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1. Plnění daňových příjmů za I. pololetí 2010

Daňový výnos

Rozpočet

Skutečnost

%

Skutečnost

Index

plnění

2008

2009/2008

Daň ze závislé činnosti

550 000,--

253 154,86

46,03

242 413,04

104,43

Daň z příjmu fyzických osob

100 000,--

20 576,32

20,58

41 822,02

49,20

40 000,--

21 593,88

53,98

19 528,29

110,57

600 000,--

335 007,84

55,83

265 504,45

127,62

1 215 000,--

584 156,73

48,08

577 454,44

101,16

245 000,--

260 506,00

106,33

207 608,23

125,48

2 750 000,-- 1 474 997,63

50,05

1 351 330,47

109,15

Srážková daň
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitosti

CELKEM

Jak vyplývá z uvedené tabulky, dochází v letošním roce k mírnému zvýšení výběru daní
proti loňskému roku. Došlo ke zvýšení daňových výnosu o 9,15 %. Zejména u daně
z nemovitostí došlo k vysokému růstu proti roku 2009. Stát však nevybírá takovou výší daní,
se kterými v rozpočtu na rok 2010 počítal. Je předpoklad, že výběr daní ve II. pololetí
letošního roku se mírně zvýší.
2. Docházka členů obecního zastupitelstva
V měsíci říjnu roku 2006 proběhly volby do obecního zastupitelstva, v měsíci říjnu 2010
proběhnou nové volby do zastupitelstva obcí. Obecní zastupitelstvo se schází pravidelně
v pondělí od 18,00 hodin každý týden s výjimkou prázdnin, kdy se zastupitelstvo schází 1x za
14 dnů. Účast na jednáních v pátém volebním období (2006 – 2010) k 30. červnu 2010 je
následující. Účast na jednáních zastupitelstva svědčí o zájmu zastupitelů o dění v obci a o
řešení problémů.
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Jméno a příjmení
K r u m l Luboš
M i l á č e k Miloslav
P ů h o n n á Libuše
Š t e m b e r o v á Jiřina
U h l í ř Jaroslav Ing., CSc.
V e s e l á Kateřina
V e s e l k a Jan Ing.
CELKEM

počet jednání
154
154
154
154
154
154
154
xxx

účast
147
137
151
150
129
152
154
xxx

% účasti
95,45
88,96
98,05
97,40
83,77
98,70
100,00
94,43

Z tabulky vyplývá, že účast členů na zastupitelstvu obce je na velmi dobré úrovni.
Nepřítomnost (důvod dovolená, pracovní povinnosti) je vždy předem omlouvána.
3. Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010
Počet voličů zapsaných do voličského seznamu
Počet občanů, kteří volili na voličské průkazy
Počet zapsaných voličů celkem
Voleb se zúčastnilo celkem
Účast voličů na volbách
Platných hlasů bylo odevzdáno
Výsledky:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.- 10.
9.- 10.
11. – 13.
11. – 13.
11. – 13.
14.- 15.
14.- 15.

Název strany
Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Komunistická strana Čech a Moravy
Věci veřejné
TOP 09
Suverenita – blok Jany Bobošíkové
Republikánská strana Československa
KDU – ČSL
Strana práv občanů – Zemanovi
Strana zelených
Česká strana národně socialistická
Občané CZ
Strana svobodných občanů
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Volte Pravý blok

320
11
331
224
67,7 %
222

Počet hlasů
73
45
36
21
10
8
7
6
4
4
2
2
2
1
1

% z platných hlasů
32,9
20,3
16,2
9,5
4,5
3,6
3,2
2,7
1,8
1,8
0,9
0,9
0,9
0,4
0,4

4. Plnění rozpočtu k 30. 6. 2010
Příjmy
Kapitola

Rozpočet
upravený
550 000,-100 000,--

Daň z příjmu ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob (vč. 30 % podílu
DPFO
Daň z příjmu vybíraná srážkou

40 000,--

2

Skutečnost

% plnění

253 154,86
20 578,32

46,03
20,58

21 593,88

53,98

Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitosti
Daňová výtěžnost celkem

600 000,-1 215 000,-245 000,-2 750 000,3 000,-2 000,-50 000,-- 19 000,-0
89 940,-- 10 409,-13 200,-212 000,-----100 000,--

335 007,84
584 156,73
260 506,00
1 474 997,63

55,83
48,08
106,33
53,64

3 640,00
990,00
32 418,39
- 19 000,00
10 000,00
41 220,00
13 230,00
50 000,00
398,00
20 000,00
100 932,00

121,33
49,50
64,84
100,00
--45,83
100,00
100,23
23,58
----100,93

441 000,-178 000,-160 000,-10 000,-----3 979 731,--

441 000,00
182 365,02
60 000,00
16 199,14
5 100,00
1 430,00
2 424 511,18

100,00
102,45
37,50
161,99
----60,92

Rozpočet upravený
17 000,----32 000,-360 000,-409 000,-50 000,-14 000,-1 000,-160 000,-161 000,-5 000,--

Skutečnost
4 010,00
2 308,00
32 000,00
358 964,40
397 282,40
49 680,00
4 550,00
--122 282,00
122 282,00
----

% plnění
23,59
--100,00
99,71
97,14
99,36
32,50
--76,43
75,95
----

1 000,-1 000,-3 000,-5 000,-5 000,-25 000,-15 000,-20 000,-10 000,--

--600,00
----2 040,00
4 000,00
12 807,00
19 442,00
3 005,00

Poplatek ze psů
Správní poplatky
Splátky půjček od obyvatelstva
Splátky půjčky od podnikatelských subjektů
Dotace k volbám
Neinvestiční dotace přijaté ze st. rozpočtu
Vratky nevyčerpané dotace v roce 2009
Výnosy z plesu
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu hrobových míst
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z poskytování služeb – komunální
odpad
Přijaté neinvestiční dary
Ostatní nedaňové příjmy
Příjmy z prodeje nemovitého majetku
Příjmy z úroků
Příjmy z podílu na zisku
Ostatní příjmy z finančního vypořádání
Příjmy
C E L KE M

- 10 409,00

Výdaje

Kapitola
Úklid čekáren a sněhu
Nákup materiálu na údržbu silnic
Prohrnování sněhu
Opravy a údržba komunikací
Silnice c e l k e m
Příspěvek na dopravní obslužnost
Úhrada části nákladů MŠ
Dárky pro žáky I. tříd
Neinvestiční dotace obci na provoz škol
Základní školy celkem
Příspěvek spec. škole – Diakonie Marta
Čáslav
Nákup knih do knihovny (i časopisů)
Věnec k pomníku padlým
Oprava kostela sv. Václava
Vítání občánků
Náklady na vlastní sportovní zařízení
Příspěvek TJ Slovan na činnost
Náklady na dětský den, Mik. besídku
Zájezd dětí
Zájezd pro dospělé
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---60,00
----40,80
16,00
85,38
97,21
30,05

Setkání občanů
Věcné dary – dárci krve
Finanční dar nemocnici Čáslav
Příspěvky na výstavbu rodinných domků
El. energie VO
Opravy a údržba VO
Údržba hřbitova
Svoz komunálního odpadu
Balíčky k životním výročím
Příspěvek starým a nemocných občanům
Vánoční příspěvek dětem
Příspěvek hasičům Potěhy
Odměny členů zastupitelstva a účetního
Zdravotní pojištění z odměn členů
zastupitelstva
Cestovné členů obecního zastupitelstva
Volby do Parlamentu ČR
Úklid a údržba veřejných prostranství
Nákup drobného hmotného majetku
Ostatní náklady na správu – materiálové
Úroky vlastní
Spotřeba vody
Spotřeba plynu
Poštovné
Telefonické poplatky
Pojištění majetku obce
Audit hospodaření obce
Ostatní služby jinde nezařazené
Oprava a údržba obecního úřadu
Příspěvek na činnost DSO
Platby daní a poplatků
Dary obyvatelstvu (úmrtí, narození)
Výstavba přechodu a chodníků
Nákup zařízení
Příspěvky na společnou investiční akci
Poplatky bance
Výdaje CELKEM

5 000,-12 000,-20 000,-240 000,-130 000,-30 000,-6 000,-320 000,-20 000,-35 000,-25 000,-5 000,-145 200,-13 100,--

--3 600,00
--140 000,-60 860,00
6 918,00
--26 478,00
10 629,00
------72 600
6 534,00

--30,00
--58,33
46,82
23,06
--8,27
53,15
------50,00
49,88

10 000,----36 000,-5 000,-15 000,-214 000,-5 000,-25 000,-2 000,-15 000,-13 800,-1 300,-41 000,-118 180,-5 820,00
4 200,-3 000,-1 053 231,-40 000,-1 207 900,-10 000,-4 555 731,--

2 055,00
16 491,00
8 790,00
4 227,00
22 420,95
110 697,62
1 456,00
14 820,00
1 195,00
7 561,60
13 333,00
1 200,00
40 792,92
112 765,00

20 ,55
--24,42
84,54
149,47
51,73
29,12
59,28
59,75
50,41
96,62
92,31
99,49
95,42
100,00
83,33
100,00
94,60
--6,93
39,60
53,040

5 820,--

3 500,00
3 000,00
996 380,00
--83 665,00
3 960,00
2 432 853,49

Plnění příjmů a výdajů je v souladu s přijatým rozpočtem. V letošním roce bude do
rozpočtu ještě zahrnuta výstavba chodníků podél silnice I. třídy a s největší pravděpodobností
i výdaje na opravu komunikace v obci (část).
5. Přezkoumání hospodaření auditorem
Dne 24. až 26. 5. 2010 provedla auditorská firma Organizační kancelář Praha Chámova
7, auditorem Doc. Ing. Karlem Novotným CSc., auditorské ověření účetní závěrky obce
Horky za rok 2009. Přezkoumání hospodaření zahrnovalo zejména ověření údajů o plnění
příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích. Předmětem přezkoumání
bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví obce, zadávání veřejných zakázek,
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souladu vedení účetnictví s právními předpisy. Při přezkoumání nebyly zjištěny
nedostatky. Výrok auditora – bez výhrad.
Byl tak ověřen výsledek hospodaření obce Horky za rok 2009, kde příjmy činily
3 512 972,21Kč a výdaje 5 146 508,95 Kč. Schodek hospodaření roku 2009 ve výši
1 633 536,74 Kč byl uhrazen jednak poskytnutým investičním dlouhodobým úvěrem a
z přebytků z předcházejících let..
6. Kanalizace a čistírna odpadních vod
Jak jste poznali z vlastní zkušenosti, byla zahájena výstavba kanalizace a čistírny
odpadních vod. Tato výstavba sebou přináší celou řadu problémů a omezení, je třeba však
mít trpělivost a pochopení. Podle harmonogramu postupu prací v listopadu letošního roku
by mělo dojít k připojení kanalizace v obci Horky na čistírnu odpadních vod a zahájen
zkušební provoz.
Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří darovali finanční částku na výstavbu
kanalizace. Celkem bylo získáno od občanů 428 tis Kč. Tato částka bude vyšší o dar od
firmy čerpací stanice PHM, případně za připojení domu čp. 106 (bývalá prodejna) a od
nového majitele domu čp. 70. Všechny tyto prostředky budou použity pouze pro výstavbu
kanalizace.
Zajistit financování této mimořádně náročné investici je velmi složité. Jednáme
s firmou SLUENTA FVE s. r. o. o prodeji pozemku pod sluneční elektrárnou. Jednání je
nadějné a je předpoklad, že se prodej pozemku podaří. Pokud prodej pozemku bude
realizován, pak od Komerční banky budeme požadovat úvěr na opravu části komunikace
ve výši 1,5 – 2,0 mil. Kč. Vše bude muset být dořešeno do konce měsíce července,
protože DSO bude hradit 1. fakturu dodavateli prací.
7. Investiční výstavba roku 2010
Investiční výstavba v roce 2010 je velmi náročná. Vedle výstavby kanalizace a čistírny
odpadních vod v rámci svazku obcí bude v letošním roce i provedena výstavba chodníku
podél silnice I. třídy. Tato investice napomůže k zajištění bezpečnosti chodců, zejména
dětí. V I. čtvrtletí byla profinancována 1. část výstavby chodníku ve výši 996.380,00 Kč.
2. část výstavby chodníku – dokončení celé části od křižovatky po domek čp. 62.
Rozpočet na tuto druhou část je ve výši 3,742.130,-- Kč. Výše této částky vyplynula
z veřejné soutěže, kdy se soutěže zúčastnily celkem 4 firmy (z celkově 6 oslovených).
Nabídky firmy Novotný V a M z Ronova nad Doubravou byla nejnižší. Celkové náklady
na celou stavbu chodník podél silnice I. třídy budou činit 4,738 tis. Kč. Na druhou etapu
akce krajské zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo dotaci z prostředků Fondu
rozvoje měst a obcí ve výši 2,700.000,-- Kč, tj. 72,15 %. Stavba bude zahájena v měsíci
červenci letošního roku. Zbytek finančních prostředků musíme zajistit z vlastních nebo
úvěrových zdrojů. Rok 2010 je tedy rokem velmi náročným, nejvíce od založení obce
v roce 1990.
8. Volby do zastupitelstva obce Horky a senátorské volby
Jak je všeobecně známo, zastupitelstvům obcí končí v letošním roce funkční období a
proto dle vyhlášení pana prezidenta ČR se ve dnech 15. a 16. října 2010 uskuteční volby
do zastupitelstev obcí. Kandidátem na zastupitele se může stát každý občan, který má
v obci trvalé bydliště a kterému je minimálně 18 let. Kandidovat může na kandidátkách
politických stran a hnutí, případně jako nezávislý kandidát. Pokud bude kandidovat jako
nezávislý, pak společně s prohlášením musí odevzdat i petiční listinu, ve které jeho
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kandidaturu podpisem podpoří v naší obci dle zákona 20 občanů (voličů). Prohlášení a
petiční listina jsou k dispozici na obecním úřadě u starosty obce. Kandidátní listiny
společně s petičními archy musí být odevzdány nejpozději 10. srpna 2010 do 16,00 na
registrační úřad, kterým pro naši obec je Městský úřad v Čáslavi.
I pro další volební období bude obecní úřad pracovat v počtu 7 zastupitelů. Volby se
uskuteční ve volební místnosti na obecním úřadě.

Každý občan obce, který chce pracovat ve prospěch všech, má možnost
kandidovat do obecního zastupitelstva a spolupracovat tak na rozvoji
obce Horky.
Současně s volbami do obecního zastupitelstva proběhnou v našem volebním okrsku
(Kutná Hora a část okresu Havlíčkův Brod) i volby do Senátu ČR. V letošním roce
můžeme zvolit skutečně zástupce našeho obvodu a nikoliv „odložené“ politiky z jiných
krajů.
9. Různé
- obec opětovně připravuje přátelské setkání občanů na měsíc září letošního roku. O
přesném termínu budete včas informováni;
- obec jako vždy zorganizovala výlety, a to pro dospělé návštěvu zámku Častolovice,
pražírny kávy v Borohrádku a muzeum Dr. Emila Holuba v Holicích a pro děti návštěvu
Aquaparku v Liberci.Oba výlety se účastníkům líbily;
- znovu upozorňujeme občany obce, zejména naše starší spoluobčany, aby do svých
rodinných domků nevpouštěli žádného cizího člověka, kterého neznají. Opětovně se
objevují různí „koumáci“, kteří pod různými záminkami (např. chtějí se napít vody,
nesou přeplatky inkasa, vyřizují pozdrav od dětí, vnuků apod.) vnikají do objektů a
následně hledají cennosti a peníze. V případě podezření je třeba ihned volat Policii
České republiky na bezplatné číslo 158;
- informujeme všechny občany, že obec má úřední pravomoc provádět ověřování podpisů
a listin. Ověřování se provádí na obecním úřadě v úřední dny, nebo po dohodě se
starostou obce. Poplatek za ověření je stejný, jako u notáře nebo na matričním úřadě;
Obec zavedla i CzechPoint, na kterém lze za poplatek získat například výpis z KN,
výpis z bodového hodnocení řidičů, výpis ze živnostenského listu, výpis z trestního
rejstříku apod.;

Horky 11. července 2010

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

Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 2/2010 bylo 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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