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1. Rozpočet obce Horky na rok 2010
Příjmy:

Položka

1. Daň z příjmu ze závislé činnost
2. Daň z příjmu fyz. osob (vč. 30 % podílu DPFO)
3. Daň z příjmu vybíraná srážkou
4. Daň příjmu z právnických osob
5. Daň z přidané hodnoty
6. Daň z nemovitosti
Daňová výtěžnost celkem

Paragraf
1111
1112
1113
1121
1211
1511

Kč
550 000,-100 000,-40 000,-600 000,-1 215 000,-245 000,-2 750 000,--

7. Poplatek ze psů
1341
3 000,-8. Správní poplatky
1361
2 000,-9. Splátky půjček od obyvatelstva
2460
50 000,-10. Neinvestiční dotace přijaté ze stát. rozpočtu
4112
7 500,-11. Příjmy z pronájmu pozemků
3613
2131
212 000,-12. Odprodej plynu
6171
3112
100 000,-13. Odprodej vody
6171
3112
60 000,-14. Příjmy z poskytování služeb – kom. odpady
3722
2111
100 000,-15. Ostatní nedaňové příjmy
6171
2329
48 000,-16. Příjmy z úroků
6310
2141
10 000,-===============================================================================
Příjmy C E L KE M
3,342.500,--

Výdaje:
1. Opravy a udržování silnic
2. Úklid čekáren OON a údržba u čekáren
3. Příspěvek na dopravní obslužnost
4. Úhrada části nákladů MŠ
5. Nákup potřeb pro žáky I. tříd
6. Neinvestiční dotace obci na zákl. školy
7. Příspěvek spec. škole – Marta Čáslav
8. Nákup knih do knihovny (i časopisů)
9. Věnec k pomníku padlých a k památníku Ing. Muchy
10. Oprava kostela sv. Václava
11. Náklady na vítání občánků
12. Příspěvky na výstavbu rodinných domků
13. Náklady na vlastní sportovní zařízení
14. Příspěvek TJ Slovan na činnost
15. Náklady na dětský den, Mikulášskou besídku
16. Zájezd pro děti
17. Zájezd pro dospělé
18. Setkání občanů
19. Věcné dary – dárci krve
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2212
2212
2221
3111
3113
3113
3114
3314
3319
3322
3392
3611
3412
3419
3421
3421
3429
3429
3514

5171
5021
5193
5169
5139
5321
5192
5136
5139
5171
5139
6121
5021
5229
5139
5169
5169
5139
5194

30 000,-17 000,-50 000,-4 000,-1 000,-160 000,-5 000,-1 000,-1 000,-3 000,-5 000,-240 000,-5 000,-25 000,-15 000,-20 000,-15 000,-5 000,-12 000,--

20. Finanční dar nemocnici Čáslav
21. El. energie VO
22. Opravy a údržba VO
23. Údržba hřbitova
24. Skládkování TKO, pronájem kontejnerů
25. Balíčky k životním výročím
26. Příspěvek starým a nemocných občanům
27. Vánoční příspěvek dětem
28. Příspěvek hasičům Potěhy
29. Odměny členů zastupitelstva a účetního
30. Zdravotní pojištění z odměn členů zastupitelstva
31. Cestovné členů obecního zastupitelstva
32. Úklid a údržba veřejných prostranství
33. Ostatní náklady na správu
34. Úroky
35. Spotřeba vody
36. Služby pošt
37. Spotřeba plynu
38. Telefony, Internet
39. Pojištění majetku obce
40. Audit hospodaření obce
41. Oprava a údržba obecního úřadu
42. Zabudování dveří zadní vchod
43. Úhrada členského příspěvku DSO
44. Platby daní a poplatků
45. Úhrada podílu na výstavbě kanalizace
46. Pokračování ve výstavbě chodníků
47. Splátka úvěru
48. Nákup zařízení
49. Poplatky bance

3522
3631
3631
3632
3722
4319
3419
4341
5512
6112
6112
6112
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310

Výdaje CELKEM

5192
5154
5171
5021
5362
5139
5492
5492
5229
5023
5032
5173
5021
5139
5141
5151
5161
5153
5162
5163
5166
5171
6121
5329
5362
6349
6121
8124
6122
5163

20 000,-130 000,-30 000,-6 000,-320 000,-20 000,-35 000,-25 000,-5 000,-145 200,-13 100,-10 000,-36 000,-15 000,-214 000,-5 000,-2 000,-25 000,-15 000,-13 800,-1 300,-48 180,-40 000,-5 820,-1 200,-807 900,-185 000,-504 000,-40 000,-10 000,-3,342.500,--

Rozpočet je chválen jako vyrovnaný, pokud bude nutno sdružit další finanční
prostředky na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod, je předběžně vyjednáno
s Komerční bankou poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 3 mil. Kč.
2.

Docházka členů obecního zastupitelstva

Docházka členů obecního zastupitelstva je na velmi dobré úrovni a nepřítomnost je
vždy omlouvána a je zapříčiněna nemocí, směnným provozem, případně dovolenou a
přednáškovou činností.
Celkem se od začátku nového volebního období konalo 93 zasedání obecního
zastupitelstva. Docházka členů obecního zastupitelstva od voleb v roce 2006 do konce
roku 2009 je následující.

Jméno a příjmení

Přítomen

% účasti

Kruml Luboš
Miláček Miloslav
Půhonná Libuše
Štemberová Jiřina
Uhlíř Jaroslav Ing., CSc.
Veselá Kateřina
Veselka Jan Ing.
CELKEM

127
117
131
130
112
132
134
xxx

94,78
87,31
97,76
97,01
83,58
98,51
100,00
94,14
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Vysoká účast na jednáních obecního zastupitelstva svědčí o zájmu jeho členů. Zasedání
se koná každé pondělí od 18,00 hodin s výjimkou prázdnin, kdy zasedání obecního
zastupitelstva se koná jednou za 14 dnů.
3. Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod
26. listopadu 2009 došlo k historickému okamžiku. Po mnohaletém úsilí a po boji
s Úřadem pro hospodářskou soutěž došlo k podpisu Smlouvy o dílo s firmou Pražské
silniční a vodohospodářské stavby a. s. (PSVS Praha) na výstavbu čistírny odpadních vod a
tlakové kanalizace pro sdružení obcí Potěhy, Horky, Tupadly a Drobovice. Celková hodnota
budovaného díla činí 141,605.830,-- Kč. Výstavba bude zahájena v měsíci únoru 2010 a
dokončena v měsíci květnu 2011. Na uvedenou stavbu se podařilo získat celkem
104,861.820,-- Kč dotace. Zbytek finančních prostředků ve výši 36,744.010,-- Kč musí
investující obce uhradit z vlastních zdrojů nebo úvěru. Obec Horky musí uhradit z vlastních
zdrojů 6,076.884,-- Kč. Bude to znamenat velký problém, jak tyto finanční prostředky
získat. Obec projednává s Komerční bankou možnost získání investičního úvěru
s dlouhodobou splatností (10 – 15 let) ve výši 4 – 4,5 mil Kč. Protože počítáme s účastí
občanů, předpokládáme, že od občanů získá obec 550 tis. Kč. Zbytek bude muset být
uhrazen z vlastních prostředků. Obecní zastupitelstvo již schválilo, aby každý rodinný
domek, který bude napojen na kanalizaci uhradil částku 3.000,-- Kč (dar obci). U rodinných
domků, které slouží k rekreaci (není tam trvale hlášen žádný občan) předpokládá obec
finanční dar ve výši 5.000,-- Kč. Podnikatelé budou osloveni samostatně. Finanční dary
budou od občanů přijímány v měsíci únoru, nebo březnu 2010.
V měsíci lednu a únoru 2010 budou jednotlivé rodinné domky navštěvovat zaměstnanci
firmy PSVS Praha a budou konkrétně hovořit o umístění jímky apod. Dále budou provádět i
dokumentaci domků, aby nedocházelo ke sporům o případných škodách.
4. Investiční výstavba roku 2010
Jak vyplývá z předcházejícího článku, hlavní prioritou investiční výstavby bude výstavba
kanalizace a čistírny odpadních vod. Vzhledem k tomu, že obec bude muset velmi šetřit, bude
ostatní investiční výstavba velmi malá. Počítáme s pokračováním výstavby chodníků u státní
silnice, v příštím roce ve výši 2,150.000 Kč. Na tuto akci máme předběžně přislíbenou dotaci
ve výši 2,042.000 Kč. Žádné jiné investiční akce neplánujeme. Finanční zdroje budou již
zatíženy splátkou úvěru na infrastrukturu k rodinným domkům, měsíční splátkou 42.000 Kč
po dobu 10 let. Proto budeme provádět pouze jen takové stavby, na které se nám podaří získat
dotace.
5. Likvidace odpadů v roce 2010
I když jsme předpokládali, že dojde ke zvýšení poplatků za likvidaci odpadu, rozhodlo
obecní zastupitelstvo, aby pro rok 2010 zůstala částka stejná jako v letošním a předchozím
roce, tj. z rodinného domku, ve kterém trvale bydlí 1 osoba byla hrazena částka 400,-- Kč,
tam, kde trvale bydlí 2 a více osob byla hrazena částka ve výši 800,-- Kč. Z rekreačních
rodinných domků (tam, kde není hlášena žádná osoba) bude vybírána částka ve výši, kterou
nám bude účtovat firma AVE s. r. o.
Popelnice budou vyváženy tak jako v předcházejících letech, tj. v zimním období jednou
týdně v období od 1. dubna do 30. září jednou za čtrnáct dní. Pro občany obce bude
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organizován i sběr nebezpečného odpadu a pro občany bude k dispozici i kontejner, který
bude přistavován v těchto termínech:
Termíny svozu kontejnerů v roce 2010
26. – 28. února
4. – 6. června
3. – 5. září
10. – 12. prosince

23. – 25. dubna
23.- 25. července
29. - 31. října
podle dohody s občany

Občané – třiďte odpad
6. Daň z nemovitosti v roce 2010
Jak jistě všichni víte, Poslanecká sněmovna svým rozhodnutím schválila zákon, ve kterém
dochází ke zvýšení daně z nemovitosti na dvojnásobek. Přepočet bude provádět Finanční úřad
v případech, kdy nedošlo ke změně výměr či vlastníka. Jinak musí vlastník podat do konce
ledna 2010 nové přiznání. Obec navíc má možnost provést zvýšení takto schválené daně
z nemovitostí koeficienty, ale rozhodnutím obecního zastupitelstva nedošlo k dalšímu zvýšení
daně. Občan a podnikatelé budou tedy hradit daň z nemovitosti v nejmenší možné výši podle
nově schváleného zákona.
7. Různé
- Městský úřad Čáslav sděluje, že vyřizování žádostí o příspěvek na provoz
motorového vozidla bude vyřizovat pouze v přítomnosti majitele průkazu ZTP
(ZTPP) a majitele (provozovatele) motorového vozidla. O příspěvek lze žádat
v průběhu celého roku;
- v měsíci lednu budou vybírány poplatky ze psů, a to ve stejné výši jako
v předcházejících letech, tj. 40 Kč za každého chovaného psa;

Obecní zastupitelstvo přeje všem spoluobčanům osobní a rodinnou
spokojenost a pevné zdraví v roce 2010

Horky 15. prosince 2009.

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

Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 4/2009 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.
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