 5 000,- Kč
- Myslivecký spolek
20 000,- Kč
Inventarizaci k 31. 12. 2020 včetně likvidačního protokolu.
Podání žádosti o dotaci na akci stavební úpravy objektu čp. 34 Rváčov u Hlinska
včetně vypsání výběrového řízení.
Vypsání výběrového řízení na akci „Sběrný dvůr Rváčov“.
Pronájem bytů.
Smlouvu se společností Zásilkovna s.r.o.
Smlouvu o zřízení služebnosti se společností CETIN
Smlouvu s PK o poskytnutí účelové dotace na sociální služby
Dodatek ke smlouvě se společností TS Hlinsko
Podání žádosti o dotaci na hasičské vybavení
Podání žádosti o dotaci na opravu křížů
Rozpočtové změny č. 23 a č. 29 – 31/2020
POVĚŘUJE:
Starostu obce pana Tomáše Dubského a místostarostu obce pana Zdeňka Štengla k zastupování
obce Vysočina na valné hromadě společnosti VaK Chrudim.
Tomáš Dubský v.r.
Starosta obce

Mgr. Zděnek Štengl v.r.
Místostarosta obce
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PŘÍJMY
1111
1112
1113
1121
1211
1334
1340
1341
1343
1381
1361
1511
4112
4131
3612
33xx
3632
3639
3639
3639
3725
4359
4359
6171
6310

Text
Z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
Z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti
Z příjmů fyz. osob z kap. výnosů
Z příjmů práv. osob
Z přidané hodnoty
Poplatky za odnětí zem. půdy
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř. prostor
Loterie
Správní poplatky
Daň nemovitostní
Příspěvek na výkon státní správy
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
Bytové hospodářství Rv. 44
Kultura
Pohřebnictví
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
Příjmy z prodeje pozemků
Využívání a zneškodňování komunál. odpadů
DPS služby
DPS nájem
Ostatní nahodilé příjmy
Příjmy z úroků

Celkem

2.300.000,00
40.000,00
220.000,00
1.700.000,00
4.500.000,00
3.000,00
340.000,00
5.000,00
1.000,00
50.000,00
5.000,00
650.000,00
159.800,00
500.000,00
45.000,00
10.000,00
18.000,00
50.000,00
60.000,00
10.000,00
80.000,00
11.000,00
70.000,00
10.000,00
10.000,00

10.847.800,-

-1-
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VÝDAJE 2021
paragraf
2141
2143
2212
2221
2321
2333
3111
3113
3314
3317
3399
3412
3419
3421
3512
3513
3612
3631
3632
3639
3722
3723
3723
3745
3749
4344
4350
4359
5212
5213
5311
5512
6112
6171
6310
6320
6402

text
Vnitřní obchod
Cestovní ruch-značení
Silnice, parkoviště, zimní údržba
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvád. a čišt. oddp. vod a nakládání s kaly
Úpravy drobných vodních toků
Mateřské školy
Základní školy
Činnosti knihovnické
Výstavní činnost v kultuře
Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Stomatologická péče
Lékařská služba první pomoci
Bytové hospodářství
Elektrická energie, veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj, prodejna
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Sběrný dvůr
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Stráž ochrany přírody
Sociální rehabilitace (charita)
Domovy pro seniory
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Ochrana obyvatelstva
Krizová opatření
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana – dobr. část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Finanční vypořádání z minulých let
CELKEM

částka
820 000,00
30 000,00
1 000 000,00
5 000,00
50 000,00
200 000,00
10 000,00
20 000,00
60 000,00
20 000,00
50 000,00
300 000,00
250 000,00
150 000,00
4 000,00
20 000,00
1 200 000,00
380 000,00
20 000,00
1 000 000,00
700 000,00
50 000,00
1 800 000,00
500 000,00
50 000,00
20 000,00
15 000,00
550 000,00
50 000,00
50 000,00
80 000,00
250 000,00
1 300 000,00
1 800 000,00
20 000,00
50 000,00
56 600,00

12 930 600

Vyvěšeno i v elektronické podobě (www.obecvysocina.cz)
Schválen schodkový rozpočet na rok 2021, schodek je kryt finančním zůstatkem z roku 2020.
Schváleno zastupitelstvem obce Vysočina dne 1. 3. 2021 usnesením č. 1/2021.
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OBEC VYSOČINA VYPISUJE
„ Příspěvek na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže“.
Tuto akci budou opět garantovat zájmové spolky v jednotlivých částech obce (SDH,
SK apod.). Návrhy jednotlivých projektů v rozsahu maximálně 30.000,- Kč je nutno
podat do 31. 5. 2021 v písemné podobě na Obecní úřad Vysočina. Možno žádat o
příspěvky na technické vybavení nebo na akce (dětský den, pohádkový les, turnaje
apod.).

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Z důvodu protipandemických opatření se letošní Tříkrálová sbírka nemohla konat
obvyklým způsobem. Lidé mohli přispět do pokladniček umístěných na předem
určených místech, nebo přímo na konto zřízené pro tento účel.
I přes tyto komplikace se v naší obci podařilo vybrat 20.969,- Kč.
(Dřevíkov 2.923,-, Rváčov 2.877-, Možděnice 15.169,-).

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SE USKUTEČNÍ
DNE 5. června 2021 a DNE 18. ZÁŘÍ 2021

Poplatky na rok 2021
Poplatek za psa
Za odpad

50,-Kč za jednoho psa a
120,-Kč za každého
dalšího psa
440,-Kč za každou
povinnou osobu či
rekreační objekt

Do 31. 5. 2021
Do 30. 11. 2021

ČESKÁ POŠTA žádá občany, aby si viditelně označili
domy číslem popisným (poštovní schránky, ploty).
Jedná se o doručovací služby.
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COVID
Žádáme občany, aby úřad navštěvovali pouze v nutných případech v úředních hodinách.
Využívejte telefon 469 333 162, email: obec.vysocina@tiscali.cz, starosta@obecvysocina.cz
Obecní úřad Vysočina stále nabízí služby:
 Zajištění nákupů základních potravin
 Zajištění nákupu v lékárně
 Donášku obědů
 Dezinfekci AntiCovid - zdarma

Ukliďme si v katastru obce
Před nedávnem jsem obdržel zajímavou zprávu od pana Radosy ze Rváčova, který při procházce v okolí
obce posbíral pytel odpadků. Nejprve bych mu chtěl touto cestou poděkovat za zájem a dobrý skutek pro
naší přírodu a zároveň nás to vedlo společně k výzvě k úklidu našeho okolí. V poslední době jsme při
výletech vázání na katastr naší obce, a možná je to dobrá chvíle se více rozhlédnout a třeba i zapojit do
obdobné činnosti. Pro tento účel si můžete zdarma vyzvednout igelitové pytle a jednorázové rukavice v
prodejnách a na obecním úřadě. Posbírané odpadky prosím ukládejte na k tomu určená místa. Případné
fotografie rádi zveřejníme na internetových stránkách obce k inspiraci dalším.
Zároveň bych chtěl připomenout, že je možné si vyzvedávat igelitové pytle na sběr drobného kovového
odpadu z domácnosti (především obaly od nápojů a potravin). Po naplnění je pak uložte na určená místa
(Rváčov – rampa prodejny, Svobodné Hamry – kontejner na kov u hasičské zbrojnice, Dřevíkov – rampa
prodejny, Možděnice – sklad za čekárnou). Děkuji.

Čipování popelnic
Z důvodu přesnějšího určení hmotnosti odpadu z jednotlivých obcí zavádí svozová firma Technické služby
Hlinsko evidenční systém svážených nádob. V měsících březnu a dubnu bude zaměstnancem obce
provedeno očipování vašich odpadových nádob. Následně pracovník Technických služeb zaeviduje nádoby
na základě čísel popisných. Z tohoto důvodu musejí být nádoby označeny popisným číslem (v případě zájmu
Vám můžeme zdarma zajistit samolepku s č.p., objednávejte přímo na Obecním úřadě, tel.: 469 333 162).
Dále Vás chceme požádat, abyste v den svozu a následující den nechali nádoby na dostupném místě.
Neoznačené a neočipované nádoby nebudou v budoucnu sváženy. Podrobně je odůvodnění popsáno
samostatně ve Zpravodaji. Nový systém neřeší množství nádob u jednotlivých nemovitostí a nemá vliv na
výši poplatku za odpady, který v naší obci zůstává nezměněn ve výši 440,- Kč za poplatníka a rok. Nový
evidenční systém by nám měl odhalit „rezervy“ v systému svozu a především nás motivovat k ještě lepšímu
třídění. Děkuji.
Tomáš Dubský

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Z důvodu pandemie Covid neproběhlo v loňském roce vítání občánků.
Pokud to situace v letošním roce dovolí, předpokládáme, že v létě letošního
roku přivítáme všechny děti, narozené v roce 2019 a 2020. Žádáme rodiče,
aby nám zájem o přivítání svých dětí potvrdili.
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SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
ONLINE 27. 3. 2021 – 9. 4. 2021
www.scitani.cz, telefon: 840 30 40 50
LISTINNÉ SČÍTÁNÍ 17. 4. 2021 – 11. 5. 2021
Sčítací komisaři:

Možděnice, Dřevíkov, Veselý Kopec, Svobodné Hamry, Svatý Mikuláš, Petrkov 1. díl
Jana ŘÍHOVÁ, číslo průkazu 90-05-05791
Rváčov
Jana ŘÍHOVÁ, číslo průkazu 90-05-05791
Jana LUKEŠOVÁ, číslo průkazu 90-05-05582
Josef HALAMKA, číslo průkazu 90-05-04222
Nová odpadová legislativa, aneb důvody pro čipování popelnic
Dne 23. prosince 2020 byl schválen nový zákon o odpadech, který vstoupil v účinnost hned 1. ledna
letošního roku a který, spolu s dalšími předpisy, od základu mění zaběhlé postupy pro nakládání s odpady i
stávající filosofii výpočtu poplatku za komunální odpad. Reaguje tak na již neudržitelný stav, kdy téměř
polovina komunálních odpadů v zemi je ukládána na skládky. Nová legislativa nutí obce i nás všechny
k maximálnímu využívání odpadů, zlepšení jejich třídění a recyklaci využitelných materiálů. Postup ně se
totiž bude navyšovat cena za tunu komunálního odpadu ukládaného na skládky, a naopak se v jednotlivých
letech bude snižovat limit pro množství odpadu připadajícího na obyvatele a ukládaného na skládku v rámci
tzv. třídicí slevy. Do roku 2030 musí ČR recyklovat o třetinu více odpadu než v současné době, a začne také
platit úplný zákaz skládkování recyklovatelných odpadů. Více než kdy jindy tedy bude platit, že „nejlepší
odpad je ten, který vůbec nevznikne“.
Z těchto důvodů musí jednotlivé obce nejpozději v letošním roce přehodnotit a příp. upravit svůj systém
odpadového hospodářství tak, aby do budoucna požadavkům legislativy vyhověl a zároveň nezatížil
obecní rozpočty nebo jednotlivé poplatníky.
Stanovení poplatku bylo a je výhradně záležitostí obce, přičemž většina obcí systém nakládání s odpady
poměrně výrazně dotuje, aby občané obcí nemuseli platit plné náklady.
V souladu s evropskými recyklačními cíli zavádí nový zákon o odpadech také postupné zvyšování poplatku
za ukládání odpadů na skládky, a to ze současných 800 Kč za tunu v roce 2021 až na 1 850 Kč v roce 2029.
Pro každý rok lze však zároveň nově uplatnit tzv. třídicí slevu, která letos činí 500 Kč za tunu v případě, že
se obec vejde do limitu množství odpadu připadajícího na obyvatele a ukládaného na skládku. Tento limit
pro rok 2021 činí 200 kg za obyvatele a rok a bude se postupně každý rok o 10 kg snižovat (až na 120 kg
v roce 2029).
Podle nového zákona na třídicí slevu dosáhnou všechny obce, ale bude pouze na nich, jak dlouho tuto slevu
budou v daném roce čerpat. Překročí-li obec povolený limit (200 kg v letošním roce), stoupne poplatek za
uložení odpadu na skládku (letos tedy na 800 Kč za tunu), což už je poměrně dost.
Jestliže se ale městu a nám všem podaří v budoucích letech třídit (zejména bioodpad a další druhy
separovaného odpadu) ještě více, zlepšovat využitelnost vytříděného odpadu a postupně tak dál snižovat
celkové množství odpadů, které končí na skládce, můžeme využít tzv. třídicí slevu, kterou nový zákon o
odpadech přináší, např. i po celý rok. Nic jiného nám vlastně ani nezbývá. V opačném případě a bez dalších
nových opatření reálně hrozí, že se celý systém odpadového hospodářství bude dále prodražovat. Nejde
samozřejmě zdaleka jen o stránku finanční. To, jak se dnes budeme k odpadům a přírodě chovat, pocítíme
v budoucnu nejen my, ale i naše děti a vnoučata.
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Koho by problematika nového zákona o odpadech zajímala podrobněji, může se podívat na web
Ministerstva životního prostředí ČR (https://www.mzp.cz/cz/legislativa_ metodicke_ pokyny_ odpady),
„Nová odpadová legislativa“.
Z předchozího textu vyplývá, že je v zájmu každé obce, aby měla do budoucna přesný přehled o tom, kolik
odpadů na skládku ukládá. V průběhu letošního roku totiž bude muset každá obec, s přihlédnutím
k místním zvyklostem i zkušenostem ostatních samospráv, zvolit pokud možno ten nejvhodnější systém
nakládání s odpadem včetně s tím spojeného nastavení základu místního poplatku a upravit je novou
obecně závaznou vyhláškou. Ať už se ale obec rozhodne jakkoli, všechny zákonné možnosti jsou závislé na
množství odpadu v kg (nebo na objemu nádoby na kg přepočteném). Z tohoto důvodu Hlinsko, stejně jako
další obce sdružené ve svazku, přistupuje k zavedení evidenčního systému odpadových nádob. Je nutné
získat lepší přehled o počtu a objemu nádob obsloužených při jednotlivém svozu. K vážení nádob pro
jednotlivé domácnosti lze přistoupit, až budou svozová vozidla vybavena příslušným technickým zařízením,
k čemuž by mělo dojít v letech následujících. Každá domácnost by pak měla přesný přehled o množství
produkovaného směsného komunálního odpadu.
Jako první k evidenci přicházejí na řadu popelnice (plastové a plechové) na směsný komunální odpad
užívané občany, (nikoli podnikateli). V uplynulých týdnech jsme prostřednictvím Hlineckých novin, webu
a mobilního rozhlasu požádali vlastníky nádob o spolupráci a označení popelnic číslem popisným (nebo
evidenčním). To se, doufejme, i v tomto krátkém a navíc zimním čase podařilo a můžeme přikročit
k dalšímu kroku, kterým je označení těchto sběrných nádob čipem.
Upozorňujeme, že nádoba neoznačená číslem popisným (nebo evidenčním), nemůže být očipována a
v následujícím období ani svážena. Má-li domácnost odpadových nádob více, budou očipovány všechny;
doporučujeme však přehodnotit, zda vše, co ve sběrných nádobách končí, je opravdu směsným
komunálním odpadem. Dle všeobecné praxe i z jiných obcí a měst se počítá 1 nádoba pro 4 osoby (a to
dokonce při 14denním svozu).
U plechových nádob se čip přinýtuje do spodní třetiny nádoby; u plastových nádob se buď jednoduše
přicvakne do konkrétního místa pod horním lemem nádoby, nebo se rovněž přinýtuje (u nádob vyrobených
před r. 2005).
Čipování bude probíhat ve dny svozu a ve dnech následujících.
Vlastníky nádob (označených číslem popisným) si tedy nyní dovolujeme požádat, aby popelnice z ulic po
jejich výsypu v den svozu výjimečně neuklízeli a počkali, až budou očipovány (např. do konce
příslušného týdne). Jen tak bude možno zajistit plynulost čipování.
Jakmile budou nádoby očipovány, proběhne nejpozději zaevidování nádob do systému. Poté již bude
možno nádoby po jejich výsypu z ulic zase normálně uklízet tak, jak jsme zvyklí.
Pokud jde o podnikatelské subjekty (tj. osoby fyzické či právnické), ty by měly mít uzavřenou smlouvu na
svoz odpadu z provozoven přímo s Technickými službami Hlinsko (příp. jinou osobou oprávněnou
k nakládání s odpady) a označení nádob čipem či samolepkou by měly řešit přímo tam (kontakt: Vendula
Danielová, 469 326 558, 777 915 970, e-mail: danielova@tshlinsko.cz).
Marta Nováková
tajemnice MÚ Hlinsko
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