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1. Plnění daňových příjmů za I. pololetí 2009

Daňový výnos

Rozpočet

Skutečnost

%

Skutečnost

Index

plnění

2008

2009/2008

Daň ze závislé činnosti

550 000,--

242 413,04

44,08

269 710,63

89,88

Daň z příjmu fyzických osob

100 000,--

41 822,02

41,82

37 405,93

111,81

40 000,--

19 528,29

48,82

22 290,56

87,61

600 000,--

265 504,45

43,75

322 170,67

82,41

1 165 000,--

577 454,44

49,57

575 115,09

100,41

245 000,--

207 608,23

84,74

77 605,93

266,72

2 700 000,-- 1 351 330,47

50,05

1 304 298,81

103,61

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 poklesu u většiny daňových
výnosů. Stát vybírá mnohem méně daní, než tomu bylo v předcházejících letech. Daň ze
závislé činnosti výrazně ovlivňuje vysoká nezaměstnanost. Nárůst je pouze u daně
z nemovitosti, kdy řada daně z pozemků je placena dříve, než tomu bylo v předcházejících
letech. Stát navíc neustále signalizuje, že výběr daně bude ještě nižší, zejména u DPH, protože
klesá objem produkce a tím i prodeje. Negativně výběr DPH ovlivní i poslanecký návrh na
snížení daně u vybraných služeb.Vzhledem k plánované výstavbě (kanalizace s čistírnou
odpadních vod, stavba přechodu u zastávky autobazar) a dokončení finančně velmi náročné
výstavby infrastruktury k výstavbě rodinných domků (II. etapa), která je z části financována
z úvěru, vznikne v příštích letech povinnost tento úvěr splácet měsíčně od ledna 2010 ve výši
42 tis. Kč, a to po dobu následujících 9 roků. Částečně nedostatek finančních prostředků bude
kompenzován pronájmem pozemku na výstavbu solární elektrárny, kde firma SLUNETA
FVE s. r. o. se sídlem v Lišově bude obci ročně hradit 200 tis. Kč po dobu 30 let. Tato částka
bude každým rokem upravována o inflační koeficient.
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2. Docházka členů obecního zastupitelstva
V měsíci říjnu roku 2006 proběhly volby do obecního zastupitelstva. 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 2009 je následující.
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
116
116
116
116
116
116
116
xxx

účast
110
104
113
115
95
114
116
xxx

% účasti
94,83
89,66
97,41
99,14
81,90
98,28
100,00
94,46

Z tabulky vyplývá, že účast členů na zastupitelstvu obce je na velmi dobré úrovni.
Nepřítomnost (důvod dovolená, pracovní povinnosti) je vždy předem omlouvána. Účast na
zasedání obecního zastupitelstva svědčí o zájmu zastupitelů o dění v obci a o řešení problémů
dalšího rozvoje. Občané se mohou již nyní zamýšlet nad návrhy členů nového zastupitelstva
pro volby v roce 2010.
3. Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Ve dnech 5. a 6. června 2009 proběhly volby do Evropského parlamentu. O přízeň voličů
se ucházelo celkem 33 politických stran a hnutí. Volební výsledky byly počítány až v neděli
7. června. Z celkového počtu zapsaných voličů 322 se voleb zúčastnilo pouze 100 občanů, tj.
31,1 %, kteří své hlasy rozdělili následovně:
1. Česká strana sociálně demokratická
27 %
1. Občanská demokratická strana
27 %
3. Komunistická strana Čech a Moravy
15 %
4. Suverenita
8%
5. Věci veřejné
4%
5. Evropská demokratická strana
4%
7. Volte Pravý Blok, www.cibulka.net
3%
8. Zelení
3%
2%
9. KDU-ČSL
10. Albínova poetická strana
2%
11. Liberta.cz
1%
11. ČSNS
1%
11. SDŽ – strana důstojného života
1%
11. Strana zelených
1%
11. Nezávislí
1%
Volby proběhly bez problémů. Je třeba věřit, že předčasných voleb do Poslanecké
sněmovny se voleb zúčastní více voličů. Samozřejmě jsou volby do Poslanecké sněmovny pro
občany důležitější, protože z voleb vznikne nová vláda, která bude určovat hospodářskou,
sociální a ostatní politiku další 4 roky.
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4. Dárcovství krve
Prakticky od svého vzniku podporuje obec dárcovství krve. Dárcům krve jsou
poskytovány poukázky na odběr zboří v prodejně Koloniál „U Veselých“, a to
následujícím způsobem:
Po každém odběru
poukázka na odběr zboží za 300,-- Kč
Po desátém odběru – bronzová plaketa
poukázka na odběr zboží za 500,-- Kč
Po dvacátém odběru – stříbrná plaketa
poukázka na odběr zboží za 1.000,-- Kč
Po čtyřicátém odběru – zlatá plaketa
poukázka na odběr zboží za 2.000,-- Kč
Po padesátém odběru
poukázka na odběr zboží za 3.000,-- Kč
Po šedesátém odběru
poukázka na odběr zboží za 5.000,-- Kč
Po osmdesátém odběru – zlatý kříž
rozhodne obecní zastupitelstvo
V současné době pravidelně daruje krev 18 občanů. Za období existence obce Horky
nejvíce krev daroval pan Ing. Hejzlar Antonín (zatím 62 odběrů), pan Volf Zdeněk st.
a pan Kruml Vlastimil (zatím 60 odběrů) , více než 50 odběrů mají – paní Vebrová Anna,
paní Tomášková Marie, pan Bojda Stanislav a pan Sochor Petr.
Všem spoluobčanům, kteří bezplatně darovali krev, děkujeme. Svým přístupem
zachránili mnoho životů.
Věříme, že do skupiny dárců krve se zapojí i další občané, zejména mladá generace.
5. Přezkoumání hospodaření auditorem
Dne 15. a 16. 6. 2009 provedla auditorská firma Organizační kancelář Praha Chámova
7, auditorem Doc. Ing. Karlem Novotným CSc., auditorské ověření účetní závěrky obce
Horky za rok 2008. 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,
souladu vedení účetnictví s právními předpisy. Při přezkoumání nebyly zjištěny
nedostatky. Výrok auditora – bez výhrad.
Byl tak ověřen výsledek hospodaření obce Horky za rok 2008, kde příjmy činily
3,614.835,30 Kč a výdaje 6,326.628,84 Kč a které skončilo finančním schodkem ve výši
2,711.793,54 Kč. Schodek roku 2008 byl uhrazen jednak poskytnutým investičním
dlouhodobým úvěrem ve výši 2,016.841,30 Kč a z přebytků z předcházejících let ve výši
694.952,24 Kč.
6. Kanalizace a čistírna odpadních vod
Konečně nastal okamžik, kdy zahájení výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod
v rámci Dobrovolného svazku obcí s účastí obcí Horky, Potěhy, Tupadly a Drobovice je
realitou. 4. dubna 2009 byl zveřejněn záměr vypsat otevřené řízení na zakázku. Podklady
si vyžádalo celkem 18 firem, z nichž 7 podalo nabídku. 28. dubna 2009 byly komisionelně
jednotlivé nabídky otevřeny. Všechny firmy splnily požadovaná kritéria. Nastalo
zpracování jednotlivých nabídek a 28. května 2009 výběrová komise provedla
vyhodnocení nabídek a stanovila pořadí jednotlivých dodavatelů. Bohužel nabídkové ceny
byly vyšší, než se předpokládalo, protože postupem času dochází ke zvyšování veškerých
cen. Jako nejlepší byla vybrána nabídka Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s.,
na druhém místě se umístila nabídka firmy Sefimota a. s. Praha, jako třetí se umístila
nabídka firma GEOSAN a. s. Kolín. Výbor Dobrovolného svazku obcí na svém zasedání
4. června 2009 schválil výběr dodavatele, a to firmu Pražské silniční a vodohospodářské
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stavby a. s. Nabídková cena této firmy na zhotovení tlakové kanalizace a čistírny
odpadních vod činí 141,605.830,-- Kč (včetně daně z přidané hodnoty). Dotace
z prostředků Evropské unie a kraje se podařilo získat 104,861.820,-- Kč, to znamená, že
zbytek ve výši 36,744.010,-- Kč musí z vlastních zdrojů financovat jednotlivé obce. Na
obec Horky připadá z této částky 16,36 %, tj. 6,011.320,-- Kč. Bude to velmi složité a
náročné. Část bude financována z dlouhodobého investiční úvěru (3,000.000,-- Kč), část
budeme vyžadovat od občanů (předpoklad je 3.000,-- Kč na rodinný domek u občanů
obce, u cizích občanů 5.000,-- Kč) a s podnikateli budeme jednat samostatně. Tak bude
získáno kolem 500.000,-- Kč. Zbytek bude znamenat z vlastních zdrojů, což představuje
omezení veškerých investičních akcí v příštích 3 – 5 letech.
Ostatní zúčastněné obce předpokládají získat od občanů vyšší částky, v zájmu obce
Horky však je připojit maximální počet rodinných domků. Za připojovací příspěvek získá
občan možnost legálně, ekologicky a zákonně likvidovat odpadní vody. Součástí výstavby
je i vybudování jímky, do které bude umístěno čerpadlo. Občan si na své náklady dovede
splaškové vody do této jímky a zajistí připojení elektrických zařízení na své hodiny. Obec
nebude ukládat povinnost, aby rodinný domek byl připojen na kanalizace a čistírnu
odpadních vod. Občan však bude muset doložit zákonný způsob likvidace nebo obec
nechá odbornou firmou provést vysoce nákladný průzkum kanalizace. Náklady však
v případě zjištění porušení bude vyžadovat na majiteli domku, kde budou zjištěny
nedostatky.
V příloze Zpravodaje je uvedeno schéma čerpací šachty a technologie.
7. Investiční výstavba roku 2009
I přes finanční problémy bude v letošním roce vybudován nový přechod od autobusové
zastávky u autobazaru. Finanční náklady jsou ovlivněny skutečností, že na druhé straně
musí být vybudován chodník, položeny trubky do příkopu a vzhledem k terénu musí být
vybudováno nové oplocení. To vše v délce cca 90 m. Přechod bude osvětlen stejným
způsobem jako přechod budovaný v roce 2008. Cílem je zajistit bezpečnost občanů,
zejména dětí. Náklady jsou však velmi vysoké a předpoklad je 1,227.643,-- Kč. Žádost o
dotaci z prostředků FROM nebyla úspěšná, jeví se však možnost získat dotaci na podzim
letošního roku, a to až 95 %.
Druhou velmi nákladnou investiční akcí je dokončení infrastruktury u výstavby
rodinných domků II. etapa, kde do současné době je již vyčerpána částka 4,600.000,-- Kč.
Ještě cca 1 mil. bude dokončení stavby vyžadovat.
Uvedené investiční akce naši obec velmi vyčerpají, a proto v příštích letech bude
investiční výstavba omezena, předpokládáme, že se bude pouze ročně investovat cca
200.000,-- Kč na výstavbu komunikací, případně pokračování chodníku u státní silnice.
Za tuto částku se však nedají očekávat žádné zázraky.
8. Výstavba solární elektrárny
Tak jak jste již byli informováni v minulém čísle Zpravodaje obce č. 1/2009, je již
velmi blízko realizace výstavby solární elektrárny. Obec zrušila nájemní smlouvu se ZOD
Potěhy na využívání pozemkové parcely č. 2652 o výměře 39 601 m2 a uzavřela smlouvu
s firmou SLENETA s. r. o. Lišov na pronájem této parcely na dobu 30 let, na realizaci
výstavby solární (fotovoltaické) elektrárny. Pozemek se nachází v územním plánu obce ve
schválené průmyslové zóně. Nájemné bude činit ročně 200 tis. Kč. Tato částka bude
pravidelně upravována o inflační koeficient. Obec tak za období 30 let získá více než 6
milionů Kč. Budovaná elektrárna má mnoho předností, je nehlučná, neobtěžuje okolí,
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nemá emise apod. Pozemek leží mezi obcí a areálem firmy ČEPRO. Získané prostředky
budou sloužit rozvoji obce, zejména pro provádění oprav místních komunikací. Výstavba
bude zahájena ihned po sklizni plodin tak, aby byla ještě v letošním roce dokončena.
9. Výstavba chodníku Horky - Potěhy
Po dlouhých jednáních byly získány finanční prostředky na výstavbu chodníku a
cyklostezky Horky – Potěhy, o které se snažíme již řadu let. Na základě žádosti byla na
tuto investiční akci v hodnotě 3,384.110,-- Kč získána z prostředků FROM (Fond rozvoje
obcí a měst) Krajského úřadu získána dotace v celkové výši 90 % z rozpočtových nákladů,
tj. 3,045.700,-- Kč. Zbytek musí být financován z vlastních zdrojů. Protože se jedná o
společnou akcí s obcí Potěhy, každá obec vloží polovinu potřebných prostředků,
tj.169.205 Kč. Výběrové řízení bylo provedeno 15. června 2009. Dodavatelem stavby
bude firma z Čáslavi TES s. r. o., se kterou jsou dobré zkušenosti. Stavbu bude financovat
obec Potěhy, které uvedenou částku převedeme. Navíc se budou hradit ještě některé
výdaje, například zpracování žádosti, technický a stavební dozor, závěrečné vyhodnocení,
projektová dokumentace apod. Tato částka však bude činit maximálně 200 tis. na každou
obec. Chodník zajistí maximální bezpečnost pro chodce i cyklisty a bude osvětlen po celé
délce a jistě bude sloužit občanům obcí Horky i Potěhy, zejména dětem, občanům kteří
chodí na vlakovou zastávku, případně občanům, kteří chodí na zdravotní středisko.
Výstavba bude probíhat tak, aby byla dokončena koncem letošního roku.
10. Různé
-

-

-

-

obec připravuje přátelské setkání občanů na měsíc září letošního roku. O přesném
termínu budete včas informováni;
obec jako vždy zorganizovala výlety, a to pro dospělé na Vranovskou přehradu
s prohlídkou hradu Bítov a pro děti do DINO parku a ZOO Plzeň s možností návštěvy
panoramatického kina. 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;
zastupitelstvo obce Horky schválilo provedení finanční sbírky na pomoc oblastem,
které byly postiženy povodněmi. Sbírka bude uskutečněna ve čtvrtek 2. 7. 2009 v malé
zasedací místnosti OÚ Horky od 16,30 hodin do 18,00 hodin. Následně bude vybrána
obec, které budou získané prostředky zaslány;

Horky 29 . června 2008.

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

Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 2/2009 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.

5

