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Zpravodaj
Obec Vysoká nad Labem
Hospodaření obce v roce 2010
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Hospodaření obce jako územně samosprávního celku je závislé na hospodaření
státu. Obecně platí, že dostáváme finanční prostředky od státu podle počtu obyvatel ve svém katastru. Dalším zdrojem
financí je daň z nemovitostí, obrat firem
se sídlem v obci, místní poplatky, nájmy,
případně příjmy z podnikání obce atd.
Obec Vysoká nad Labem hospodaří v
roce 2010 s následujícím vyrovnaným
rozpočtem:
A. PŘÍJMY (zaokrouhleno na tis. Kč):
1. Daňové příjmy
9 284 tis.
Z toho nejvyšší položky jsou :
Daň z příjmů FO i PO 7 237 tis.
Daň z nemovitostí
1 400 tis.
Poplatky za lik. odpadu 400 tis.
2. Nedaňové příjmy
765 tis.
Z toho například :
Příjem z pronájmu nem. 300 tis.
Příjem z poskyt. služeb 100 tis.
Poplatky od EKOKOM
200 tis.
3. Kapitálové příjmy
0
4. Neinvestiční dotace
65 tis.
PŘÍJMY CELKEM 10 114 tis. Kč
.
=========
B. VÝDAJE (zaokrouhleno na tis. Kč.):
1. Doprava
2 270 tis
Z toho například :
Platba za autobusy MHD 1 000 tis.
Opravy komunikací
1 250 tis.
2. Vodní hospodářství
763 tis.
Z této položky se hradí především náklady na provoz čistírny odpadních vod.
3. Vzdělávání;
610 tis.
Z této položky se hradí především provoz
MŠ a platby za žáky ZŠ dojíždějící do HK
4. Kultura
254 tis.
Z této položky se hradí především provoz
rozhlasu, knihovny, dále jubilea, vítání
občánků, sraz rodáků atd.
5. Tělovýchova a zájm. čin. 355 tis.

Z této položky se hradí veškerá sportovní
a zájmová činnost v obci
6. Bydlení a komun. služby 500 tis.
Z této položky se hradí především provoz
veřejného osvětlení a hřbitova, je zde
rozpočtováno 210 tis na pořízení nového
územního plánu
7. Ochrana život. prostř.
1 420 tis.
Z toho například :
Svoz komunál. odpadů
850 tis.
Údržba obce, veř. zeleň
540 tis.
8. Požární ochrana
10 tis.
9. Státní správa a samospr. 3 177 tis.
Z této položky se hradí většina
„provozních“ výdajů určených na chod
obce, tedy například mzdy zaměstnanců
a odvody z nich, splátky úvěru, voda, plyn
a elektřina, veškeré poplatky za služby,
nákup materiálu, PHM, úroky, atd.
VÝDAJE CELKEM 10 114 tis. Kč
.
=========
Komentář k položce příjmy:
Rozpočtové příjmy naší obce se každoročně pomalu zvyšují díky rostoucímu
počtu obyvatel. Současně však rostou
náklady, takže systém je víceméně vyrovnaný a v době „před krizí“ se většina položek rozpočtu dala poměrně přesně odhadnout. Situace se však změnila a současné ekonomické výkyvy vnášejí do
hospodaření obcí nejistotu. Odhady poklesu daňové výtěžnosti státu se pohybují
od několika procent po desítky procent a
nikdo přesně neví, jak velký pokles příjmů
to pro nás bude znamenat.
Komentář k položce výdaje:
Kromě běžných výdajů zajišťujících základní chod obce máme v rozpočtu několik položek, které obec značně zatěžují.
Jsou to například:
• cca 1 mil Kč ročně za autobus MHD.
Zde ale možnosti úspor nejsou, protože

Do Vašeho diáře...

• Vítání občánků

• Ples zahrádkářů

.
Pátek 19.2.od 20 hodin v sále restaurace U Salavců. Předprodej vstupenek u
pana Ulricha, č.p. 158, tel.: 495 580 261
a od 17:30 hod před plesem v restauraci
U Salavců.

Sobota 6.3. od 15 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu. Slavnostně
přivítáno bude 15 nových občánků obce
narozených v roce 2009.
• Setkání rodáků a důchodců

• Dětský karneval

Sobota 22. 5. od 14 hodin v sále restaurace U Salavců.

Neděle 21.2. od 14 hodin v sále restaurace U Salavců

Akce je určena pro rodáky všech věkových kategorií, nikoli pouze pro důchod-
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mínky DP MHK.
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odpadních
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opravy kanalizace. V polovině
roku 2009 se podařilo „vyladit“ technologický provoz ČOV, došlo také změně
smluvního provozovatele ČOV. Výsledek
se dostavil - čistírna pracuje mnohem
efektivněji a její kapacita zatím stačí i pro
novou výstavbu. Došlo také k nemalému
snížení provozních nákladů. Stočné se v
naší obci neplatí.
• více než 800 tis. ročně splácíme jako
splátky dvou úvěrů. První budeme splácet
do listopadu 2010, druhý do roku 2012.
Obojí jsme „podědili“ po předešlém vedení obce.
V minulém zpravodaji jsme Vás stručně
seznámili s plány do budoucna. Věřme,
že finanční situace obce nám umožní tyto
plány dodržet.
Rozpočet v plném znění je k dispozici na
www.vysoka-nad-labem.cz.
Ing. Jiří Horák, starosta obce
ce! Tímto prosíme o pomoc - chtěli bychom poslat osobní pozvánku všem
rodákům a na některé nemáme adresu.
Pokud máte kontakty na bývalé rodáky,
předejte je, V letošním roce budeme
slavit výročí 925 let
p r o od založení obce!
sím, na
Podrobnosti se doobecní
ú ř a d . zvíte v mimořádném zpraJH
vodaji v březnu 2010. JH

Jízdní řády Dopravního Podniku města Hradec Králové platné od 6.3.2010
Jako každoročně jsme shromáždili Vaše připomínky ke
stávajícím jízdním řádům a projednali jsme je na zasedání
zastupitelstva obce na Dopravním podniku města Hradce
Králové. Některé požadavky byly jednoduše proveditelné
(autobus byl v požadovaném čase k dispozici), jiné hůře (za
cenu větších změn v jízdních řádech) a některým vyhovět nešlo
vůbec. Zejména požadavky na návaznost přestupů na
Podzámčí jsou problematické, protože své požadavky mají i
obyvatelé Roudničky a Podzámčí a ty se často liší od toho, co
vyhovuje občanům Vysoké. Nicméně díky vstřícnosti DPMHK
se nám podařilo zavést většinu Vámi požadovaných změn.
Byl zaveden další spoj linky č. 18 s odjezdem v 17:26 od
Adalbertina. Odjezdy několika dalších spojů byly upraveny
podle Vašich požadavků.
Připomínám, že za uvedené spoje platíme ročně více než 1 mil.
korun, což je cca 10% rozpočtu obce. Hradit více spojů není v
možnostech obce. Jízdní řády soukromého dopravce CARTOUR Pohřebačka s.r.o zůstávají zatím beze změn. Věřím, že
s dopravní obslužností naší obce budete spokojeni.
JH
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Jízdní řády dopravce CAR TOUR spol.s.r.o. platné od 13.12.2009 do 11.12.2010
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Obecní úřad Vysoká nad Labem
Úřední hodiny:
Pondělí : 8:30 - 11:30 12:30 - 18:00
Středa : 8:30 - 11:30 12:30 - 18:00
Pro běžnou agendu jsme Vám k dispozici i v
ostatní dny, v době od 8 hodin do 12
hodin. Důležitější věci však je lépe
směřovat do úředních hodin nebo si
telefonicky smluvit termín návštěvy.
Telefon: 495 580 130
Fax:
495 580 101
E-mail: info@vysoka-nad-labem.cz

Jsme na webu :
www.vysoka-nad-labem.cz
Zpravodaj je vytištěn nákladem obce Vysoká
nad Labem a je zdarma distribuován do
schránek občanů. K dispozici je rovněž na
webových stranách obce. Vychází několikrát
do roka dle potřeby. Obsah zpravodaje
podléhá schválení zastupitelstva obce.

Různé: Policie ČR upozorňuje na falešné kontrolory. Pod záminkou odečtu
stavu elektroměru či plynoměru se podvodníci, nejčastěji dvojice
žen nebo muž se ženou snaží dostat do domu a odcizit cokoli cenného. K podobným případům došlo již v několika blízkých obcích.
Policie ČR varuje zejména seniory: nikdy nepouštějte neznámé
osoby do domu! Pracovníci odečítající údaje měřidel jsou povinni bez vyzvání
předložit průkaz vydaný příslušnou organizací! Při podezření ihned volejte 158!
Výsledky tříkrálové sbírky ve Vysoké nad Labem. V úterý 6. ledna, na svátek
Tří králů, přišla trojice těchto biblických postav (králů, mágů, mudrců) i k nám, do
Vysoké nad Labem. V rámci tříkrálové sbírky pořádané již pojedenácté Oblastní
charitou Hradec Králové sbírali koledníci finanční prostředky určené na pomoc
bližním v nouzi, podruhé i u nás ve Vysoké. Celkem koledníci ve Vysoké vybrali
4.381 korun, což je o 147 korun více než vloni. Velký dík patří Vám všem, kteří
jste promrzlým králům přispěli jakoukoli finanční částkou.
Uzemní plán a stavební uzávěra. Práce na novém územním plánu probíhají,
zpracovatelem je Ing.Arch. Pavel Kramář. V současné době lze stavět na Západním svahu, na Jižním svahu a v původním intravilánu obce (zejména dvory a zahrady). Na všech ostatních pozemcích byla vyhlášena stavební uzávěra, která
platí do té doby, dokud nebude vydán nový územní plán obce. Podrobnější informace najdete na webových stranách obce.
Jedna řada lamp veřejného osvětlení od retenční nádrže za mateřskou školou
nahoru k východu již několik týdnů nesvítí. Příčinou je zřejmě přerušený kabel v
zemi. Řešení problému jsme urgovali u vlastníka veřejného osvětlení, kterým je
Alba Invest s.r.o a máme slib, že oprava proběhne ihned, jakmile rozmrzne půda
a bude možno odkopat a opravit poškozený kabel.
JH

Rekordní sněhová kalamita
nám všem přinesla navíc
starosti a práci. Pamětníci
vzpomínají, že podobné
množství sněhu bylo naposledy v roce 1969, možná v
roce 1948. Tehdy se silnice
prohrnovala šípovou radlicí
taženou koňmi, radlice stávala prý celoročně před bývalým hostincem „U Horkých“.
Běžnou vrstvu sněhu zvládneme uklidit obecní technikou. Sypký sníh se odstraňuje rotačním kartáčem, větší
vrstva pak radlicí. Asfaltové chodníky
ošetřujeme solí, zámkovou dlažbu solit
nesmíme, tu pouze zametáme, případně

sypeme inertním posypem. Obecní silnice nám vyhrnuje pan František Salavec
velkým traktorem s radlicí, po trase autobusu MHD zajišťují úklid hradecké Technické služby.
Pokud však napadnou takové přívaly
sněhu jako letos, pak při veškeré snaze
nelze mít úklid sněhu všude bez problémů. Obecní traktůrek nezvládne vyhnout
silnou vrstvu sněhu a velký traktor se
všude nedostane, navíc na zámkovou
dlažbu nemůže. Tento problém pocítili
zejména obyvatelé Podlesí, kde je situace ještě komplikovaná tím, že při pluho-

vání silnice dochází k přihrnování sněhu
přímo na chodník. Zde museli pracovníci
obce proházet chodníky ručně. Velký
problém byl i na přístupovém chodníku k
zemědělskému družstvu, kde ležela
možná půlmetrová vrstva ztvrdlého sněhu vyhrnutého ze státní silnice.
Další komplikace pro nás znamenají
komunikace na Jižním svahu, které
nejsou ve vlastnictví ani ve správě obce.
Zde jsme zajistili alespoň pluhování a
posyp, náklady budeme fakturovat vlastníkovi, kterým je ALBA Invest s.r.o.
Tímto děkujeme všem občanům, kteří
pomohli s úklidem sněhu. Je dobře, že
jsou mezi námi lidé, kteří místo kritizování sami přiloží ruku k dílu.
JH

Zejména milovníky sladkostí, ale i dobrého vína
upozorňujeme na nově vzniklou cukrárnu, která

zahájí provoz již 23. února 2010!
Otevřeno bude denně kromě pondělí od 10 do 12
hodin a od 13 do 17 hodin, o víkendu od 14 do
17 hodin.
Cukrárnu „U Milušky“ najdete v těsné blízkosti
konečné stanice autobusu („u točny“).
JH
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