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1. Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod
V polovině měsíce listopadu bylo provedeno předání čistírny odpadních vod a bylo možné
zahájit připojování rodinných domků v naší obci. Kontrolu nad připojováním provádí Ing.
Uhlíř Jaroslav CSc., který o sobotách a nedělích na základě dohody provede kontrolu a otevře
přípojku do hlavního potrubí. K dnešnímu dni je připojeno již 26 rodinných domků. Další
postup brzdí počasí, které neumožňuje provést přípravu připojení. Proto ihned po zimním
období se musí ostatní šachty připojit. Celý komplex tlakové kanalizace a čistírny odpadních
vod bud ukončen k 1. červenci 2011.
Současně došlo k dohodě mezi 4 obcemi o úhradě poplatků za zajištění odvodu a čistění
odpadních vod. Cena pro občany všech 4 obcí je stanovena následovně:
a) základní poplatek za 1 m3 odpadních vod 24,41 Kč;
b) stálá platba za odběrní místo 189,10 Kč roční poplatek na 1 trvale přihlášeného
občana;
c) průměrná cena za 1 m3 (při spotřebě 31,5 m3 na občana za rok) činí 30,51 Kč + 10 %
DPH, tj. 33,56 Kč za 1m3;
d) rekreační domky, tj. domky bez trvale přihlášených obyvatel budou hradit rovněž
základní poplatek ve výši 24,41 Kč za odvedený 1 m3 + roční poplatek 189,10 za
domek;
Fakturace za odpadní vody bude prováděna od 1. ledna 2011, a to 3 x ročně., po zjištění
spotřeby na počitadle.
Podle provedené kalkulace však náklady za 1 m3 budou ve skutečnosti vyšší, nyní musí
být fakturováno za stanovené ceny, které jsou uvedeny v žádosti o dotaci.
Jen pro informaci uvádím cenu, kterou účtuje VHS Vrchlice – Maleč činí 31,13 Kč za 1
m3 (cena včetně DPH) plus stálý roční poplatek 380,-- Kč za odběrní místo.
Důležité upozornění:
Ještě řadě rodinných domků chybí elektrické přípojky pro připojení čerpadel. Vzhledem
k tomu, že firma, která provádí připojování bude svou činnost končit v měsíci březnu 2011, je
nutné, aby elektrické přípojky byly zhotoveny včas. Práce na elektrických přípojkách mohou
pokračovat i v těchto měsících. Věřím, že ti, kteří nemají vybudovanou elektropřípojku tak
urychleně učiní. Pokud máte jakékoliv problémy, obracejte se o sobotách a nedělích na pana
Ing. Uhlíře Jaroslava, který vám poradí.
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Je totiž velmi nutné, aby připojení rodinných domků následovalo v nejkratším období,
protože dotace, kterou obce obdržely, bude definitivně přiznána až po závěrečném
vyhodnocení a jedna z podmínek je i množství vyčištěných odpadních vod.

2. Rozpočet pro rok 2011
Příjmy:

§

položka

Kč

1. Daň z příjmu ze závislé činnost
1111
550 000,-2. Daň z příjmu fyz. osob (vč. 30 % podílu DPFO)
1112
100 000,-3. Daň z příjmu vybíraná srážkou
1113
40 000,-4. Daň příjmu z právnických osob
1121
600 000,-5. Daň z přidané hodnoty
1211
1 215 000,-6. Daň z nemovitosti
1511
295 000,-Daňová výtěžnost celkem
2 800 000,-7. Poplatek ze psů
1341
3 000,-8. Správní poplatky
1361
2 000,-9. Splátky půjček od obyvatelstva
2460
30 000,-10. Neinvestiční dotace přijaté ze stát. rozpočtu
4112
37 000,-11. Příjmy z pronájmu pozemků
3613
2131
212 000,-12. Odprodej plynu
6171
3112
60 000,-14. Poplatky – likvidace komunálních odpadů
3722
3112
100 000,-15. Příjmy z poskytování služeb – odpady
3722
2111
30.000,-15. Ostatní nedaňové příjmy
6171
2329
48 000,-16. Příjmy z úroků
6310
2141
10 000,-===============================================================================
Příjmy C E L KE M
3,332,000,--

Výdaje:
1. Úklid 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 základní školy
8. Příspěvek spec. škole – Diakonie Čáslav
9. Nákup knih do knihovny (i časopisů)
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
20. Finanční dar nemocnici Čáslav
21. Příspěvky na výstavbu rodinných domků
22. El. energie VO
23. Opravy a údržba VO
24. Údržba hřbitova
25. Skládkování TKO, pronájem popelnic
26. Balíčky k životním výročím
27. Příspěvek starým a nemocných občanům
28. Vánoční příspěvek dětem
30. Odměny členů zastupitelstva a účetního
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§

položka

Kč

2212
2212
2212
2221
3111
3113
3113
3114
3314
3319
3322
3392
3412
3419
3421
3421
3429
3429
3514
3522
3611
3631
3631
3632
3722
4319
3419
4341
6112

5021
5169
5171
5193
5169
5139
5321
5192
5136
5139
5171
5139
5021
5229
5139
5169
5169
5139
5194
5192
6121
5154
5171
5021
5362
5139
5492
5492
5023

17 000,-30 000,-360 000,-50 000,-4 000,-1 000,-160 000,-5 000,-1 000,-1 000,-3 000,-5 000,-5 000,-20 000,-15 000,-20 000,-15 000,-5 000,-12 000,-20 000,-240 000,-130 000,-20 000,-6 000,-330 000,-20 000,-35 000,-25 000,-160 000,--

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
44. Úhrada členského příspěvku DSO
45. Platby daní a poplatků
47. Nákup zařízení
48. Úhrada podílu na výstavbě kanalizace
49. Poplatky bance
48. Splátka úvěrů

6112
6112
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310

5032
5173
5021
5139
5141
5151
5161
5153
5162
5163
5166
5329
5362
6122
6349
5163
8124

13 100,-10 000,-36 000,-15 000,-410 000,-5 000,-2 000,-25 000,-15 000,-13 800,-1 300,-5 820,-1 200,-40 000,-3 710 541,-10 000,-962 000,--

Výdaje CELKEM

6,990.761,--

příjmy
dlouhodobý investiční úvěr
celkem zdroje
přebytek finančních prostředků

3 332.000,-3 710 541,-7,042.541,-+ 51.780,-- Kč

* splátka úvěru 231 10
pol 8124
D
962.000,-souvztažnost 951 00
MD 962.000,-Schváleno obecním zastupitelstvem dne 13. 12. 2010, číslo usnesení 0913122010

3. Likvidace odpadů v roce 2011
Jak je zřejmé z přiložené tabulky nákladů na likvidaci odpadů v obci Horky, na 1 občana za
období 10 let, dochází k neustálému zvyšování nákladů a obec musí doplácet vyšší a vyšší
částky. Firma AVE s. r. o., která provádí likvidaci, sběr a odvoz zdražila své služby pro rok
2011 o téměř 3 %. Proto, zejména s ohledem na finanční situaci obce, budou v příštím roce
vybírány vyšší poplatky za likvidaci odpadů, a to:
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
z rekreačního domku (není hlášen k trvalému pobytu žádný občan) - 600,-- Kč ročně
Poplatky za likvidaci odpadů budou vybírány v měsíci lednu 2011 v pokladně obecního
úřadu.
Termíny svozu kontejnerů v roce 2011
25. - 27. února
3. – 5. června
30. září – 2. října
podle dohody s občany

29. dubna – 1. května
12. – 14. srpna
4. – 6. listopadu

Občané – třiďte odpad
Pro rok 2011 zvažuje obec zavedení kontejnerů pro biologický odpad.
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4. Investiční akce v roce 2010
Rok 2010 byl nejnáročnějším rokem v celé dvacetileté historii obce. Byla v naší obci
dokončena výstavba tlakové kanalizace a napojení na čistírnu odpadních vod. Na tuto akci
sdružila naše obec v letošním roce celkovou částku 3,231.859,-- Kč. V roce 2011 vloží obec
Horky další finanční částku ve výši 3,789.459,-- Kč. Celkem obec na investiční akci tlaková
kanalizace a čistírna odpadních vod vloží 7,021.318,-- Kč. Na úhradu podílů na budování
tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod získala obec dlouhodobý investiční úvěr ve výši
5,500.000,-- Kč s dobou splatnosti 10 let a s úrokovou sazbou 3,9 % p.a.
Druhou, neméně důležitou investiční akci byla v letošním roce výstavba chodníku podél
silnice I. třídy. Část chodníku byla dokončena v lednu 2010, zbývající část v listopadu
letošního roku. Celkem bylo vybudováno 531 m chodníku ze zámkové dlažby celkovým
investičním nákladem 4,927.001,81 Kč. Práce prováděla dle Smlouvy o dílo firma Novotný V
+ M z Ronova nad Doubravou, která zvítězila ve výběrovém řízení. Na tuto investiční akci se
obci Horky podařilo získat z prostředků Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje dotaci
ve výši 2,700.000,-- Kč. Podařilo se vybudovat dílo, které znamená výrazné zvýšení
bezpečnosti pro naše občany, zejména děti.
Pro rok 2011 se v rámci investic (oprava komunikací) předpokládá oprava komunikace od
kabin směrem k „Trojhránku“, a to až do výše volných finančních prostředků. Tato
komunikace je velmi zničená. Předpokládáme investovat cca 700 tis. Kč plus získanou dotaci
od Krajského úřadu Praha, o kterou požádáme. Jednáme o možnou dotaci ve výši 500 tis. Kč.
Tuto komunikaci bychom chtěli v celé délce dokončit nejpozději v roce 2012.
5. Změna v úhradě daně z nemovitosti
Finanční úřad v Čáslavi nám sdělil, že od 1. ledna 2011 končí tzv. daňová složenka, kterou
bylo možno platit různé daně a která nepodléhala poplatku na poštách. Od 1. ledna sice
daňový poplatník obdrží poštou složenku, ale poplatek při úhradě na poště uhradí ze svého.
Nové daňové přiznání musí poplatník podat v případě, že:
- došlo ke změně vlastníka pozemku
- došlo ke změně výměry pozemku
- došlo ke změně druhu pozemku
- došlo ke změně v užívání stavby
- došlo ke kolaudaci
- došlo ke změně výměry zastavěné plochy
- vlastní-li se pozemek v těch katastrálních území, ve kterých proběhla komplexní
pozemková úprava. V roce 2010 došlo ke komplexním pozemkovým úpravám
v katastrálních území Bratčice a Klucké Chvalovice.
6. Různé

a) Vodohospodářská společnost Vrchlice Maleč oznámila, že pro rok 2011 bude dodávat
vodu za vyšší cenu, než tomu bylo v letošním roce. Vodné pro rok 2011 bude
následující:
- cena 1 m3 pitné vody – 35,83 Kč (včetně DPH)
- roční pevná složka – při spotřebě do 30 m3 ročně
396,-- Kč (včetně DPH)
při spotřebě 31 – 500 m3 ročně
437,80 Kč (včetně DPH)
Vodohospodářská společnost tak reaguje na zvyšování cen vstupů;
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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. 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 2011. Poplatek z každého psa
činí 40,-- Kč ročně;
d) v roce 2011 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 v letošním roce i
vydařila a účast dětí s rodiči byla velmi vysoká. Proto v rozpočtu pro rok 2011 se
předpokládá opětovná organizace této tradiční besídky;
f) v měsíci březnu (19. března 2011) se uskuteční již 7. obecní ples, na který zveme
všechny občany naší obce;
g) v průběhu I. čtvrtletí 2011 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 krásné
prožití svátku vánočních a pracovní, osobní a rodinnou spokojenost
a pevné zdraví v roce 2011

Horky 23. prosince 2010.

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

Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 4/2010 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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