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1. Rozpočet obce na rok 2004
Příjmy
1. Daň z příjmů ze závislé činnosti
420.000,-2. Daň z příjmu fyzických osob (30 %, i doplatek)
120.000,-3. Daň z příjmu FO vybíraných srážkou
35.000,-4. Daň z příjmu právnických osob
430.000,-5. Daň z přidané hodnoty
730.000,-6. Správní poplatky
1.000,-7. Místní poplatky ze psů
3.000,-8. Daň z nemovitostí
230.000,-9. Splátky půjček od obyvatelstva
36.800,-10. Splátky půjček od podnikatelů
192.000,-11. Neinvestiční přijaté dotace ze SR
4.000,-12. Místní poplatky z hrobů
500,-13. Ostatní a nahodilé příjmy
2.000,-14. Výnosy finančních operací (úroky)
35.530,-15. Za prodej stavebních parcel
180.000,-16. Prodej podílových listů
4,659.960,-=========================================================================
C e l k e m
7,079.790,-==========================================================================
Výdaje
1. Opravy a udržování silnic
30.000,-2. Ostatní osobní výdaje - úklid čekáren
3.000,-3. Sekání keřů kolem čekáren - údržba
15.000,-4. Příspěvek na dopravní územní obslužnost
25.000,-5. Nákup dárků pro žáky I. třídy
1.500,-6. Příspěvek na školu Potěhy
173.080,-7. Příspěvek na školu Čáslav
3.000,-8. Příspěvek na zvláštní školu - Diakonie
8.000,-9. Příspěvek na činnost knihovny
3.000,-10. Věnec k pomníku padlých
1.000,-11. Příspěvek na pojištění a provoz kostela
2.000,-12. Oprava kostela sv. Václava
1.000,-13. Náklady na vítání občánků
2.000,-14. Příspěvek TJ Slovan Horky na činnost
30.000,-fotbalový turnaj žáků
18.000,-15. Náklady na dětský den a Mik. nadílku
12.000,-16. Věcné dary - dárci krve
15.000,-17. Zájezd pro děti
12.000,-18. Zájezd pro důchodce - občany obce
10.000,-19. Údržba hřbitova
6.000,-20. Příspěvek nemocnici Čáslav
20.000,-21. Elektrická energie VO
80.000,-22. Opravy veřejného osvětlení
30.000,-23. Příspěvek podnikatelům na rozvoj
50.000,-24. Odvoz kontejnerů TKO
10.000,--
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25. Skládkování kontejneru a příspěvek občanům na odvoz popelnic
140.000,-26. Balíčky k životním výročím
19.000,-27. Sociální výpomoc starým a zdrav. postiženým
29.000,-28. Vánoční příspěvek dětem
25.000,-29. Dotace (příspěvek) hasiči Potěhy
5.000,-30. Odměny členů zastupitelstva a vedení účetnictví
95.000,-31. Cestovné členů zastupitelstva
8.000,-32. Předplatné odborného tisku
1.500,-33. Ostatní náklady na správu (známky, papír a ostatní spotřební materiál)
12.000,-34. Spotřeba vody
4.000,-35. Služby telekomunikací, Internet
23.000,-36. Pojištění budovy a zařízení OÚ
15.500,-37. Za auditorské osvědčení
1.500,-38. Oprava a údržba zařízení obce, stavební úpravy obecního úřadu
24.000,-39. Vybudování internetové čítárny / tiskárna
20.000,-40. Úhrada PD kanalizace a ČOV DSO
106.400,-41. Úhrada mandatorní smlouvy DSO (kanalizace)
35.930,-42. Úhrada členského příspěvku na DSO
3.940,-43. Příspěvek na zajištění zubařské pohotovosti
1.560,-44. Investiční pobídka na individuální výstavbu
1,080,000,-45. Bankovní poplatky
10.000,-46. Investiční výstavba - přístavba zasedačky
1,450.000,-47. Investiční výstavba - chodník Horky - Potěhy
710.000,-společná akce s Obcí Potěhy, předpoklad dotace od MMR.
48. Výstavba infrastruktury k RD
2,698.880,-=========================================================================
C E L K E M
7,079.790,-Jak vyplývá ze schváleného rozpočtu na rok 2004, zůstávají veškeré aktivity, i když rok bude velmi
náročný a v historii obce se vydá nejvíce finančních prostředků.

2. Vyhodnocení veřejné schůze s občany
Dne 25. listopadu 2003 proběhla veřejná schůze s občany. Za velké účasti občanů
(celkem zúčastněno 34 občanů) byli všichni přítomní seznámeni s plněním rozpočtu
obce za 10 měsíců letošního roku, kdy se daří naplňovat příjmová část rozpočtu a
výdaje jsou v souladu se schváleným rozpočtem. Dále byli občané seznámeni
s rozpočtem na rok 2004, který byl schválen na jednání zastupitelstva. Rozpočet na
rok 2004 je velmi náročný, a to jak finančně, tak i organizačně. Předpokládají se
investiční akce – přístavba obecního úřadu, výstavba chodníku Horky-Potěhy, zde je
ovšem podmínka získání státní dotace, a dále pak výstavba infrastruktury pro
výstavbu rodinných domků. Dále občané byli seznámeni se zvýšením cen na likvidaci
odpadů, kdy jednak podnik REO RWE zvyšuje ceny o 10 % a jednak v důsledku
růstu sazby DPH z 5 na 22 %, dojde k dalšímu zvýšení ceny. Proto v příštím roce
dojde ke zvýšení poplatku pro jednotlivé občany a domy, a to minimálně o 50 Kč.
I tak bude likvidace odpadů velkou výdajovou položkou a obec bude doplácet
150 tis. Kč na likvidaci odpadů, tj. cca 450 Kč na každého občana. V různém pak
zazněly informace o pobíhání psů v obci, o instalaci nového zvonu, o budování
čistírny odpadních vod a kanalizace a o bytové výstavbě. V diskusi občané
poukazovali na problémy kolem pilířů na přívod elektriky. Proto Ing. Uhlíř Jaroslav
CSc. provede zjištění, jakým způsobem jsou využity vybudované pilíře. V době
pořízení, tedy před cca 10, lety měl každý občan možnost provést instalaci měření do
pilíře, u občanů, kteří využívali elektrické vytápění, to byla dokonce povinnost.
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3. Výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace – činnost svazku obcí
Dobrovolný svazek obcí se pravidelně schází nejméně 1 x za 2 měsíce a projednává
společné úkoly. Hlavním úkolem svazku v současném období je budování čistírny
odpadních vod a kanalizace. V současné době je územní rozhodnutí na výstavbu a je
vyzváno celkem 6 dodavatelů na nabídku zpracování projektové dokumentace.
V měsíci únoru pak bude vybrána firma, která projektovou dokumentaci provede.
Společného budování čistírny odpadních vod a kanalizace se zúčastní již však pouze
5 subjektů. Jsou to obce Potěhy, Horky, Drobovice a Tupadly a ZOD Potěhy. Ostatní
obce však z různých důvodů nebudou ve výstavbě pokračovat. Dále jsou
zpracovávány podklady pro žádost o přidělení dotace, která by měla být podána
v I. čtvrtletí roku 2004. Po schválení dotací pak budou zahájeny vlastní práce po
získání stavebního povolení. Je předpoklad, že práce budou zahájeny nejpozději
v roce 2005 a dokončeny v roce 2007. Celá akce bude investičně velmi náročná
a i přes velké dotace akce zatíží jednotlivé obce. Proto bude i od jednotlivých
rodinných domků vyžadována spoluúčast, o jejíž výši se zatím diskutuje. Chceme,
aby tato výše byla ve všech obcích stejná. Příspěvek bude v takové výši, aby pro
všechny občany byl přijatelný, obec má zájem o 100 % připojení. Kanalizace bude
budována jako tlaková, protože je nejlevnější i provozně přijatelná. Po dokončení
bude toto dílo provozovat společný podnik obcí a družstva, aby náklady byly co
nejmenší.
4. 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.
Celkem se konalo 48 zasedání obecního zastupitelstva a 3 veřejné schůze s občany.
Docházka členů obecního zastupitelstva od voleb v roce 2002 do konce roku 2003 je
následující.
Jméno a příjmení
Koudelková Miloslava
Kruml Luboš
Miláček Miloslav
Půhonná Libuše
Štemberová Jiřina
Uhlíř Jaroslav Ing., CSc.
Veselka Jan Ing.
CELKEM

Přítomen
44
46
46
47
47
42
48
xxx

% účasti
91,67
95,83
95,83
97,92
97,92
87,50
100,00
95,24

Vysoká účast na jednáních obecního zastupitelstva svědčí o zájmu jeho členů.
Zasedání se koná každé úterý od 18,00 hodin s výjimkou prázdnin, kdy zasedání
obecního zastupitelstva se koná 1 x za 14 dnů.
5. Výstavba rodinných domků
V roce 2003 se podařilo vykoupit potřebné pozemky určené k výstavbě rodinných
domků. V určeném prostoru je celkem vyměřeno 9 stavebních parcel. Desátá parcela
zůstává volná a bude sloužit jako oddechová zóna a na hranici s drůbežárnou budou
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vysázeny borovice, které budou sloužit jako zvuková a pachová bariéra. Pozemky
jsou přiděleny stavebníkům a prvních 5 stavebníků již vlastní stavební povolení.
Ostatní 4 obdrží stavební povolení po vyřešení umístění staveb. Každý ze stavebníků
obdrží investiční pobídku ve výši 100.000 Kč a parcela se odprodá za cenu 20.000 Kč.
Obec si stanovila podmínky – dokončení výstavby do 3 let, trvalý pobyt v obci,
neprodat domek po období 10 let bez souhlasu zastupitelstva. V roce 2004 obec
vybuduje komplexní infrastrukturu (voda, plyn, elektrika, osvětlení, rozhlas,
chodníky, komunikace). Smlouva s firmou TES z Čáslavi, která vyhrála výběrové
řízení, je uzavřena. Je předpoklad, že první rodinné domky budou koncem příštího
roku dokončeny a další v roce 2005. Obec připravuje další záměry na úseku výstavby
rodinných domků v dané lokalitě. Další nový rodinný domek staví na vlastní zahradě
pan Mašek Josef. I tento stavebník obdržel investiční pobídku ve výši 100 tis. Kč.
6. Instalace nového zvonu
V měsíci listopadu byl pro naši obec odlit nový zvon sv. Václava v německém
městě Passau. Zvon zhotovila stará česká firma PERNER z Českých Budějovic, která
v roce 1948 emigrovala do Německa. Po roce 1989 obnovila továrnu v Českých
Budějovicích, která výrobu nového zvonu zajišťovala. Současně tato firma provádí
opravu starého, historického zvonu z roku 1552, který je zasvěcen Panně Marii
(opravuje se kování, zavěšení, umístění srdce a třmenů a celkové očištění).
Dne 17. ledna 2004 firma z Českých Budějovic přiveze nový zvon, zavěsí starý
zvon na věž a vše připraví tak, aby zvon po vysvěcení byl ihned instalován. Vysvěcení
zvonu se bude konat v neděli 18. ledna 2004 od 14,00 hodin v kostele sv. Václava.
Předpokládá se, že zvon již v podvečer zazvoní.
Zvon bude napojen na elektronické ovládání s možností programování a
předpokládá se, že zvon bude oznamovat poledne, dále pak podle požadavků občanů
a obce.
Historický zvon bude ovládán pouze ručně, neboť Památkový ústav nedoporučil
elektronické ovládání (možnost prasknutí zvonu). Nový zvon nese nápis v českém
jazyce: Svatý Václav, oroduj za nás. Zhotoveno nákladem obce HORKY roku 2003, za
duchovního správce P. Víta Horáka.
7. Investiční výstavba v roce 2004.
V roce 2004 schválený rozpočet předpokládá:
- výstavbu infrastruktury u rodinných domků nákladem 2 599 tis. Kč. Na výstavbu
této akce bude v měsíci lednu 2004 požádáno o dotaci ve výši 720 tis. Kč.
- výstavba chodníku Horky – Potěhy nákladem pro obec Horky 710 tis. Kč.
Stejnou částku bude investovat obec Potěhy a podmínkou zahájení této akce je
přidělení dotace ve výši 1,400 tis. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj.
- přístavba obecního úřadu celkovým nákladem 1,450 tis. Kč. Stavební práce
v celkové ceně 1,234 tis. Kč bude realizovat firma STAVO, pokud její podmínky
budou nejlepší z nabídek. Plynové vytápění, odpady a vodu provede firma Tuhý
Jaroslav ze Žlebů (nabídka činí 99 tis. Kč), elektrikářské práce firma Just
Oldřich ze Žlebů, pokud jiná firma nepodá lepší nabídku než je 51 tis. Kč.
Položení parket v ceně 157 tis. Kč firma ATYP Církvice, pokud nabídka
konkurenční firmy nebude nižší. Cílem je zajistit odpovídající podmínky pro
setkávání se dětí, mládeže i dospělých. Výročí založení obce (800 let) v roce 2005
bychom chtěli oslavit v nových prostorách.
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8. Různé
-

-

-

-

v posledním období se znovu objevují v obci volně pobíhající psi. Tento velký
nešvar je nutno odstranit, protože psi jednak znečišťují obec a jednak mohou
způsobit rovněž zranění dětí i dospělých. Chovatelé psů musí zabezpečit své psy
tak, aby na ulici volně nepobíhali;
všichni víme, že naší obcí vede rušná silnice I. třídy, která znamená ohrožení
života všech občanů. Proto u hlavní křižovatky je vybudován přechod.
V posledním období však někteří žáci při přecházení křižovatky svým jednáním
ohrožují životy vlastní i projíždějících řidičů. Je třeba, aby rodiče svým dětem
vysvětlili způsob přecházení křižovatky – po rozhlédnutí rychle přejít po
vyznačeném přechodu;
znovu se obracím na všechny občany, aby pomáhali při ukládání odpadu do
kontejneru, kam jednak vozí cizí občané své odpady, ale jednak je zde ukládán
odpad, který do kontejneru rozhodně nepatří (např. zbytky rostlinného původu,
pneumatiky, kamna, železo, papír apod.). Likvidace tohoto odpadu je velmi
drahá a obec za odvoz a skládkování hradí ročně 120 tis. Kč;
upozorňujeme všechny vlastníky a uživatele rodinných domků, aby v souladu se
zákonem a zároveň ekologicky likvidovali odpadní vody, zejména odpadní vody
ze záchodů. Tato odpadní voda patří pouze do septiků a vyvážet se může
prostřednictvím fekálních vozů na čistírny odpadních vod. Vypouštění těchto
odpadních vod do kanalizace povrchových vod, nebo přímé napojení do
kanalizace povrchových vod je nehygienické, neekologické, ale zejména
protizákonné. Občanům, kteří porušují zákon, může orgán dohledu (orgán
životního prostředí, hygienická stanice) a i obec udělit pokutu, a to i opakovaně.
V Poslanecké sněmovně se projednává zákona o povinnosti uživatelů rodinných
domků prokazovat způsob likvidace odpadních vod. Problémy s likvidací vyřeší
až nová kanalizace a čistírna odpadních vod.

***************************************************************************
Vážení spoluobčané.
Dovolte mně, abych jménem všech členů obecního zastupitelstva a i jménem svým popřál
všem klidné a krásné prožití svátků a v roce 2004 osobní, rodinnou a pracovní pohodu,
zejména pevné zdraví.

Horky 26. prosince 2004

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

Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 4/2003 bylo vydáno v počtu 110 kusů výtisků a je určeno pouze pro
potřeby občanů obce Horky. Zpravodaj neprošel jazykovou ani grafickou úpravou.

5

