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1. Finanční situace obce
Z důvodů výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod a vzhledem k vícenákladům, které
pro obec Horky představují částku ve výši 1 213 251,12 Kč a vzhledem k neplánované opravě
komunikace od kabin na křižovatku Golčův Jeníkov, bylo nutno zajistit další úvěr ve výši
1,500.000 Kč. Po velké námaze se úvěr podařilo zajistit u České spořitelny a. s., která DSO
Rozvoj venkova poskytla úvěr v celkové výši 3 mil. Kč za velmi výhodných úrokových
podmínek (2,58 %) s dobou splatnosti 6 let. Úvěr využije i obec Drobovice.
Tento další úvěr znamená, že obec Horky bude muset ročně splácet celkovou částku úvěrů
ve výši 1 510 000,-- Kč a ročně na úrocích uhradí částku 487 000,-- Kč.
Obec proto požádala Krajský úřad Středočeského kraje o dotaci části úroků, a to ve výši
181 000,-- Kč. Rozhodnutí o případném schválení dotace bude obec znát až v měsíci červnu
2012. Pokud obec obdrží dotaci, pak celá tato částka půjde na opravu komunikací v obci.
Obec dále jedná s firmou SLUNETA a. s., která provozuje solární elektrárnu, o odprodeji
pozemku pod elektrárnou případně o předplatné nájemného několik let dopředu, ale zatím
firma nemá zájem, ale v jednání neustále pokračujeme. Předpokládaná tržba za uvedený
pozemek činí 4 – 5 mil. Kč.
Protože navíc stát není schopen vybrat příslušné daně a změnu v rozpočtovém určení daní
zatím tato vláda nepodporuje, bude problém i naplnit příjmovou stránku rozpočtu pro rok
2012. Obec zatím nechystá zvýšení daně z nemovitostí.
2. Rozpočet pro rok 2012
Příjmy:
1. Daň z příjmu ze závislé činnost
1111
560 000,-2. Daň z příjmu fyz. osob (vč. 30 % podílu DPFO)
1112
100 000,-3. Daň z příjmu vybíraná srážkou
1113
45 000,-4. Daň příjmu z právnických osob
1121
600 000,-5. Daň z přidané hodnoty
1211
1 230 000,-6. Daň z nemovitosti
1511
295 000,-Daňová výtěžnost celkem
2 850 000,-7. Poplatek ze psů
1341
3 000,-8. Správní poplatky
1361
2 000,-10. Neinvestiční dotace přijaté ze stát. rozpočtu
4112
62 700,-11. Příjmy z pronájmu pozemků
3613
2131
212 000,-14. Poplatky - likvidace komunálních odpadů
1337
110 000,-15. Příjmy z poskytování služeb – kom. odpady
3722
2111
30.000,-15. Ostatní nedaňové příjmy
6171
2329
9 260,-16. Příjmy z úroků
6310
2141
3 000,-===============================================================================
Příjmy C E L KE M
3,281.960,--
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Výdaje:
1. Úklid čekáren OON a údržba u čekáren
2. Nákup ostatních služeb – úklid sněhu
3. Opravy a udržování silnic
4. Příspěvek na dopravní obslužnost
5. Úhrada části nákladů MŠ
6. Nákup potřeb pro žáky I. tříd
7. Neinvestiční dotace obci na ZŚ
10. Věnec k pomníku padlých a k památníku Ing. Muchy
11. Oprava kostela sv. Václava
12. Náklady na vítání občánků
13 Náklady na vlastní sportovní zařízení
14. Příspěvek TJ Slovan na činnost
15. Náklady na dětský den, Mikulášskou besídku
16. Zájezd dětí
17. Zájezd pro dospělé
18. Setkání občanů
19. Věcné dary – dárci krve
22. El. energie VO
23. Opravy a údržba VO
24. Údržba hřbitova
25. Skládkování TKO, pronájem popelnic
26. Balíčky k životním výročím
30. Odměny členů zastupitelstva a účetního
31. Zdravotní pojištění z odměn členů zastupitelstva
32. Cestovné členů obecního zastupitelstva
33. Úklid a údržba veřejných prostranství
34. Ostatní náklady na správu
35. Úroky vlastní
36. Spotřeba vody
37. Služby pošt
38. Spotřeba plynu
39. Telefony, Internet
40. Pojištění majetku obce
41. Audit hospodaření obce
42. Rezerva na krizové situace
43. Úhrada členského příspěvku DSO
44. Splátka úvěrů
45. Poplatky bance
Výdaje CELKEM

2212
2212
2212
2221
3111
3113
3113
3319
3322
3392
3412
3419
3421
3421
3429
3429
3514
3631
3631
3632
3722
4319
6112
6112
6112
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310

5021
5169
5171
5193
5169
5139
5321
5139
5171
5139
5021
5229
5139
5169
5169
5139
5194
5154
5171
5021
5362
5139
5023
5032
5173
5021
5139
5141
5151
5161
5153
5162
5163
5166
5901
5329
8124
5163

17 000,-30 000,-60 000,-52 700,-9 000,-1 000,-185 000,-1 000,-2 000,-2 000,-5 000,-20 000,-15 000,-15 000,-12 000,-5 000,-12 000,-140 000,-20 000,-3 000,-340 000,-18 000,-160 000,-13 100,-8 000,-36 000,-17 000,-487 000,-7 000,-1 000,-30 000,-14 000,-13 800,-1 300,-3 000,-4 060,-1 510 000,-12 000,-3,281.960,--

Návrh projednán a schválen na jednání zastupitelstva obce dne 21. listopadu 2011 usnesení
číslo 0821112011
Rozpočet byl schválen obecním zastupitelstvem na jednání dne 12. 12. 2011, číslo usnesení
1212122011.
3. Likvidace odpadů v roce 2012
Přesto, že firma AVE s. r. o., která provádí likvidaci a skládkování odpadů pro rok 2012
zdražila své služby a navíc došlo i ke zvýšení daně z přidané hodnoty, bude obec vybírat
stejnou částku za likvidaci odpadů i v příštím roce, a to:
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z rodinného domku, ve kterém je trvale hlášen 1 občan – 500,-- Kč ročně
z rodinného domku, ve kterém jsou trvale hlášeny 2 a více občanů – 1.000,-- Kč ročně

Poplatky za likvidaci odpadů budou vybírány v měsíci lednu 2012
v pokladně obecního úřadu.
Poplatky z rodinných domků, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu, budou
hrazeny ve výši, kterou bude obci fakturovat firma AVE. Tato částka bude vlastníkům
rodinných domků přefakturována v měsíci lednu 2012.
Termíny svozu kontejnerů v roce 2012

24. - 26. února

27. dubna – 29. dubna

15. – 17. června

17. – 19. srpna

12 – 14. října

2. – 4. listopadu

v prosinci
podle dohody s občany

Občané – třiďte odpad
4. Různé
a) Vodohospodářská společnost Vrchlice Maleč oznámila, že pro rok 2012 bude dodávat
vodu za vyšší cenu, než tomu bylo v letošním roce. Vodné pro rok 2012 bude
následující:
- cena 1 m3 pitné vody – 38,62 Kč (včetně DPH)
- roční pevná složka – při spotřebě do 30 m3 ročně
421,80 Kč (včetně DPH)
při spotřebě 31 – 500 m3 ročně
469,68 Kč (včetně DPH)
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a. s. Kutná Hora tak reaguje na
zvyšování cen vstupů a zejména na zvýšení daně z přidané hodnoty;
b) znovu se obracím na všechny majitele a držitele psů, aby maximálně zabránili
volnému pobíhání psů v obci. Je totiž reálná možnost napadení občana, zejména dítěte
psem. V letošním roce došlo z důvodů nezodpovědnosti majitele k několika napadení
drobných hospodářských zvířat a řada občanů utrpěla značnou škodu. Případ je
v řešení Policie České republiky a jsme v jednání s majitelem příslušného rodinného
domku o chování jeho hostů. Jen pro informaci uvádím, že došlo k zpřísnění v oblasti
sankcí za napadení člověka psem;
c) v měsíci lednu budou vybírány poplatky za psů pro rok 2012. Poplatek z každého psa
je pro rok 2012 nezměněn a činí 40,-- Kč ročně;
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d) v roce 2012 i přes finanční obtíže počítá obec s pořádáním zájezdu pro dospělé občany
i pro děti, rovněž se v rozpočtu předpokládá organizování setkání občanů v měsíci září
příštího roku. Návrhy na místa zájezdu můžete předkládat prostřednictvím členů
obecního zastupitelstva;
e) v měsíci prosinci proběhla tradiční „Mikulášská besídka“, která se i v letošním roce
vydařila a účast dětí s rodiči byla velmi vysoká. Proto v rozpočtu pro rok 2012 se
předpokládá opětovná organizace této tradiční besídky;
f) v měsíci březnu (17. března 2012) se uskuteční již 8. obecní ples, na který již nyní
zveme všechny občany naší obce;
g) 11. prosince 2011 se v místním kostele sv. Václava na Horkách uskutečnil vánoční
Adventní koncert. Koncertu se zúčastnilo celkem 73 občanů a podle ohlasu se velmi
vydařil. Proto obec zvažuje pořádat tento vánoční adventní koncert pravidelně každým
rokem;
h) rozhodnutím obecního zastupitelstva byl zaveden poplatek za půjčení sálu a
příslušenství na různé oslavy ve výši 500,-- Kč. Tato částka částečně uhradí výdaje
obce s tím spojené;
i) v průběhu I. čtvrtletí 2012 se bude vytvářet kalendář s termíny sportovních a
kulturních akcí. Obracím se na všechny občany, aby své nápady předali na obecní
úřad;

Obecní zastupitelstvo obce Horky přeje všem spoluobčanům
pracovní, osobní a rodinnou spokojenost a pevné zdraví v roce 2012

Horky 29. prosince 2011.

Ing. V e s e l k a Jan, starosta obce

Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 4/2011bylo vydáno v počtu 110 kusů výtisků a je
určeno pouze pro potřeby a informaci občanů obce Horky. Zpravodaj obce neprošel
jazykovou ani grafickou úpravou.
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