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1. Plnění rozpočtu obce za 9 měsíců 2011
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 nemovitosti (*)
Daňová výtěžnost celkem
7. Poplatek ze psů
8. Správní poplatky
9. Splátky půjček od obyvatelstva
10. Investiční dotace (*)
11. Neinvestiční dotace přijaté ze stát. rozpočtu
12. Dotace na sčítání domů, bytů a lidí
13. Investiční dotace na chodník od Stř. kraje doplatek
14. Příjmy z pronájmu pozemků (*)
15. Příjmy z prodeje nemovitostí
16. Příjmy z poskytování služeb – komunální odpady (*)
17. Ostatní nedaňové příjmy(*)
18. Přijaté neinvestiční dary (*)
19. Výnosy z plesu (*)
20. Příjmy z prodeje pozemků
21. Příjmy z podílů na zisku a dividend
22. Příjmy z úroků
23. Splátka bezúročné půjčky od AVE s. r. o.
24. Poplatky za sběr a odvoz odpadů (*)
*)
25. Daň z příjmu placená obcí
P ř í j m y C E L K E M (*)

550 000,-100 000,-45 000,-600 000,-1 215 000,-395 500,-2 905 000,--

386 422,56
15 806,57
39 726,40
510 120,24
871 927,94
281 968,00
2 105 971,71

70,26
15,81
88,28
85,02
71,76
71,38
72,49

3 000,-2 000,-30 000,-140 440,-62 700,---675 000,-362 000,-60 000,-30 000,-48 000,-69 000,-8 000,----10 000,-- 19 000,-110 000,--

3 680,00
710,00
24 185,36
140.440,00
47 070,00
2 105,00
675 000,00
346 580,00
---22 794,50
8 518,00
25 000,00
11 630,00
500,00
5 100,00
2 207,97
- 19 000,00
111 020,00

122,67
35,50
126,19
80,62
75,07
--100,00
95,74
--75,98
17,75
36,23
145,38
-----22,08
100,00
100,93

133 760,--

133 760,00

100,00

4 508 460,--

Schválený původní rozpočet příjmů

3 506 833,14

77,78

3,357 700,-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, prohrnování sněhu
3. Příspěvek na dopravní obslužnost
4. Úhrada části nákladů MŠ
(*)
5. Nákup potřeb pro žáky I. tříd

1

293 000,--

217 005,60

74,06

47 000,-50 000,-15 000,-1 000,--

24 435,00
--10 790,00
400,00

51,99
--71,93
40,00

6. Neinvestiční dotace obcím na ZŠ (*)
183 492,-166 992,00
91,01
7. Příspěvek spec. škole – Diakonie ČCE Čáslav
5 000,-----8. Nákup odborného tisku
1 000,----- 9. Výdaje hudba a tombola ples (*)
8 500,-8 241,00
96,94
10. Podpora individuální výstavby (*)
360 000,-360 000,00
100,00
11. Věnec k pomníku padlých a k památníku Ing. Muchy
1 000,-600,00
60,00
12. Oprava kulturních památek
3 000,-----13. Náklady na vítání občánků
5 000,-2 529,00
50,58
14. Náklady na vlastní sportovní zařízení
5 000,-----15. Příspěvek TJ Slovan na činnost
26 000,-6 000,00
23,08
16. Náklady na dětský den, Mikulášskou besídku
15 000,-3 261,00
21,74
17. Zájezd dětí
20 000,-17 453,00
87,27
18. Zájezd pro dospělé (*)
12 000,-11 654,00
97,12
19. Setkání občanů
5 000,-----20. Věcné dary – dárci krve
12 000,-4 500,00
37,50
21. Finanční dar nemocnici Čáslav
20 000,-----23. El. energie VO (*)
133 000,-132 113,00
99,33
24. Opravy a údržba VO
20 000,-----25. Údržba hřbitova
6 000,-----26. Skládkování TKO, odvoz popelnic
330 000,-242 086,00
73,36
27. Dary obyvatelstvu
(*)
5 000,-1 000,00
20,00
28.Balíčky životní jubilea
20 000,-12 095,00
60,48
29. Vánoční příspěvek dětem
5 000,-1 000,00
20,00
30. Příspěvek SDH
(*)
500,-500,00
100,00
31. Odměny členů zastupitelstva a účetního
160 000,-108 900,00
68,06
32. Povinné odvody na zdravotní pojištění
13 100,-9 801,00
74,82
33. Cestovné členů zastupitelstva
10 000,-2 933,00
29,33
34. Platby daní a poplatků
(*)
1 200,-1 100,00
91,67
35. Úklid a údržba veřejných prostranství (*)
36 000,-29 215,00
81,15
36. Nákup drobného majetku
(*)
17 208,-13 337,00
77,50
37. Nákup služeb
(*)
70 000,-68 180,40
97,40
38. Úroky z úvěru
410 000,-293 060,54
71,48
39. Spotřeba vody
(*)
7 000,-5 486,00
78,37
40. Spotřeba plynu
(*)
35 000,-34 600,00
98,86
41. Dary obyvatelstvu (narození, úmrtí)
(*)
2 000,-2 000,00
100,00
42. Telefony, Internet
(*)
8 000,-5 665,88
70,82
43. Audit hospodaření obce
1 300,-1 200,00
92,31
44. Pojištění majetku obce
13 800,-13 375,00
96,92
45. Služby pošt a nákup známek
2 000,-85,00
4,25
47. Oprava a údržba majetku obecního úřadu
(*)
409 000,-407 078,00
99,53
48. Dlouhodobý úvěr na kanalizaci, komunikaci
(*)
3 889 541,-3 934 459,00
101,15
49. Ostatní příspěvky související s výstavbou kanalizace
527 000,-104 310,00
19,79
50. Úhrada členského příspěvku DSO
(*)
6 820,-5 920,00
86,80
53. Nákup zařízení a přístrojů
(*)
17 000,-----54. Poplatky bance
15 000,-14 136,00
94,24
55. Platba daně z příjmu za obec (vrací se obci)
(*)
133 760,-133 760,00
100,00
================================================================================
Výdaje CELKEM

( *)

7 366 721,--

6 432 841,42

87,32

Pozn. (*) - u této rozpočtované položky byla provedena v průběhu roku rozpočtová změna
Schválený původní rozpočet výdajů
6 054 461,-- Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří úvěr na výstavbu.
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2. Finanční situace obce
Finanční situace obce je velmi složitá. Největší investiční akce „Výstavba kanalizace a
čistírny odpadních vod“ byla sice úspěšně dokončena, ale dodavatel stavby vyúčtoval
vícenáklady spojené s touto stavbou, zejména vyšší počet vybudovaných šachet a čerpadel
v naší obci, a to o 12 kusů, dále byla vybudována přečerpávací stanice mimo projekt. Bohužel
Státní fond životního prostředí nepovolil financování výdajů staveb z rozpočtové rezervy a
obce budou muset tyto vícepráce uhradit z vlastních rozpočtů.
Finanční náklady na vícepráce v jednotlivých obcí Svazku obcí činí:
Obec
Drobovice
Horky
Potěhy
Tupadly
C E L KE M

Finanční náklady
2 225 045,51
1 213 251,12
1 103 520,89
2 376 619,87
6 948 437,39

V současné době se intenzivně jedná o způsobu financování těchto výdajů. Naše obec
nemá dostatek vlastních zdrojů na úhradu této částky. V úvahu připadá možnost půjčky od
obce Tupadly, od DSO, případně úvěr od banky.
Tato skutečnost výrazně ovlivní rozpočty příštích let, protože obec bude muset splácet již
poskytnuté úvěry a i tyto vícepráce. Proto v budoucích roce a i v letech příštích se půjde na
maximální úsporný rozpočet, výdaje se omezí na nejnutnější míru (po určitou dobu se
nebudou poskytovat příspěvky dětem ani starším spoluobčanům, nebudou se poskytovat
finanční příspěvky nemocnici, speciální škole a pod). Určitou naději vkládáme do nového
zákona o rozpočtovém určení daní, tak jak slíbila vládnoucí ODS, ale skutečnost nás
nenaplňuje optimismem. Je snaha vlády ČR nové rozpočtové určení daní oddálit.
Situace bude velmi složitá, ale zvládnutelná.
3. Informace o tlakové kanalizaci
Z celkového počtu 142 projektovaných i dodatečně zařazených přípojek je napojeno k
dnešnímu dni v naší obci na ČOV 130 nemovitostí. Na skladě je připraveno 8 ks technologií,
které nebylo zatím možno instalovat (nepřipravenost apod.). Nepřipojených je 12 ks přípojek,
které jsou technologicky připraveny a zatím rodinné domky nepřipojeny. Zde je třeba
apelovat na tyto váhající občany, aby v co nejkratším čase svoje nemovitosti připojili. Tak,
jako v minulém zpravodaji musíme informovat nepřipojené občany, že je bude čekat řízení
s Vodoprávním úřadem, který bude postupovat dle zákona o vodách, tzn., že bude kontrolovat
způsob odvádění odpadních vod z nemovitostí. Bude zkoumat nepropustnost a stáří jímky a
následně může udělit pokutu v řádech desítek tisíc Kč, a to opakovaně.
Předejděte prosím těmto nepříjemnostem a připojte Vaši nemovitost. Nepřipojením
nemovitosti ohrožujete i definitivní přiznání dotace a Svazek obcí by mohl dotaci poskytnutou
z Evropské unie a Státní fondu životního prostředí vrátit.
Dále žádáme občany, aby kontrolovali jímky a elektrické ovladače, aby oplachovaly sondy
uvnitř jímek. Vyhnete se tak řadě problémů a finančních výdajů.
Poruchy čerpadel kanalizace zabezpečuje p.Strašil Zdeněk tel: 723 731 603, který je
smluvním technikem firmy PRESSKAN.
4. Informace o změnách při vydávání občanských průkazů od 1.1.2012
Upozorňujeme občany, že v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 328/1999 Sb., o
občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů se od 1.1.2012 budou vydávat nové
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typy občanských průkazů (tzv. e-OP). Pro zajištění plynulého přechodu od ukončení
výroby stávajících občanských průkazů je stanoveno přechodné období od 30.11.2011 do
konce roku 2011. Po tomto datu budou vydávány pouze nové typy OP, a to:
OP se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem (správní poplatek 500,Kč)
Problémem bude i skutečnost, že občan, který bude žádat o nový občanský průkaz musí
být vyfocen na matričním úřadu.
Dne 30.11.2011 je poslední možnost podat žádost o vydání stávajícího typu
občanského průkazu u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností mimo místo trvalého pobytu občana.
Nejpozději do 14.12.2011 mohou občané žádost o vydání občanského průkazu podat u
obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu.
Od 1.1.2012 nebude možné žádat o vydání OP na matričních úřadech, příjem žádostí bude
realizován pouze na úřadech obcí s rozšířenou působností (Čáslav).
Nejedná se o plošnou výměnu OP. Občanské průkazy vydané do konce roku 2011 zůstávají v
platnosti do doby vyznačené na tomto dokladu a není třeba žádat o jejich výměnu.
5. Různé
-

-

-

-

-

v současném období se intenzivně připravuje rozpočet pro rok 2012, který jak již bylo
řečeno bude velmi náročný a složitý. Předpokládáme, že pokud to situace dovolí,
chtěli bychom ve výstavbě a opravách komunikací pokračovat, a to alespoň jejich
částí. Proto požádáme o dotaci na komunikaci pro příští rok ve výši 500 000,-- Kč (to
je maximum o co můžeme žádat). Předpokládáme provést opravu komunikace
minimálně od domku pana Chámy k domku pana Maška a v dalších letech
pokračovat.
investice do pozemků pro výstavbu rodinných domků nese již ovoce. Řada rodinných
domků je již dokončena a do obce se přihlásila řada nových spoluobčanů. Poprvé
v historii obec překročila 400 stálých občanů. V současné době počet trvale žijících
obyvatel v naší obce je již 406.
byla dokončena oprava komunikace v celé délce od křižovatky na Golčův Jeníkov k
„Trojhránku“. Celkové výdaje na tuto akci činily:
oprava od kabin ke křižovatce Golčův Jeníkov – náklady 1 013 021,60 Kč
oprava od kabin k „Trojhránku“ náklady 2 578 903,20 Kč.
Celkem tedy na opravu komunikací byla vynaložena částka 3 591 924,80 Kč.
Krajský úřad Středočeského kraje poskytnul dotaci ve výši 500 000,-- Kč,
2 000 000,-- Kč bylo získáno úvěrem od Komerční banky a zbytek finančních
prostředků uhradila obec z vlastních prostředků.
součástí nové komunikace bude i instalace 2 kusů zpomalovacích retardérů pro
zajištění bezpečnosti občanů zejména dětí. Montáž ještě v letošním roce provede firma
ASIG s. r. o. Čáslav. Zpomalovací retardéry si vyžádají částku 57 385,80 Kč.
obec Horky společně s Pozemkovým úřadem Kutná Hora vysadila lesní porost na
pozemku č. parcely 2690 o výměře 3 686 m2. Vysazený porost je pod ČEPREM. Byl
vysázen smíšený les.

Horky 1. listopadu 2011

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

Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 3/2011 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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