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1. Volby do obecního zastupitelstva.
Ve dnech 20. a 21. října 2006 se budou konat volby do zastupitelstev obcí na 5. volební
období. Tím bude zakončena činnost zastupitelstva ve 4. volebním období za léta 2002 –
2006. Obecní zastupitelstvo pracovalo v 7 lidech a o zájmu pracovat ve prospěch obce
svědčí i docházka členů obecního zastupitelstva ve 4. volební období. Průměrná
docházka, která byla ovlivněna dlouhodobou nemocí jednoho člena zastupitelstva a
pracovním vytížením 2 členů obecního zastupitelstva byla za 4 roky v průměru 93,5 %.
Docházka členů zastupitelstva je uvedena v článku č. 3.
Za práci v uplynulém období patří všem zastupitelům poděkování. Vysoké procento
účasti na jednáních svědčí o vztahu členů obecního zastupitelstva k dění v obci.
Co se podařilo:
- byla vybudována přístavba obecního úřadu nákladem 2,611.673,69 Kč s pěkným
sálem. Tím je umožněno pořádat různé společenské akce v kulturním prostředí.
- byla zahájena výstavba nových rodinných domků na pozemcích, které obec
vykoupila – celkem bude postaveno 9 nových rodinných domků.
- byla provedena oprava památníku automobilového závodníka Ing. Muchy
nákladem 36.105,-- Kč.
- byla dokončena infrastruktura k novým rodinným domkům (voda, plyn,
chodníky, osvětlení, elektrika, rozhlas, kanalizace, komunikace) celkovým
nákladem 2,820.014,10 Kč.
- byl zaveden internet do knihovny, který je poskytován zájemcům zdarma.
- byla provedena rekonstrukce kanceláře obecního úřadu (výměna oken, rozšíření
kanceláře, nový nábytek, stavební úpravy, položení lina) celkovým nákladem
155.323,40 Kč.
- byl pořízen, instalován a vysvěcen druhý nový zvon sv. Václava nákladem
297.000,-- Kč, který vyzvání poledne a večerní klekání.
- důstojně proběhly oslavy 800 let založení obce koncem roku 2005.
- obec tradičně organizuje fotbalový turnaj žáků o Pohár obce.
- pravidelně se organizují zájezdy pro dospělé i mládež, opékání vuřtů, Mikulášská
zábava a Dětský den, vítání nových občánků, a to v řadě případů ve spolupráci
s TJ Slovan Horky.
- byl zahájen výkup pozemků pro 2. etapu výstavby rodinných domků.
Co se nepodařilo:
- zahájit práci na výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod ve spolupráci
s okolními obcemi z důvodů nedostatku finančních prostředků (zejména dotací).
Celkové náklady na tuto akci jsou rozpočtovány ve výši 130 mil. Kč. V současné
době bylo rozhodnuto, aby získáním dotací byl pověřen pan Pipek Václav
(starosta obce Tupadly), který má značné zkušenosti při získávání dotací.
- vybudovat chodník Horky – Potěhy z důvodů nedostatku finančních prostředků,
i když v současné době se jeví možnost chodník vybudovat.
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-

vybudovat hřiště pro nohejbal, tenis a volejbal. Akce je připravena a pokud se
získá dotace z fondu obnovy venkova, tak se akce uskuteční v roce 2007.
vybudovat dětské hřiště pro nejmladší generaci občanů, pro problémy
s legislativou.
Jak již bylo řečeno, proběhnou ve dnech 20. a 21. října 2006 volby do nového
obecního zastupitelstva, které bude pracovat opět v počtu 7 členů. Bohužel do
obecního zastupitelstva kandiduje pouze 5 nezávislých kandidátů (Koudelková
Miloslava, Kruml Luboš, Miláček Miloslav, Štemberová Jiřina a Ing. Uhlíř
Jaroslav CSc.) a 3 kandidáti bez politické příslušnosti kandidují za ČSSD
(Půhonná Libuše, Veselá Kateřina a Ing. Veselka Jan). Určitě by bylo lepší,
kdyby kandidátů bylo více, ale i přes všechny výzvy se nikdo další nerozhodnul
kandidovat. Zejména Ti, kteří ovládají kritiku a říkají ostatním, že by to dělali
lépe a jinak, nenašli chuť věnovat svůj volný čas ve prospěch obce a zároveň
převzít i zodpovědnost za svá rozhodnutí.
Z celkového počtu 8 navržených kandidátů si volič vybere v souladu se
zákonem 7 kandidátů, kteří na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva si
následně zvolí starostu a zástupce starosty.

2. Plnění rozpočtu za III. čtvrtletí 2006.
Upravený rozpočet Skutečnost

% plnění

Příjmy:
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
7. Poplatek ze psů
8. Správní poplatky
9. Splátky půjček od podnikatelských subjektů
10. Splátky půjček od obyvatelstva
11. Neinvestiční dotace přijaté ze stát. rozpočtu
12. Dotace na činnost státní správy
13 . Příjmy z prodeje upomínkových předmětů
14. Příjmy z pronájmu pozemků
15. Příjmy z poskytování služeb – pohřebnictví
16. Příjmy z poskytování služeb – kom. odpady
17. Ostatní nedaňové příjmy
18. Příjmy z úroků

478 300,-180 000,-35 000,-600 000,-1 000 000,-230 000,-2 488 300,-3 700,-2 000,-156 000,-100 000,-14 000,-4 500,-----18 200,-1 000,-90 000,-19 600,-15 000,--

381 259,-61 287,-24 672,-479 371,-734 833,-151 313,-1 832 735,-3 680,-1 570,-111 000,-58 611,39
17 804,40
3 510,-6 118,-18 210,----84 467,40
19 566,-11 760,05

79,71
34,05
70,49
79,90
73,48
65,79
73,65
99,46
78,50
71,15
58,61
127,17
78,00
--100,05
--93,85
99,83
78,40

Příjmy C E L KE M

2 947 300,--

2 169 029,24

73,59

1. Opravy a udržování silnic
39 000,-2. Úklid čekáren OON a údržba u čekáren
18 000,-3. Příspěvek na dopravní obslužnost
47 000,-4. Úhrada části nákladů MŠ
4 000,-5. Nákup potřeb pro žáky I. tříd
1 000,-6. Neinvestiční dotace obci na ZŠ
165 000,-7. Příspěvek spec. škole – Marta Čáslav
8 000,-8. Nákup knih do knihovny (i časopisů)
3 000,-9. Věnec k pomníku padlých a k památníku Ing. Muchy
2 000,-10. Oprava kostela sv. Václava
3 000,-11. Náklady na vítání občánků
8 000,--

11 880,40
2 400,-46 320,-2 470,-200,--140 300,-8 000,---1 920,-2 800,-3 900,--

30,46
13,33
98,55
61,75
20,00
85,03
100 ,---96,00
93,33
48,75

Výdaje:
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12. Náklady fotbalový turnaj žáků – „O pohár obce“
15 000,-13. Nákup pozemků
600 000,-14. Náklady na vlastní sportovní zařízení
3 000,-15. Příspěvek TJ Slovan na činnost
30 000,-16. Náklady na dětský den, Mikulášskou besídku
15 000,-17. Nákup věcných cen do tomboly na II. ples
5 000,-18. Zájezd dětí
18 000,-19. Zájezd pro dospělé
12 600,-20. Věcné dary – dárci krve
15 000,-21. Finanční dar nemocnici Čáslav
20 000,-22. El. energie VO
110 000,-22. Opravy a údržba VO
30 000,-24. Údržba hřbitova
8 000,-25. Půjčky z FRB obyvatelům
50 000,-26. Odvoz kontejneru
10 000,-27. Skládkování TKO, pronájem popelnic
230 000,-28 . Příspěvek na činnost ČSOP Vlašim
2 000,-29. Balíčky k životním výročím
19 000,-30. Příspěvek starým a nemocných občanům
35 000,-31. Vánoční příspěvek dětem
25 000,-32. Příspěvek hasičům Potěhy
5 000,-33. Odměny členů zastupitelstva a účetního
105 000,-34. Cestovné členů obecního zastupitelstva
9 000,-35. Úklid a údržba veřejných prostranství
24 500,-36. Nákup odborných časopisů
2 000,-37. Ostatní náklady na správu
10 000,-38. Spotřeba vody
3 000,-39. Spotřeba plynu
30 000,-40. Telefony, Internet
22 000,-41. Pojištění majetku obce
22 000,-42. Audit hospodaření obce
2 000, -43. Oprava a údržba obecního úřadu
110 000,-44. Projektová dokumentace
60 000,-45. Úhrada členského příspěvku DSO
4 000,-46. Příspěvek na zubařskou pohotovost
2 000,-47. náklady na volby
14 000,-48. Výstavba infrastruktury
1 250 000,-49. Nákup zařízení nových přístrojů
50 000,-50. Poplatky bance
8 000,-51. Neinvestiční půjčky občanům z Fondu rozvoje
50 000,-52. Náklady na volby do PS
14 000,-53. Nákup nového vybavení kanceláře
50 000,-54. Platba daně z prodeje při nákupu a prodeji
9 000,-55. Nákup služeb jinde nezařazených (nouzové osvětlení,
75 000,-Propagace, softwarové práce, apod.)
Výdaje CELKEM

3 642 300 ,--

7 031,50
476 913,-2 400,-5 000,-8 142,50
4 759,53
15 015,-12 382,-8 100,--80 460,-7 024,47
5 000,-50 000,
714,-209 453,-2 000,-12 613,50
6 500,-500,-500,-88 200,-3 753,-29 480,-280,-10 304,10
2 890,50
17 180,-23 218,33
22 456,-1 190,-111 646,80
59 207,-4 720.-1 512,-14 004,40
1 225 560,30
--4 802,-50 000,-14 004,40
47 698,-8 324,50,-72 032,--

2 996 804,33

46,88
79,49
80,-16,67
54,28
92,19
83,42
98,27
54,00
--73,15
23,41
62,50
100,-7,14
91,07
100,00
66,39
18,57
2,00
10,00
84,00
41,70
120,33
14,00
103,04
43,53
56,35
105,54
102,07
59,50
101,50
98,68
118,00
75,60
100,03
98,04
--60,03
100.-100,03
95,39
92,9
96,04

---

82,28

Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen z přebytků hospodaření z předcházejících
let. Rozpočet je velmi náročný a bude obtížné jej naplnit. Náročná bude i příprava
rozpočtu na příští rok, kdy bude zahájena další etapa výstavby rodinných domků
a možná i výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace. Tato akce však předpokládá
i použití bankovního úvěru.
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3. Docházka členů obecního zastupitelstva za volební období
Ve 4. volebním období byla docházka jednotlivých členů obecního zastupitelstva obce
Horky následující:
Jméno zastupitele

Počet jednání

Přítomnost

% účasti

K o u d e l k o v á Miloslava

170

157

92,35

K r u m l Luboš

170

162

95,29

M i l á č e k Miloslav

170

153

90,00

P ů h o n n á Libuše

170

165

97,06

Š t e m b e r o v á Jiřina

170

166

97,65

U h l í ř Jaroslav Ing., CSc.

170

139

81,76

V e s e l k a Jan Ing.

170

170

100,00

C E L KE M

xxx

xxx

93,45

Průměrná účast na jednáních obecního zastupitelstva je velmi vysoká a svědčí o
zájmu zastupitelů o práci ve prospěch obce. Nepřítomnost je vždy omlouvána a za celé
volební období nebyly neomluvená nepřítomnost na jednáních.
4. Výstavba rodinných domků – II. etapa
V současném období je před dokončením nákup potřebných pozemků pro II. etapu
výstavby rodinných domků. Byly zakoupeny pozemky od soukromých vlastníků a zbývá
odkoupit ještě parcelu od římsko-katolické farnosti Žleby. Nákup poslední parcely
vzhledem k neujasnění vlastnických vztahů (vlastníky jsou i již nežijící osoby, které mají
velké množství možných dědiců) se nebude zatím uskutečňovat a proto se bude ve II.
etapě výstavby budovat pouze 10 nových rodinných domků. V současné době ještě není
vyřešen se STE Praha způsob přivedení elektrické energie podzemním kabelem.
Zájemců, kteří jsou zapsány v seznamu podle data přihlášení je celkem 19. Způsob
rozhodování přidělování parcel bude řešit nové obecní zastupitelstvo, které vznikne po
říjnových volbách. Cílem výstavby rodinných domků je stabilizovat, případně zvýšit
počet obyvatel obce a naši obec omladit. V I. etapě, kdy bude dokončeno 9 nových
rodinných domků se do obce přihlásilo, případně přihlásí, celkem 17 mladých občanů.
5. Různé
-

znovu upozorňuji spoluobčany, aby při jednání s cizími, neznámými lidmi, byli
obezřetní a nevpouštěli tyto „návštěvy“ domů. Je velké nebezpečí, že tito lidé
využijí zejména starších a důvěřivých občanů k okrádání. Při podezření volejte
ihned Policii České republiky – bezplatnou linku 158. Policie jistě všem pomůže.
Je třeba mít na paměti, že žádná firma (vodohospodáři, plynaři, energetické
závody apod.) nevybírá doplatky, případně nevrací přeplatky ihned, ale vše se
řeší složenkou přes poštovní úřad. Buďte tedy opatrní a obezřetní!
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-

-

-

-

-

-

obec podepsala smlouvu s firmou, která bude zajišťovat sběr a odvoz a následnou
likvidaci různých elektrospotřebičů. Bližší podrobnosti sdělí obec po dalším
jednání.
sdělujeme všem občanům, že Zemědělské družstvo Potěhy zakazuje ukládání
jakéhokoliv odpadu, a to i trávu, na svá polní plata. Biologický odpad (tráva, listí,
větve apod.) je povinen každý občan uložit doma na svůj kompost.
Biologický odpad živočišného původu (např. uhynulá zvířata) patří podle zákona
kafilerní službě.
v měsíci listopadu předpokládáme svolat občany na veřejné zasedání, abychom
projednali rozpočet a nejbližší úkoly na rok 2007.
samozřejmě se připravuje Mikulášská besídka pro děti (2. 12. od 17 hodin) a III.
obecní ples.
sdělujeme občanům, že již bylo zahájeno pravidelné cvičení žen, které se koná
vždy ve čtvrtek od 18,00 hodin. Cvičitelkou je rehabilitační sestra paní Půhonná
Libuše.
každý čtvrtek od 19,00 hodin cvičí zájemci AEROBIK.
obec se stala akcionářem Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč a. s.
Kutná Hora, do které jako svůj vklad vložila vybudovaný vodovod a bude se do
budoucna podílet na případných dividendách této akciové společnosti. Znamená
to, že obec bude zasahovat do návrhů na zvýšení cen apod.
sdělujeme všem občanům, že v místní knihovně je pro občany k dispozici
Internet. Používání Internetu je pro občany obce Horky zdarma. K dispozici je
v úředních hodinách, případně podle dohody.
vzhledem k pracovním povinnostem některých členů obecního zastupitelstva
došlo ke změně úředního dne, a to místo úterý je úředním dnem pondělí od 16,30
hodin do 18,00 hodin. Neděle jako úřední den zůstala ((9 – 11 hodin). Rovněž
obecní zastupitelstvo zasedá již v pondělí od 18,00 hodin.

PŘIJĎTE 20. a 21. ŘÍJNA 2006 K VOLBÁM ZVOLIT SI SVÉ
ZÁSTUPCE NA PŘÍŠTÍ 4 ROKY.

Horky 12. října 2006.

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

Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 3/2006 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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