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1. Plnění rozpočtu za rok 2012
Upravený rozpočet

Skutečnost % plnění

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 z příjmu právnických osob
5. Daň z přidané hodnoty
6. Daň z nemovitostí
Daňová výtěžnost celkem
7. odvody za odnětí zem. půdy
(*)
8. Odvod z loterií
9. Poplatek ze psů
10. Správní poplatky
11 Splátky půjček od obyvatelstva
12. Neinvestiční dotace přijaté ze stát. rozpočtu
13. Daň z příjmu placená obcí
(*)
14. Investiční dotace na komunikaci od Stř. kraje doplatek
15. Dotace na volby 2012
(*)
16. Příjmy z pronájmu pozemků (*)
17. Příjmy z poskytování služeb – komunální odpady
18. Ostatní nedaňové příjmy
19. Přijaté neinvestiční dary (*)
20. Výnosy z plesu (*)
21. Příjmy z prodeje majetku podílových listů (*)
22. Příjmy z podílů na zisku a dividend
23. Příjmy z úroků

560 000,-100 000,-45 000,-600 000,-1 230 000,-355 000,-2 905 000,-2 100,-5 900,-3 000,-2 000,---64 000,-25 270,-125 000,-17 930,15
212 000,-30 000,-109 260,-2 500,-12 000,-122 918,60
1 000,-2 000,--

P ř í j m y C E L K E M (*)

3 739 478,75--

Schválený původní rozpočet příjmů

492 134,14
32 255,64
61 631,18
611 777,58
1 243 764,58
397 186,42
2 768 418,01
8 210,00
8 564,06
3 600,00
2 020,00
1 000,00
64 000,00
25 270,00
125 000,00
17 930,15
237 043,00
27 565,30
120 881,00
2 500,00
11 620,00
197 699,71
5 100,00
2 049,05

87,88
32,26
136,96
101,96
101,12
111,88
98,23
390,95
145,15
120,00
101,00
--100,00
100,00
100,00
100,00
111,81
91,88
110,64
100,00
96,83
160,84
510,00
102,45

3 815 051,81

102,02

3,321 960,-Upravený rozpočet

Skutečnost % plnění

Výdaje:
1. Opravy a udržování silnic
2. Úklid čekáren OON a údržba veřejných prostor u čekáren
a úklid sněhu z chodníků
3. Prohrnování sněhu
4. Příspěvek na dopravní obslužnost
5. Úhrada části nákladů mat. školkám
(*)
6. Nákup potřeb pro žáky I. tříd
(*)
7. Neinvestiční dotace obcím na ZŠ
8. Věnec k pomníku padlých a k památníku Ing. Muchy
9. Hudba na ples a adventní koncert, Noc kostelů
(*)
10. Náklady na vítání občánků
(*)
11 Ost. osobní náklady na zajištění koncertů
(*)

1

100 000,--

20 108,40

20,11

17 000,-30 000,-52 700,-17 100,-1 400,-185 000,-3 200,-9 600,-4 200,-2 400,--

4 800,00
9 450,00
52 698,00
17 080,00
1 400,00
137 226,00
3 102,00
9 530,00
4 192,00
2 400,00

28,24
31,50
100,00
99,88
100,00
74,18
96,94
99,27
99,81
100,00

12. Příspěvek TJ Slovan na činnost (*)
13. Oprava kostela
(*)
14. Náklady na dětský den, Mikulášskou besídku
15. Zájezd dětí
(*)
16. Zájezd pro dospělé (*)
17. Setkání občanů (*)
18. Věcné dary – dárci krve
(*)
19. Příspěvky nemocnici Čáslav (*)
20. El. energie VO
(*)
21. Opravy a údržba VO (*)
22. Údržba hřbitova
(*)
23. Skládkování TKO, odvoz popelnic
24. Balíčky k životním výročím (*)
25. Nákup pozemku (park před obchodem) (*)
26. Příspěvek SDH
(*)
27. Odměny členů zastupitelstva a účetního
28. Povinné odvody na zdravotní pojištění
29. Cestovné členů zastupitelstva (*)
30. Náklady na volby v roce 2013 (*)
31. Úklid a údržba veřejných prostranství (*)
32. Nákup ostatního materiálu a benzinu
(*)
33. Nákup odborné literatury
(*)
34. Nákup služeb
(*)
35. Úroky z úvěru
(*)
36. Spotřeba vody
(*)
37. Spotřeba plynu
(*)
38. Dary obyvatelstvu (úmrtí, narození) (*)
39. Telefony, Internet
40. Audit hospodaření obce
41. Pojištění majetku obce
42. Služby pošt a nákup známek (*)
43. Platby daní a poplatků
44. Oprava a údržba obecního majetku
(*)
45. Pohoštění (*)
46. Úhrada členského příspěvku DSO
47. Nákup zařízení (rozhlas) (*)
48. Poplatky bance
(*)
49. Rezerva na krizové stavy
50. Výstavba nové komunikace
51. Platba daně z příjmu za obec (*)
Výdaje CELKEM

(*)

( *)

21 500,-4 200,-18 800-15 300,-12 000,-5 000,-27 000,-5 000-140 000,-20 000,-7 800,-340 000,-21 100,-18 120,-1 500,-160 000,-13 100,-8 000,-17 852,15
48 400,-63 400,-450,-92 500,-447 796,-9 000,-43 500,-12 000,-14 000,-1 300,-13 800,-2 450,-1 000,-37 700,-1 000,-7 060,-63 000,-15 000,-3 000,-298 980,-25 270,--

21 500,00
4 127,00
18 225,00
15 141,99
6 726,40
--24 500,00
5 000,00
106 713,30
18 668,50
7 200,00
318 235,00
21 006,00
18 120,00
1 500,00
145.200,00
13.068,00
4 343,00
17 852,15
48 240,00
61 772,55
450,00
86 021,90
446 733,59
8 421,00
34 160,14
12 000,00
6 345,56
1 200,00
13 375,00
2 377,00
1 000,00
37 683,00
939,00
7 020,00
44 829,50
14 510,00
--15 000,00
25 270,00

100,00
98,26
96,94
98,97
56,05
--90,74
100,00
75,84
93,34
92,31
93,60
99,55
100,00
100,00
90,75
99,76
54,29
100,00
99,67
99,76
100,00
93,00
99,76
93,57
78,53
100,00
45,33
92,31
96,92
97,02
100,00
99,95
93,90
99,43
71,16
96,73
--5,02
100,00

2 479 478,75

1 895 920,98

76,46

Pozn. (*) - u této rozpočtované položky byla provedena v průběhu roku rozpočtová změna
Schválený původní rozpočet výdajů

2 061 960,-- Kč

Rok 2012 se vyznačoval vysokou úsporností, minimalizací výdajů a snahou získat
maximální výnosy. Proto po dlouhé době došlo k mírnému přebytku v hospodaření obce, a to
i při plném splácení úvěrů.

2. Investiční akce v roce 2013
V letošním roce předpokládáme zahájení výstavby nové komunikace od obce
k prodejně. Budeme investovat v rámci možností, stavba se protáhne nejméně na
2 roky. V měsíci dubnu bude provedena veřejná soutěž a s vítězem soutěže bude sepsána
Smlouva o dodávce prací. Předpoklad je, že náklady na tuto komunikaci budou činit
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1,5 mil. Kč. Získat dotaci je velmi složité, navíc bychom finanční prostředky získali až
v příštím roce, a to neřeší situaci ve financování stavby.
V letošním roce předpokládáme zahájit výstavbu nového dětského hřiště v prostoru
nové zástavby. Dětské hřiště podle stávajících norem musí být oploceno a jednotlivé
prvky musí mít atest apod. U starého dětského hřiště u kabin bude vybudováno nové
pískoviště.
V letošním roce v rámci oprav bude provedeno i odkanalizování vody ze silnice
u zahrady pana Brebise Martina, které v období dešťů se zde hromadí.

3. Plán společenských akcí
Ve II. čtvrtletí letošního roku připravuje obec následující akce:
Datum akce

Začátek akce

Brigáda na úklid v obci

27. dubna

8,00 hodin před OÚ

nářadí sebou

Pálení ohňů

30. dubna

18,30 hodin na hřišti

opékání vuřtů

Položení věnce k pomníku

4. května

17,30 hodin u pomníku

Dětský den

2. června

14,00 hodin na hřišti

Noc kostelů

24. května

17,30 hodin

v kostele sv. Václava Horky

Výlet pro dospělé

22. června

7,00 hodin od čerpací
stanice

Výlet pro děti

26. května

Turnaj v tenisu mládeže

dle dohody

7,30 hod. od čerpací
stanice
víceúčelové hřiště

Květná zahrada Kroměříž,
zámek Kroměříž a zámecká
zahrada
Aquapark Liberec

Turnaj v tenisu dospělých

dle dohody

víceúčelové hřiště

Název akce

Poznámka

zastupitelstvo obce
TJ Slovan Horky a OÚ

do 18 let

Na výlety dospělých i dětí se lze přihlásit v kanceláří obecního úřadu v úředních hodinách, proti hotovému
zaplacení nevratné zálohy 100,-- Kč. Poplatek platí pouze dospělí.

4. Různé
-

v sobotu 16. března 2013 se uskutečnil již 9. obecní ples. Účast sice byla o trochu lepší
než v loňském roce, ale i tak ještě několik návštěvníků chybělo. Pořadatelé zajistili
bohatou tombolu. Protože pořadatelé veškeré přípravné práce provádí zdarma, výsledkem
plesu byl zisk ve výši 5.133,-- Kč plus sponzorské dary ve výši 8.500,-- Kč. Tyto
prostředky budou použity pro budování dětského hřiště v nové zástavbě rodinných
domků;

-

odvozce komunálního odpadu v souladu se smlouvou přešel od dubna na 14-ti denní
cyklus svozu. Znamená to, že svoz bude pouze každý lichý týden. Poslední týdenní svoz
se uskuteční odvozce komunálního odpadu v souladu se smlouvou 27.3., a následovně na
14-ti denní cyklus svozu. Znamená to, že svoz bude pouze každý lichý týden;, tj. 10. 4.,
24. 4. atd.;

-

znovu upozorňujeme občany obce, zejména naše starší spoluobčany, aby do svých
rodinných domků nevpouštěli žádného cizího člověka, kterého neznají. Opětovně se
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objevují různí „koumáci“, kteří pod různými záminkami (např. chtějí se napít vody, nesou
přeplatky inkasa, vyřizují pozdrav od dětí, vnuků apod.) vnikají do objektů a následně
hledají cennosti a peníze. V případě podezření je třeba ihned volat Policii České republiky
na bezplatné číslo 158;
-

jak je vidět z harmonogramu akcí ve II. čtvrtletí, připravuje obec na sobotu 27. dubna
brigádu zaměřenou na úklid veřejných prostor. Věřím, že této akce se zúčastní občané
obce ve velkém počtu;

-

jak jistě jste sami poznali, po dlouhé odmlce byla znovu otevřena prodejna v naší obci.
Prodejna má velmi široký sortiment zboží a výhodnou pracovní dobu. Je otevřena denně, a
to po – so od 6,30 do 18,00 hodin a v neděli od 7,00 – do 17,00 hodin;

-

v posledním období se množí případy, kdy nezodpovědní jednotlivci (možná, že i občané
cizích obcí), ukládají odpad kamkoli je napadne a v obci je následovně velký nepořádek,
který se musí následně uklidit, a to vše stojí mnoho finančních prostředků. Obracím se
proto na všechny občany, aby pomohli udržovat v obci pořádek a čistotu. Pokud bude tato
situace trvat i nadále, bude obec zvažovat zvýšení daně z nemovitostí, aby mohla hradit
tyto zbytečné vícenáklady. Rovněž apeluji na občany, aby tříděný odpad ukládali tak, jak
je uvedeno na kontejnerech.

Do kontejnerů na papír (modrá barva) je možno vhazovat noviny, časopisy, kancelářský papír,
reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové obaly (např. sáčky), obaly
s recyklačním symbolem. Do kontejnerů na papír se nehází mokrý, mastný nebo jinak
znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité pleny a hygienické potřeby
Do kontejnerů na sklo (zelená barva) je možno vhazovat nevratné láhve od nápojů, skleněné
nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo, obaly s recyklačním symbolem. Do kontejnerů na
sklo nevhazujeme keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, lahvičky od léčiv,
žárovky, zářivky a výbojky
Do kontejnerů na plasty (žlutá barva) je možno vhazovat stlačené PET láhve od nápojů,
kelímky, sáčky (i mikrotenové), fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, Do kontejnerů na
plasty se nehází novodurové trubky, guma, molitan, PVC, textil z umělých vláken, nádobky
od léčiv, vícevrstvé obaly, linolea, pneumatiky, obaly od nebezpečných látek (motorový olej,
chemikálie, barvy apod.).
Speciálně upravený kontejner (v oranžové barvě) slouží k ukládání obalů Tetra Pak. Slouží
pro sběr nápojových kartonů (například od mléka, džusů apod.).
- V sobotu 27. dubna 2013 od 8,00 – 12,00 hodin se uskuteční sběr nebezpečného odpadu.
V této době lze přinést nebezpečný odpad do garáží obecního úřadu;

Horky 29. března 2013.

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

Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 1/2013 bylo vydáno v počtu 110 kusů výtisků a je
určeno pouze pro potřebu a informaci občanů obce Horky. Zpravodaj obce neprošel
jazykovou ani grafickou úpravou.
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