ZPRAVODAJ OBCE č. 2/2008
Obsah Zpravodaje č. 2/2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plnění daňových příjmů za I. pololetí 2008
Úprava přechodu pro chodce
Docházka členů obecního zastupitelstva
Úspěch žáků v kopané
Přezkoumání hospodaření obce Horky auditorem
Různé

1. Plnění daňových příjmů za I. pololetí 2008
Daňový výnos

Rozpočet

Skutečnost

%

Skutečnost

Index

plnění

2007

2008/2007

Daň ze závislé činnosti

500 000,--

269 710,63

53,94

277 368,--

97,24

Daň z příjmu fyzických osob

100 000,--

37 405,93

37,41

123 205,--

30,36

35 000,--

22 290,56

63,69

17 640,--

126,36

500 000,--

322 170,67

64,43

325 829,--

98,88

1 000 000,--

575 115,09

57,51

522 208,--

110,13

230 000,--

77 605,93

33,74

70 754,--

109,68

2 365 000,-- 1 304 298,81

55,15

1 337 004,-

97,85

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

CELKEM

Jak vyplývá z uvedené tabulky, je procento plnění za I. pololetí letošního roku na dobré
úrovni, ale proti loňskému roku jsou daňové příjmy nižší o 32 tis. Kč. Je to způsobeno
především nižším plněním daně z příjmu ze závislé činnost (dopad reforem) a daní z příjmu
fyzických osob (podnikatelé).
2. Úprava přechodu pro chodce
V období školních prázdnin bude provedena úprava přechodu pro chodce na křižovatce.
Akce má oficiální název „Osvětlení přechodu – zvýšení bezpečnosti pro školní mládež a
ostatní spoluobčany“. Na přechodu bude zvětšen prostor chodníků, osazeno zábradlí a vlastní
přechod bude osvětlen bezpečnostním osvětlením EXCENTRIC od firmy HONOR Brno. Ve
dne systém vytváří viditelný „portál“ s několika značkami „Přechod pro chodce“. Za snížené
viditelnosti speciální svítidla osvětlí chodce na přechodu, aniž oslní řidiče. Viditelnost
přechodu je navíc zvýšena retroreflexní fólií na čelní straně svislé části stožáru.
Předpokládaný kapitálový výdaj činí 250.000,-- Kč. Na tuto akci získala obec dotaci
z Prostředků obnovy venkova 88.000,-- Kč. Stavební práce provede firma D a M Pospíšil
Kutná Hora, stožáry, osvětlení, značky dodá firma HONOR Brno, elektropráce provede firma
ELPRO Čáslav. Akce by měla být dokončena do konce prázdnin.
Obecní zastupitelstvo je přesvědčeno, že dojde ke zvýšení bezpečnosti pro naše
spoluobčany.
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Pro příští rok se zpracovává projekt na vybudování přechodu pro chodce u zastávky
AUTOBAZAR. Tato akce bude mnohem náročnější, zejména finančně. Předpokládaná částka
bude činit 750 – 800 tis. Kč. Akce totiž kromě vlastního přechodu si vyžádá i úpravu příkopu
před rodinnými domky, vybudování chodníku, zvýšení oplocení. Obecní zastupitelstvo je
však přesvědčeno, že bezpečnější přechod je nutný pro občany.
3.

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 2006 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
74
74
74
74
74
74
74
xxx

účast
68
68
73
74
57
73
74
xxx

% účasti
91,89
91,89
98,65
100,00
77,02
98,65
100,00
94,02

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.

4.

Úspěch žáků v kopané

Fotbalové družstvo starších žáků pod vedením pana Miláčka Miloslava staršího, dosáhlo
vynikajícího úspěchu. Po úspěšném podzimu a jaru s přehledem vyhráli okresní přebor
starších žáků skupinu A (40 bodů a skóre 76 : 15). Následně se utkali s vítězem skupiny B
Zruč nad Sázavou. První utkání prohráli 0 : 4, ale v odvetě dokázali družstvo soupeře po
výborné hře porazit 3 : 2. Pouze horším skórem získali v okresním přeboru vynikající 2. místo
a stříbrné medaile.
Tento úspěch byl podmíněn zájmem žáků o kopanou a zejména pak obětavou a náročnou
prací trenéra družstva žáků pana Miláčka Miloslava, kterému patří poděkování celého
obecního zastupitelstva. Tohoto úspěchu dosáhl po dlouhodobé, cílevědomé práci.
Bohužel řada hráčů žákovského družstva musí vzhledem k věku ukončit hráčskou činnost
v oddíle žáků. Tím vzniká nedostatek hráčů a proto bude oddíl žákovské kopané zrušen. Řada
žáků se však rozhodla, že bude dojíždět na tréninky a zápasy do Bratčic a budou tak
pokračovat ve své činnosti. Řada žáků přejde do družstva dorostu rovněž v Bratčicích.
Poslední zápasy se uskutečnily na turnaji „O pohár obce Horky“, v sobotu 28. června 2008 od
12,30 hodin za účasti 3 družstev žáků. 7. ročník (zároveň poslední) turnaje o Pohár obce
Horky vyhrálo domácí družstvo starších žáků Slovanu Horky. Na druhém místě se umístilo
družstvo z Ronova nad Doubravou a na třetím místě družstvo ze Štrampouchu.

Blahopřejeme.
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5.

Přezkoumání hospodaření obce Horky auditorem

Dne 18. 6. 2008 provedla auditorská firma Organizační kancelář Praha Chámova 7,
auditorem Doc. Ing. Karlem Novotným CSc., auditorské ověření účetní závěrky obce Horky
za rok 2007. 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 2007, kde příjmy činily
3,261.465,44 Kč a výdaje 3,446.392,84 Kč a které skončilo finančním schodkem ve výši
184 927,40 Kč. Schodek byl uhrazen z přebytků z předcházejících let.
6.

Různé

-

obecní zastupitelstvo upozorňuje všechny občany, kteří mají zaveden plyn, že by bylo
vhodné provést úpravu a údržbu plynových dvířek, které jsou bohužel poškozovány
povětrnostními podmínkami. Protože plynové pilíře jsou ve vlastnictví občana, musí tyto
úpravy provádět na své náklady;

-

bylo provedeno hodnocení výletů v letošním roce. Pro děti byl zorganizován výlet
s návštěvou Aquaparku Babylon v Liberci – tradičně se líbil. Při výletu dospělých byla
navštívena pražírna kávy pana Frolíka v městečku Borohrádek, muzeum Betlémů
v Třebechovicích pod Orebem a státní zámek v Opočnu. Výlet se velmi líbil, počasí nám
všem přálo;

-

znovu připomínám všem občanům, aby zamezili volnému pobíhání psů v obci, protože
neustále hrozí napadení občanů, zejména dětí;

-

byly zahájeny práce na další etapě výstavby 12 rodinných domků. Pro stavebníky je
určeno nových 12 stavebních parcel, z nichž většina je již převedena na nové stavebníky.
Zároveň již byla zahájena výstavba infrastruktury (komunikace, vodovod, plyn,
kanalizace, chodníky, osvětlení, rozhlas) v celkovém nákladu 6,025.000,-- Kč. Stavbu
provádí firma Novotný – Ronov nad Doubravou, která zvítězila ve výběrovém řízení.
Součástí je i přeložka vysokého napětí elektriky a přeložka optického kabelu Telecomu;

-

vzhledem k vysokým kapitálovým nákladům v letošním a příštím roce, schválilo obecní
zastupitelstvo úvěr na investiční výstavbu (infrastruktura a podíl na výstavbě kanalizace a
čistírny odpadních vod) v celkové výši 7,8 mil. Kč. V současné době se provádí výběrové
řízení o banku, od které bude obec úvěr přijímat. Vybere se banka, která nabídne nejlepší
podmínky;

- znovu upozorňuji všechny spoluobčany, zejména seniory, aby do svých domků nepouštěli
žádné cizí a neznámé osoby. Jedině tak lze zabránit podvodům a krádežím. Při podezření
okamžitě volejte Policii ČR – telefon 158.
Horky 30. června 2008.
Ing. V e s e l k a Jan, starosta obce
Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 2/2008 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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