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1. Plnění rozpočtu za rok 2008
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 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. Příjmy z pronájmu pozemků
13. Příjmy z poskytování služeb pohřebnictví
14. Příjmy z poskytování služeb – komunální odpady (*)
15. Ostatní nedaňové příjmy(*)
16. Příjmy z prodeje pozemků(*)
17. Příjmy z podílů na zisku a dividend (*)
18. Dotace na volby (*)
19. Příjmy z úroků (*)

500 000,-100 000,-35 000,-500 000,-1, 000 000,-230 000,-2,365 000,-3 000,-2 000,-80 000,-140 440,-7 500-17 000,-1 000,104 766,-12 583,-80 000,-5 000 ,-17 655,90
102 826,--

545.145,31
71.063,72
47.692,72
829.871,11
1,186.115,66
248.816,93
2,928.705,45
3.640,00
1.200,00
96.846,51
140.440,00
7.500,00
31.868,00
-110.596,50
8.672,50
100.000,00
5.100,00
17.655,90
167.710,44

109,03
71,06
136,26
165,97
118,61
108,18
123,84
121,33
60,00
121,06
100,00
100,00
187,46
--105,57
68,92
125,00
102,00
100,00
163,10

P ř í j m y C E L K E M (*)

2 933 770,90

3,614.835,30

123,21

Schválený původní rozpočet příjmů

2,636.000,-Upravený rozpočet

Skutečnost % plnění

Výdaje:
1. Opravy a udržování silnic
(*)
2. Úklid čekáren OON a údržba veřejných prostor u čekáren (*)
3. Příspěvek na dopravní obslužnost (*)
4. Úhrada části nákladů MŠ
(*)
5. Nákup potřeb pro žáky I. tříd
(*)
6. Neinvestiční dotace obcím na ZŠ (*)
7. Příspěvek spec. škole – Diakonie ČCE Čáslav
8. Věnec k pomníku padlých a k památníku Ing. Muchy
9. Oprava kostela sv. Václava
(*)
10. Nákup materiálu na opravu kult. památek
(*)
11. Náklady na vítání občánků
(*)
12. Náklady fotbalový turnaj žáků – „O pohár obce“ (*)
13. Nákup pozemků
(*)
14. Náklady na vlastní sportovní zařízení
15. Náklady na tenisové turnaje (*)
16. Příspěvek TJ Slovan na činnost (*)
17. Náklady na dětský den, Mikulášskou besídku (*)
18. Zájezd dětí
(*)
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40 700,-4 800,-48 420,-7 340,-1 000,-189 200,-5 000,-1 000,-3 000,-2 500,-2 800,-4 900,-71 010,-5 000,-2 500,-35 000,-18 190,-22 000,--

---4.800,00
48.412,00
6.290,00
600,00
189.146,00
5.000,00
500,00
--2.488,00
2.415,00
4.803,00
71.007,00
4.800,00
2.480,00
20.000,00
18.189,50
21.833,00

--100,00
99,98
85,69
60,00
99,97
100,00
50,00
---99,52
86,25
98,02
100,00
96,00
99,20
57,14
100,00
99,58

19. Zájezd pro dospělé a setkání občanů (*)
20. Věcné dary – dárci krve
(*)
21. Finanční dar nemocnici Čáslav
22. Příspěvky na výstavbu čistírny a RD občanům obce
23. El. energie VO (*)
24. Opravy a údržba VO (*)
25. Údržba hřbitova
26. Dotace podnikatelům na rozvoj
27. Skládkování TKO, odvoz popelnic
(*)
28. Balíčky k životním výročím (*)
29. Příspěvek starším a nemocných spoluobčanům (*)
30. Vánoční příspěvek dětem
(*)
31. Příspěvek hasičům Potěhy
32. Odměny členů zastupitelstva a účetního
33. Povinné odvody na zdravotní pojištění
34. Cestovné členů zastupitelstva
(*)
35. Výdaje na volby do zastupitelstva kraje (*)
36. Úklid a údržba veřejných prostranství
37. Nákup odborných časopisů
(*)
38. Nákup drobného majetku
39. Ostatní náklady spotřeba materiálu
(*)
40. Spotřeba vody
(*)
41. Spotřeba plynu
(*)
42. Telefony, Internet
43. Audit hospodaření obce
44. Pojištění majetku obce
(*)
45. Služby pošt a nákup známek
(*)
46. Platby daní a poplatků
(*)
47. Úroky z investičního úvěru (*)
47. Oprava a údržba obecního úřadu
48. Úhrada členského příspěvku DSO
(*)
49. Úhrada na činnost DSO Čáslavsko
(*)
50. Příspěvek na společnou investiční akci
51. Údržba počítačové techniky, nákup programu
52. Vybudování přechodu, PD infrastruktura rod. domků(*)
53. Nákup zařízení a přístrojů
(*)
54. Poplatky bance
Výdaje CELKEM

( *)

23 000,-12 000,-20 000,-1 440 000,-133 450,-33 300,-6 000,-10 000,-276 300,-19 585,-46 000,-25 000,-5 000,-145 200,-13 100,-9.240,-17 655,90
35 500,-1 405,-15 200,-15 740,-5 900,-28 560,-16 000,-2 000,-13 140,-1 040,-5 000,-13 365,-30 000,-11 500,-1 400,-481 000,-20 000,-4 717 440,-86 590,
8 000,--

16.382,00
8.400,00
20.000,-780.000,00
133.427,00
33.230,00
6.000,00
----275.562,00
19.584,50
46.000,00
22.000,00
500,00
144.447,00
11.432,00
9.233,00
17.655,90
32.900,00
1.395,00
15.098,00
15.730,10
4.837,00
28.552,00
13.334,09
1.190,00
13.136,83
1.036,00
5.000,00
13.334,09
4.969,00
9.490,00
1.392,00
71.030,00
19.769,30
4,137.329,90
--7.803,60

71,23
70,00
100,00
54,17
99,98
99,79
100,00
----99,73
100,00
100,00
88,00
10,00
98,48
87,27
99,92
100,00
92,68
99,29
99,33
99,94
81,98
99,97
84,98
59,50
99,98
99,62
100,00
99,77
16,56
82,52
99,43
14,77
98,85
87,70
--97,55

8 181 270,90

6,326.628,84

77,33

Pozn. (*) - u této rozpočtované položky byla provedena v průběhu roku rozpočtová změna
Schválený původní rozpočet výdajů
4 383 500,-Bylo dosaženo velmi dobrých příjmů, které jsou převážně tvořeny sdíleným výnosem daní ze
státního rozpočtu. I tak dosažené příjmy jsou nejvyšší v historii obce Horky. Výdajová stránka
odpovídala záměrům obce. Byla provedena výstavba přechodu pro chodce u křižovatky
celkovým nákladem 296.056,10 Kč. Na tuto akci obec získala dotaci ve výši 88.400,-- Kč
z prostředků obnovy venkova. Je tak vytvořen předpoklad, že přechod bude mít vyšší
bezpečnost. Dále byla zahájena výstavba infrastruktury k novostavbám rodinných domků II.
etapa. Rodinných domků bude v této etapě vystavěno celkem 12. Složitost a finanční náklady
způsobila i nutná přeložka optického kabelu. Celkové náklady na infrastrukturu ke konci roku
2008 činily 4,222.133,80 Kč.
Vysoké kapitálové výdaje však obec není schopna financovat z vlastních zdrojů, a proto
poprvé v historii obce jsme požádali o úvěr a bankovní úvěr ve výši 4,500.000,-- Kč s 5,01 %
úrokovou sazbou (pevnou) a s dobou splatnosti na 10 let od Komerční banky a. s. jsme
získali. V roce 2008 obec využila pouze 2,016,841,30 Kč úvěru, zbytek bude využit
v letošním roce na dokončení infrastruktury rodinných domků.
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2. Plán investičních akcí roku 2009
V letošním roce je prioritou dokončení infrastruktury k výstavbě rodinných domků,
kterou provádí firma Novotný – Ronov nad Doubravou.
Dále je zpracována dokumentace k vybudování nového přechodu u zástavky autobusu
„Autobazar“, kde předpokládané náklady budou činit 1,1 mil. Kč. Na tuto akci obec
požádala o dotaci z prostředků obnovy venkova ve výši 200 tis. Kč. součástí budovaného
přechodu musí být i část chodníku proti zastávce v délce 90 m. Tím se zajistí výrazné
zvýšení bezpečnosti přechodu přes silnici I. třídy.
Zahajují se i přípravné práce pro výstavbu solární elektrárny a přípravné práce na III.
etapu výstavby rodinných domků (celkem dalších 20 rodinných domků).
Výstavba centrální kanalizace a čistírny odpadních vod v rámci svazku obcí se blíží ke
svému zahájení a snad již ve III. čtvrtletí letošního roku bude tato životně důležitá stavba
zahájena.
S největší pravděpodobností bude letos zahájena i výstavba chodníku (cyklostezky)
Horky – Potěhy s celkovým nákladem 3,2 mil. Kč. Předpokladem pro zahájení bude
získání dotace z Fondu rozvoje obcí a měst, kde je možno získat až 95 %. Tímto
chodníkem – cyklostezkou by se vyřešila bezpečnost občanů, zejména dětí, kteří docházejí
do Potěh a i pro občany z Potěh při cestě na nádraží.
3. Odpady – velký problém všech obcí
Tak jako všude jsou odpady největším problémem. Jejich shromažďování, odvoz a
likvidace je velmi náročná a finančně nákladná. Obec Horky vydává za likvidaci odpadů
vysoké finanční částky.
Přehled výdajů na likvidaci odpadů.
Rok
Náklady celkem
Náklad na
Vybráno od občanů a
Ztráta celkem
občana
za třídění celkem
2000
135.249,10
346,80
46.000,00
89.249,10
2001
143.217,30
367,20
46.000,00
97.217,30
2002
171.403,10
490,80
52.784,90
138.618,20
2003
206.675,00
529,90
75.042,50
131.632,50
2004
206.001,50
539,30
93.032,70
112.968,80
2005
253.121,00
664,40
95.751,00
157.370,00
2006
224.512,50
574,20
86.194,40
138.318,10
2007
270.556,50
690,20
86.008,90
184.547,60
2008
276.300,00
708,46
110.596,50
165.703,50
Z uvedeného přehledu vyplývá, že pro obec představuje výdaj na likvidaci odpadů nejvyšší
nákladovou položku. V letošním roce, kdy znovu došlo ke zdražení této služby (cca o 20.000)
a poplatky pro občany se nezvýšily, bude ztráta velmi vysoká.
Nedílnou součástí likvidace odpadu je i svoz nebezpečného odpadu. Do nebezpečného
odpadu patří:
Elektrická a elektronická zařízení: budou sbírána odděleně v rámci svozu nebezpečného
odpadu
Velké domácí spotřebiče: chladničky, kombinace chladničky a mrazničky, mrazničky,
pračky, sušičky, myčky nádobí, trouby, elektrické sporáky, mikrovlnné trouby, elektrická
topidla, elektr. radiátory, klimatizační zařízení,…
Malé domácí spotřebiče: vysavače, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky,
kávovary, hodiny, budíky, elektrické ventilátory,…
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Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení: velké sálové počítače,
servery, minipočítače, tiskárny, osobní počítače, laptopy, notebooky, kopírky, kalkulačky,
dálnopisy, faxy, telefony,…
Spotřebitelská zařízení: televizory,videokamery, videorekordéry, hi-fi soupravy,
hudební nástroje,…
Osvětlovací zařízení: svítidla pro zářivky s výjimkou svítidel z domácností, lineární
(trubicové) zářivky, kompaktní zářivky, vysokotlaké výbojové světelné zdroje, včetně
vysokotlakých sodíkových, halogenidových a směsných výbojek, nízkotlaké sodíkové
výbojky, ostatní osvětlovací zařízení nebo zařízení pro šíření nebo řízení osvětlení, s
výjimkou přímo žhavených žárovek v jiné podskupině neuvedené,…
Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových
nástrojů: vrtačky, pily, šicí stroje, Zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení,
řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné
zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů, nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování
nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely, nástroje pro pájení,
svařování nebo podobné použití,…
Hračky, vybavení pro volný čas a sporty: elektrické vláčky nebo soupravy závodních
autíček, ruční ovladače videoher, videohry, počítače pro cyklistiku, skoky do vody, běh,
veslování atd., výherní mincovní automaty
Přehled předmětů, prostředků a různých výrobků, které se po ukončení svojí životnosti
mohou stát nebezpečným odpadem:
Čisticí prostředky -

pro toalety a tekuté odpady, pro sanitární keramiku, na leštění nábytku,
prací a bělicí prostředky, chemikálie pro provoz a údržbu bazénů

Automobilové prostředky - motorové oleje, autobaterie, čističe karburátorů, brzdové a převodové kapaliny, nemrznoucí směsi
Zahradnické potřeby - herbicidy, insekticidy, fungicidy, mořidla
- prostředky pro deratizaci, protimolové tablety a spreje, repelenty a
Domácí pesticidy
spreje proti obtížnému hmyzu
Domácí dílny
- lepidla a tmely, barvy a laky, ředidla a rozpouštědla,
fotochemikálie, odstraňovače barev a laků
Elektrická a elektronická zařízení - chladničky a mrazáky, zářivky a výbojky, obrazovky a
monitory
Ostatní
- přenosné baterie, rtuťnaté teploměry
Každý z výše uvedených výrobků má určité specifické vlastnosti, které mohou:
- ohrozit bezpečnost a zdraví pracovníků nakládajících s odpady
- znehodnotit složení komunálního odpadu z hlediska dalšího možného využití
- ohrozit kvalitu podzemních vod, ovzduší a půdy v případě nesprávného nakládání s
odpadem

Termín přistavení kontejneru v roce 2009:
20. února – 22. února
29. května – 31. května
25. září – 27. září

27. března – 29. března
3. července – 5. července
29. října – 31. října

Kontejner bude přistaven vždy v pátek a v pondělí ráno odvezen.
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24. dubna – 26. dubna
14. srpna – 16. srpna
11. prosince – 13. prosince

Obec si vyhrazuje právo změnit termín odvozu v případě nutnosti. Do kontejneru však
nepatří nebezpečný odpad, odpady biologického charakteru (plevel, zbytky rostlin), stavební
suť, uhynulá zvířata, železo, papír, plast, chemikálie, žhavý popel a ostatní nevhodné látky.
Pro likvidaci plastu, skla a papíru slouží kontejnery označené barvami (modrá - papír,
zelená – sklo, žlutá – plasty, oranžová - tetrapack). Tyto kontejnery jsou pravidelně vyváženy
v souladu se smlouvou. V prodejně „Koloniál u Veselů“ je umístěn kontejner na sběr
monočlánků. Uvažujeme o zřízení kontejneru na sběr malých elektrospotřebičů (mobilní
telefony, holicí strojky, rychlovařiče apod.).
Mimo to je v obci rozmístěno 7 nádob na odpadky (u jednotlivých autobusových čekáren,
u prodejny, před obecním úřadem, u nádraží a kabin TJ Slovan Horky).
Obecní zastupitelstvo je přesvědčeno, že všichni občané obce budou likvidovat odpady
zákonným způsobem a různé papírky kolem chodníků a ostatní nepořádek zůstanou jen
minulostí.
4. Plán společenských akcí na II. čtvrtletí 2009
Ve II. čtvrtletí letošního roku připravuje obec následující akce:
Název akce
Brigáda na úklid v obci
Pálení ohňů
Položení věnce k pomníku
Výlet pro děti
Setkání občanů
Výlet pro dospělé
Dětský den
Turnaj v tenisu mládež
Turnaj v tenisu dospělí

Datum
konání

Začátek akce

Poznámka

25. dubna
30. dubna
5. května
konec května
květen
není přesně
určen termín
31. května
dle dohody
dle dohody

8,00 hodin před OÚ
18,00 hodin hřiště
17,30 hodin u pomníku
7,30 hod. čerpací stanice
14,00 hodin v sále OÚ
7,00 hodin čerpací stanice

nářadí sebou
opékání vuřtů
zastupitelstvo obce
westernové městečko
hudba „Kvítek“
není zatím rozhodnuto
kam se pojede
společně s TJ Slovan
do 16 let

13,00 hodin hřiště
9,00 hodin hřiště
hřiště

5. Výstavba solární elektrárny
V souladu s koncepcí rozvoje české energetiky se chce zapojit i naše obec. Bylo
zahájeno jednání s firmou SLUNETA Dubňany o pronájmu pozemku ve vlastnictví obce
na realizaci výstavby solární (fotovoltaické) elektrárny. Pozemek se nachází v územním
plánu obce ve schválené průmyslové zóně o výměře cca 4 ha a uvedená firma nabídla za
pronájem tohoto pozemku na dobu 20 let částku 200 tis. Kč ročně. Tato elektrárna má
mnoho předností. Jednou z předností je, že je nehlučná, neobtěžuje okolí, nemá emise
apod. Pozemek leží mezi obcí a areálem firmy ČEPRO. Věříme, že se podaří realizovat
tento záměr a získané prostředky budou sloužit rozvoji obce, zejména pro provádění oprav
místních komunikací.
6. Různé
-

opětovně se v poslední době množí případy, kdy v obci se volně pohybují psi.
Upozorňujeme majitele, že za každých okolností musí být pes vždy pod kontrolou.
Majitel psa zodpovídá za veškeré případně způsobené škody. Navíc tito psi
ohrožují i bezpečnosti občanů zejména dětí;
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-

znovu upozorňujeme občany obce, zejména naše starší spoluobčany, aby do svých
rodinných domků nevpouštěli žádného cizího člověka, kterého neznají. Opětovně
se 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;

-

upozorňujeme občany, zejména mládež, že prostory před prodejnou, v parku,
kolem obecního úřadu apod., nejsou místem volného shromažďování a her.
Společenskou aktivitu je třeba projevovat na jiných místech, například na hřišti.
Chraňme si společnou zeleň v obci i majetek spoluobčanů;

-

obec se zapojila do systému Czech POINT, který umožní v krátké budoucnosti
přístup do katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, pořizovat
výpis z bodového hodnocení řidičů apod. Obec tak bude vydávat (za úplatu)
plnohodnotné dokumenty a občan nebude muset pro tato potvrzení cestovat. Jen
pro úplnost uvádím, že obec již v rámci svých registrací provádí ověřování
podpisů a listin. Vybudovat tento systém je náročné časově i finančně, ale obec
z prostředků EU obdrží 85 % dotace na vybudování;

-

v sobotu 14. března se uskutečnil již 5. obecní ples, který se velmi líbil, i když
samozřejmě jde neustále něco zlepšovat. Pořadatelé zajistili bohatou tombolu a
výtěžek plesu bude věnován na kulturní a společenské akce;

-

protože se velmi vydařilo setkání občanů obce, které se uskutečnilo na podzim
loňského roku, rozhodlo obecní zastupitelstvo, aby tato akce se konala v letošním
roce na jaře i na podzim. Setkání bude jako obvykle s malým občerstvením a
hudbou;

-

obec povinně od 1. července 2009 zřídí datovou schránku, ve které bude přijímat
zásilky od ostatních státních institucí a odpadne jejich doručování. Údajně má tak
dojít ke zrychlení styku se státními institucemi;

Horky 26. března 2008.

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

Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 1/2009 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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