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1. Rozpočet obce na rok 2008
Příjmy:
1. Daň z příjmu ze závislé činnosti
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

1111
1112
1113
1121
1211
1511

500 000,-100 000,-35 000,-500 000,-1 000 000,-230 000,-2 365 000,--

7. Poplatek ze psů
1341
3 000,-8. Správní poplatky
1361
2 000,-9. Splátky půjček od obyvatelstva
2460
80 000,-10. Neinvestiční dotace přijaté ze stát. rozpočtu
4112
7 000,-11. Příjmy z pronájmu pozemků
3613
2131
17 000,-12. Příjmy z poskytování služeb – pohřebnictví
3632
2111
1 000,-13. Příjmy z poskytování služeb – kom. odpady
3722
2111
90 000,-14. Ostatní nedaňové příjmy
6171
2329
1 000,-15. Příjmy z úroků
6310
2141
10 000,-16. Financování z přebytků předcházejících roků
8115
1,850.000,-===============================================================================
Příjmy C E L KE M

4 323 500,--

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 ZŠ
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. Náklady na fotbalový turnaj žáků – „O pohár obce“
13. Příspěvky na výstavbu rodinných domků
14. Náklady na vlastní sportovní zařízení
15. Příspěvek TJ Slovan na činnost
16. Náklady na dětský den, Mikulášskou besídku
17. Zájezd dětí
18. Zájezd pro dospělé

2212
2221
2221
3111
3113
3113
3114
3314
3319
3322
3392
3419
3611
3412
3419
3421
3421
3429
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5171
5021
5193
5169
5139
5321
5192
5136
5139
5171
5139
5139
6121
5021
5229
5139
5169
5169

30 000,-18 000,-47 000,-4 000,-1 000,-186 000,-5 000,-1 000,-1 000,-3 000,-5 000,-10 000,-1 440 000,-5 000,-35 000,-15 000,-15 000,-12 000,--

17. Věcné dary – dárci krve
3514
5194
12 000,-18. Finanční dar nemocnici Čáslav
3522
5192
20 000,-19. El. energie VO
3631
5154
110 000,-20. Opravy a údržba VO
3631
5171
30 000,-21. Údržba hřbitova
3632
5021
6 000,-22. Příspěvky podnikatelům na činnost
3639
5212
10 000,-23. Odvoz kontejnerů
3722
5169
10 000,-24. Skládkování TKO, pronájem popelnic
3722
5362
230 000,-25. Příspěvek na činnost ČSOP Vlašim
3741
5221
2 000,-26. Balíčky k životním výročím
4319
5139
19 000,-27. Příspěvek starým a nemocných občanům
3419
5492
35 000,-28. Vánoční příspěvek dětem
4341
5492
25 000,-29. Příspěvek hasičům Potěhy
5512
5229
5 000,-30. Odměny členů zastupitelstva a účetního
6112
5023
120 000,-31. Cestovné členů obecního zastupitelstva
6112
5173
9 000,-32. Úklid a údržba veřejných prostranství
6171
5021
35 500,-33. Nákup odborných časopisů
6171
5136
2 000,-34. Ostatní náklady na správu
6171
5139
10 000,-35. Spotřeba vody
6171
5151
3 000,-36. Služby pošt
6171
5161
1 000,-36. Spotřeba plynu
6171
5153
30 000,-37. Telefony, Internet
6171
5162
20 000,-38. Pojištění majetku obce
6171
5163
22 000,-39. Audit hospodaření obce
6171
5166
2 000, -40. Oprava a údržba obecního úřadu
6171
5171
50 000,-41. Projektová dokumentace
6171
6349
60 000,-42. Úhrada členského příspěvku DSO
6171
5329
4 000,-43. Úhrada podílu na výstavbu kanalizace
6171
6349
421.000,-44. Výstavba osvětlení přechodu pro chodce
6171
6121
250 000,-45. Výstavba infrastruktury
6171
6121
625 000,-46. Nákup zařízení
6171
6122
50 000,-47. Poplatky bance
6310
5163
8 000,-======================================================================
Výdaje CELKEM
4 323 500,--

Projednáno a schváleno na jednání zastupitelstva obce dne 22. října 2007.
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 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
51
51
51
51
51
51
51
xxx
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účast
46
45
50
51
40
50
51
xxx

% účasti
90,20
88,24
98,04
100,00
78,43
98,04
100,00
93,28

3, Poplatky za likvidaci odpadů pro rok 2008
Tak jako téměř u všech výrobků, prací a služeb, došlo i ke zvýšení poplatků za likvidaci
objemného i tříděného odpadu pro rok 23008. Firma AVE s. r. o. Čáslav, která provádí
likvidaci a skládkování veškerého odpadu zvýšila své ceny o 7 %. Za 1 občana již tato firma
účtuje obci poplatek ve výši 412,-- Kč + 19 % DPH, celkem tedy 490,-- Kč. K tomu ještě
účtuje náklady spojené s odvozem a likvidaci tříděného odpadu, náklady na sběr
nebezpečného odpadu a náklady spojené s odvozem objemného odpadu (kontejner). Celkové
výdaje obce za sběr, likvidaci a skládkování veškerého odpadu budou na 1 občana již činit
částku 741,-- Kč.
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání 10. prosince 2007 projednalo problematiku
likvidaci odpadů a rozhodlo, aby výše částky, která je od občanů vybírána činila: Z rodinného
domku, kde bydlí 2 a více občanů bude činit úhrada za likvidaci odpadů 800,-- Kč, tam, kde
v rodinném domku bydlí pouze 1 osoba, bude činit úhrada za likvidaci odpadů 400,-- Kč.
Z rekreačních domků, kde není přihlášena žádná osoba bude činit úhrada 490,-- Kč ročně.
Při této příležitosti znovu apeluji na spoluobčany, aby prováděli důkladné třídění odpadu
do přistavených kontejnerů. Je nutno třídit následující odpad:
- plastové láhve – celkem 3 kontejnery – odvoz týdně
- papír – 1 kontejner – odvoz měsíčně
- sklo – 1 kontejner – odvoz měsíčně
- tetrapackové obaly (mléko, nápoje apod.) – 1 kontejner – odvoz měsíčně
- monočlánky a podobné baterie – malý kontejner je umístěn v obchodě „Koloniál u
Veselů“ – odvoz podle potřeby
Biologický odpad (tráva, listí, zbytky zeleniny apod.) si každý občan ukládá doma na
zahrádce a přeměňuje tento odpad na biologicky cenné přírodní hnojivo.
Termíny svozu kontejnerů jsou vyvěšeny v prodejně „Koloniál u Veselů“ a na elektronické
úřední desce na webové stránce obce.

4. Dokončení víceúčelového hřiště
Úspěšně byla dokončena výstavba víceúčelového hřiště pro tenis, volejbal a nohejbal ve
sportovním areálu TJ Slovan Horky. Krajský úřad Středočeského kraje poskytnul na tuto
výstavbu dotaci ve výši 121.000,-- Kč. Zájem občanů velmi překročil očekávání a v letních i
podzimních měsících bylo hřiště maximálně využíváno mladší i starší generací. Obec rovněž
zorganizovala 2 turnaje v tenise, a to:
- 30. 9. 2007 turnaj žáků a mládeže za účasti 8 sportovců. Vítězem turnaje se stal Kruml
Luboš ml. před Trekovalem Ondrou. 3. příčku obsadil Kodeš Michal. Pro každého
účastníka byl zajištěn malý dárek, prvním třem byl předán i diplom. Turnaj se velmi
líbil a je zájem o jeho opakování.
- v měsíci říjnu turnaj dospělých – čtyřhra – za účasti 6 sportovců. Vítězem turnaje se
stala dvojice hráčů Kořínek Jiří – Bojda Stanislav. Rovněž pro účastníky byly
připraveny drobné ceny.
Věříme, že víceúčelové sportovní hřiště se stane centrem sportovního vyžití občanů.

5. Různé
-

8. října 2007 se uskutečnila beseda s ředitelem Městské nemocnice Čáslav MUDr.
Novákem Martinem za účasti 23 občanů. Tématem besedy bylo téma Nemocnice
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-

-

-

-

-

-

-

-

Čáslav a její další rozvoj a zdravotnictví po reformě. MUDr. Novák kvalifikovaně
seznámil všechny přítomné s problematikou zdravotnictví. Beseda se velmi líbila.
12. října 2007 se uskutečnila beseda s manželi Heřmánkovými za účasti 21 občanů.
Tématem besedy bylo téma přírodní produkty TIANSHI. Přednášející velmi
kvalifikovaně a fundovaně seznámili přítomné s produkty čínské medicíny. Zároveň
řadu produktů předvedli i s možností použití při různých nemocech. Rovněž tato
beseda se velmi líbila.
v neděli 2. prosince 2007 se uskutečnila tradiční „Mikulášská besídka“. Akce se
zúčastnil velký počet občanů, zejména dětí. Účastníkem byl i sv. Mikuláš, který
s dětmi prováděl různé soutěže o drobné ceny. Na závěr každý dětský návštěvník
obdržel balíček sladkostí. Mikulášská besídka se vydařila a účastníci odcházeli
spokojeni.
vzhledem k tomu, že zubní lékaři nechtějí sloužit pohotovosti, ruší se od 1. ledna 2008
systém zubních pohotovostí, tak jak fungoval doposud. Zubní pohotovost o sobotách,
nedělí a ve svátcích, bude pouze v Kolíně v nemocnici;
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a. s. Kutná Hora nás upozornila na
zvýšení cen vody od 1. ledna 2008. 1 m3 bude tak stát včetně DPH 30,32 Kč + pevná
sazba za 1 den;
Poslanecká sněmovna rovněž schválila zvýšení daně z nemovitosti od 1. ledna 2008, a
to poměrně výrazně. Zákon však umožnil, aby obec, která tak rozhodne, může zvýšení
daně z nemovitosti odložit o 1 rok. Obecní zastupitelstvo tuto možnost využilo a svým
usnesením odložilo zvýšení daně z nemovitosti o 1 rok;
obec vybudovala elektronické zabezpečení obecního úřadu. Při neoprávněném
vniknutí na obecní úřad se spustí alarm a začne houkat siréna umístěná na budově.
Později bude zařízení připojeno na centrální pult ochrany u Policie. Snad tímto
zařízením odradíme případné zloděje;
Svazek obcí Rozvoj venkova pořádá ve středu 2. ledna 2008 od 17,00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu Potěhy seminář na téma: Možnosti evropských
dotací pro venkovské obce – Program rozvoje venkova. Zájemcům bude podána
informace o možnostech a způsobu jak získat dotace z evropských fondů.
znovu upozorňuji všechny spoluobčany, zejména seniory, aby do svých domků
nevpouštěli žádné cizí a neznámé osoby. Jedině tak lze zabránit podvodům a
krádežím. Při podezření okamžitě volejte Policii ČR – telefon 158

Obecní zastupitelstvo přeje všem spoluobčanům osobní a rodinnou
spokojenost a pevné zdraví v roce 2008.

Horky 15. prosince 2007.

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

Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 4/2007 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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