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1. Rozpočet obce Horky na rok 2013
Příjmy:
1. Daň z příjmu ze závislé činnost
1111
680 000,-2. Daň z příjmu fyz. osob (vč. 30 % podílu DPFO)
1112
100 000,-3. Daň z příjmu vybíraná srážkou
1113
50 000,-4. Daň z příjmu právnických osob
1121
700 000,-5. Daň z přidané hodnoty
1211
1 545 000,-6. Daň z nemovitosti
1511
355 000,-Daňová výtěžnost celkem
3 430 000,-7. Poplatek ze psů
1341
3 000,-8. Správní poplatky
1361
2 000,-10. Neinvestiční dotace přijaté ze stát. rozpočtu
4112
64 000,-11. Příjmy z pronájmu pozemků
3613
2131
220 000,-14. Poplatky - likvidace komunálních odpadů
1337
115 000,-15. Příjmy z poskytování služeb – kom. odpady
3722
2111
30 000,-15. Ostatní nedaňové příjmy
6171
2329
67 000,-16. Příjmy z úroků
6310
2141
3 000,-===============================================================================
Příjmy C E L KE M
3 934 000,--

Výdaje:
1. Úklid čekáren OON a údržba u čekáren
2. Nákup ostatních služeb – úklid sněhu
3. Opravy a udržování silnic
4. Příspěvek na dopravní obslužnost
5. Úhrada části nákladů MŠ
6. Nákup potřeb pro žáky I. tříd
7. Věnec k pomníku padlých a k památníku Ing. Muchy
8. Oprava kostela sv. Václava
9. Náklady na vítání občánků
10. Příspěvek TJ Slovan na činnost
11. Příspěvek střeleckému družstvu
12. Náklady na dětský den, Mikulášskou besídku
13. Zájezd dětí
14. Zájezd pro dospělé
15. Setkání občanů
16. Věcné dary – dárci krve
17. Finanční dar nemocnici Čáslav
18. El. energie VO
19. Opravy a údržba VO
20 Údržba hřbitova
21. Skládkování TKO, pronájem popelnic

2212
2212
2212
2221
3111
3113
3319
3322
3392
3419
3419
3421
3421
3429
3429
3514
3522
3631
3631
3632
3722
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5021
5169
5171
5193
5169
5139
5139
5171
5139
5229
5492
5139
5169
5169
5139
5194
5192
5154
5171
5021
5362

17 000,-30 000,-300 000,-55 000,-15 000,-1 400,-15 000,-3 000,-5 000,-25 000,-4 000,-15 000,-15 000,-12 000,-5 000,-20 000,-20 000,-140 000,-20 000,-7 000,-340 000,--

22. Balíčky k životním výročím
23. Dary obyvatelům v nouzi
24. Odměny členů zastupitelstva a účetního
25. Zdravotní pojištění z odměn členů zastupitelstva
26. Cestovné členů obecního zastupitelstva
27. Úklid a údržba veřejných prostranství
28. Ostatní náklady na správu
29. Úroky vlastní
30. Spotřeba vody
31. Služby pošt
32. Spotřeba plynu
33. Telefony, Internet
34. Pojištění majetku obce
35. Audit hospodaření obce
36. Softwarové práce
37. Opravy a údržba
38. Rezerva na krizové situace
39. Úhrada členského příspěvku DSO
40. Poplatky bance
41. Rezerva ve výdajích

4319
4341
6112
6112
6112
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310

5139
5492
5023
5032
5173
5021
5139
5141
5151
5161
5153
5162
5163
5166
5169
5171
5901
5329
5163

Výdaje CELKEM

2 424 000,--

Financová ní CELKEM
Splátka dlouhodobých úvěrů
Splátka dlouhodobé půjčky na vícenáklady na kanalizaci

Cel kem

18 000,-5 000,-226 000,-14 000,-8 000,-40 000,-30 000,-402 000,-7 000,-1 000,-40 000,-14 000,-13 800,-1 300,-60 000,-20 000,-3 000,-7 500,-12 000,-341 000,--

8124
8124

splátky úvěrů a půjček

1,260.000,-250 000,--

1 510 000,--

2. Volba prezidenta České republiky
Poprvé v dějinách České republiky se uskuteční přímá volba prezidenta. Svou kandidaturu
ohlásil celkem 11 osob, u 3 vznikly problémy, které nyní řeší správní soud. Ministerstvo
vnitra dodatečně zapsalo do kandidátů paní Ing. Bobošíkovou. I. kolo voleb se uskuteční
11. ledna 2013 a 12. ledna 2013 v malé zasedací místnosti obecního úřadu. Nejpozději do
8. ledna 2013 musí být voličům, kteří jsou zapsáni ve voličském seznamu, dodány hlasovací
lístky. V případě, že ani jeden z kandidátů nezíská více než 50 % hlasů, proběhne II. kolo
voleb, které se zúčastní 2 nejúspěšnější kandidáti. Hlasovací lístek pak obdrží volič přímo
u okrskové volební komise. Případné II. kolo se koná ve dnech 25. ledna 2013
a 26. ledna 2013. Je třeba možnosti volit využít a zvolit si na příští období 5 let nového
prezidenta.
V naší obci je jedna volební místnost (malá zasedací místnost OÚ), volební komisi tvoří
5 členů + zapisovatel.
Vzhledem k tomu, že se chystají minimálně dvě ústavní stížnosti je reálný předpoklad, že
termín prezidentských voleb může být posunut. O novém termínu budete včas informováni.
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3. Likvidace odpadů v roce 2013 a jejich úhrada.
(1)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Sazba poplatku činí 600,-- Kč a je tvořena:
a)

z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

b)

z částky 350,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
796,60 Kč na jednoho obyvatele.
Od poplatku se osvobozují:
a) osoby přihlášené k TP, jsou-li třetí a další v jednom rodinném domku
b) osoby trvale žijící v cizím státě
c) osoby, které mají TP na adrese matrice OÚ.
Úleva se poskytuje ( nárok na úlevu od poplatků) má:
a) je-li v rodinném domku přihlášena k TP pouze 1 osoba ve výši
b) jsou-li v rodinném domku přihlášeny k TP pouze 2 osoby ve výši
c) na každou další osobu přihlášenou k TP v rodinném domku ve výši

100,-- Kč
200,-- Kč
600,-- Kč

Poplatky za sběr a likvidaci odpadů se vybírají od 7. ledna 2013 a musí být uhrazeny
do konce ledna běžného roku.
Termíny svozu kontejnerů v roce 2013

22. - 24. února

26. dubna – 28. dubna

14. – 16. června

16. – 18. srpna

11 – 13. října

8. – 10. listopadu

v prosinci
podle dohody s občany

Občané – třiďte odpad
Nebezpečný odpad se bude vybírat v určenou sobotu a bude ukládán v garáží obecního
úřadu. O termínu budou všichni občané včas informováni.
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4. Docházka členů obecního zastupitelstva
V měsíci říjnu roku 2010 proběhly volby do obecního zastupitelstva. Došlo k výměně 2
členů 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 šestém volebním období (2010 - 2014) k 31. prosince 2012 je následující.
počet jednání
účast
% účasti
H e j z l a r Antonín Ing.
92
81
88,04
K r u m l Luboš
92
87
94,57
M a š k o v á Iveta
92
87
94,57
P ů h o n n á Libuše
92
90
97,83
U h l í ř Jaroslav Ing., CSc.
92
80
86,96
V e s e l á Kateřina
92
87
94,57
V e s e l k a Jan Ing.
92
92
100,00
CELKEM
xxx
xxx
93,82
Z tabulky vyplývá, že účast členů na zastupitelstvu obce je na velmi dobré úrovni. Dobrá
účast na jednáních zastupitelstva svědčí o zájmu zastupitelů o dění v obci a o řešení problémů.
Nepřítomnost (dovolená, pracovní povinnosti a nemoc) je vždy předem omlouvána.
V současné době jsme v polovině volebního období, v měsíci říjnu 2014 budou nové volby do
zastupitelstva obce. Již nyní je třeba přemýšlet na kandidátech do budoucího nového
zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že někteří stávající členové obecního zastupitelstva již
nechtějí znovu kandidovat, je důležitost návrhu nových členů zastupitelstva velmi významná.

5. Různé
- výše poplatků ze psů zůstává na stejné výši jako v přecházejících letech, tj. 40,-- Kč za
každého psa;
- výše daně z nemovitosti se pro rok 2013 nemění;
- přehled úvěrů a půjček k 1. 1. 2013
Použití úvěru

stav k 1. 1. 2013

roční splátka

stav k 31. 12. 2013

úvěr na infrastrukturu k RD

4 534 000

552 000

3 982 000

úvěr kanalizace

2 988 000

504 000

2 484 000

úvěr chodníky

1 796 000

204 000

1 592 000

úvěry celkem

9 318 000

1 260 000

8 058 000

dlouhodobá půjčka od DSO

1 250 000

250 000

1 000 000

10 568 000

1 510 000

9 058 000

úvěry a půjčky celkem

Z uvedeného přehledu vyplývá, že situace obce je složitá a financování není jednoduché.
Musí být proto maximální hospodárnost a úspornost ve výdajích. Přesto je velmi reálné
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úvěry splatit a po uplynutí asi 3 let již bude možné provádět i mnohem náročnější finanční
operace;
- firma AVE Čáslav nabízí likvidaci a uložení stavebních a demoličních odpadů (čísla
170101, 170102, 170103 a 170107) za velmi výhodnou cenu, 99,-- Kč za 1 tunu.
Kontakt: AVE CZ Hejdof 1666, Čáslav,
telefon 327 314 394 nebo 724 914 068,
e-mail: caslav@avecz.cz
- 29. prosince 2012 se uskuteční v sálu obecního úřadu turnaj ve stolním tenise. Kontaktní
osobou je pan Kodeš Jiří;
- i pro rok 2013 se předpokládá organizovat tradiční výlet, a to jak pro děti a mládež, tak i pro
dospělé;
- v posledním období se šíří v obci velký nešvar. Někteří nezodpovědní občané „skládkují“
odpady na různých místech – například u sběrných nádob, v prostoru pro kontejner apod.
Chci ubezpečit, že pokud bude viník přistižen, bude následovat tvrdý postih;
- výběr poplatků za likvidaci odpadu a poplatků ze psů se uskuteční v pondělí 7. ledna 2013
v malé zasedací místnosti obecního úřadu;

Obecní zastupitelstvo obce Horky přeje všem spoluobčanům krásné
prožití Vánoc a pracovní, osobní a rodinnou spokojenost a pevné
zdraví v roce 2013

Horky 22. prosince 2012.

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

Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 4/2012 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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