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1. Plnění rozpočtu za 7 měsíců roku 2009
Příjmy:

rozpočet po změnách

skutečnost plnění

1. Daň z příjmu ze závislé činnost
550 000,-291 420,04 52,99
2. Daň z příjmu fyz. osob (vč. 30 % podílu DPFO)
100 000,-90 860,02 90,86
3. Daň z příjmu vybíraná srážkou
40 000,-23 735,29 59,34
4. Daň z příjmu z právnických osob
600 000,-402 925,45 67,15
5. Daň z přidané hodnoty
1 165 000,-662 199,44 56,84
6. Daň z nemovitosti
245 000,-213 044,23 86,96
7. Poplatek ze psů
3 500,-3 520,-- 100,57
8. Správní poplatky
2 000,-480,-24,00
9. Splátky půjček od obyvatelstva
70 000,-32 270,64 46,10
10. Dotace na volby do EP
--5 000,-11. Neinvestiční dotace přijaté ze stát. rozpočtu
7 600,-4 410,-58,03
12. Příjmy z pronájmu pozemků
63 414,-2 000,-3,15
13. Příjmy z poskytování služeb – pohřebnictví
3 000,---14. Příjmy z poskytování služeb – kom. odpady
95 000,-94 843,-99,86
15. Ostatní nedaňové příjmy
50 000,-38 957,-77,91
16. Přijaté neinvestiční dary
14 500,-14 500,-- 100,00
17. Příjmy z úroků a z podílu na zisku
42 200,-34 496,66 81,75
18. Výnos z obecního plesu
6 800,-6 870,-- 101,03
===============================================================================
Příjmy C E L KE M
3 058 014,-1 920 531,77 62,80

Výdaje:
1. Opravy a udržování silnic včetně zimní údržby, úklid čekáren
2. Příspěvek na dopravní obslužnost
3. Úhrada části nákladů MŠ
5. Nákup potřeb pro žáky I. tříd
5. Neinvestiční dotace obci na ZŠ
6. Příspěvek spec. škole – Diakonie Čáslav
7. Nákup knih do knihovny (i časopisů)
8. Věnec k pomníku padlých a k památníku Ing. Muchy
9. Oprava kostela sv. Václava
10. Náklady na obecní ples (fa za ceny do tomboly)
11. Pohoštění hudby, tanečníků na plese
12. Náklady na vítání občánků
14. Příspěvky na výstavbu rodinných domků
15. Náklady na vlastní sportovní zařízení
16. Příspěvek TJ Slovan na činnost
17. Náklady na dětský den, Mikulášskou besídku
18. Zájezd dětí
19. Zájezd pro dospělé
20. Setkání občanů
21. Věcné dary a finanční dary – dárci krve
22. Finanční dar nemocnici Čáslav
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60 600,-49 000,-9 000,-1 000,-190 000,-5 000,-1 000,-1 000,-3 000,-2 800,-700,-5 000,-240 000,-7 100,-25 000,-11 600,-20 000,-17 300,-4 000,-17 000,-20 000,--

16 000,-24 832,-6 110,-200,-129 080,-----600,---2 799,-693,-1 838,-240 000,-4 420,-3 000,-4 471,-16 613,-17 259,----14 200,-----

26,40
50,68
67,89
20,00
67,94
------60,00
---99,96
99,00
36,76
100,00
62,25
12,00
38,54
83,07
99,06
-82,94
----

23. El. energie VO
24. Opravy a údržba VO
25. Údržba hřbitova
26. Skládkování TKO, pronájem kontejnerů
27. Balíčky k životním výročím
28. Příspěvek starým a nemocných občanům a úmrtí
29. Vánoční příspěvek dětem
30. Příspěvek hasičům Potěhy
31. Odměny členů zastupitelstva a účetního
32. Zdravotní pojištění z odměn členů zastupitelstva
33. Cestovné členů obecního zastupitelstva
34. Náklady na volby do EP
35. Úklid a údržba veřejných prostranství
36. Nákup odborných časopisů
37. Nákup drobného dlouhodobého majetku
38. Ostatní náklady na správu - nákup materiálu
39. Úroky z investičního úvěru
40. Spotřeba vody
41. Služby pošt
42. Spotřeba plynu
43. Telefony, Internet
44. Pojištění majetku obce
45. Audit hospodaření obce
46. Oprava a údržba obecního úřadu
47. Zaplacené sankce
48. Úhrada členského příspěvku DSO
49. Úhrada podílu na výstavbě kanalizace
50.Platba daní a poplatků (převody pozemků)
51. Příspěvek na činnost DSO
52. Výstavba infrastruktury
53. Nákup zařízení
54. Poplatky bance
55. Vratka dotace na CzechPointu (realizace až 2009)

120 000,-30 000,-6 000,-300 000,-20 000,-35 000,-25 000,-5 000,-145 200,-13 100,-10 000,---35 500,-350,-10 000,-15 000,-120 000,-5 000,-2 000,-25 000,-16 000,-12 900,-1 300,-12 600,-38 114,-4 000,-324 100,-6 600,-2 000,-2 375 400,-40 000,-10 000,-52 000,--

63 380,-8 362,-3 000,-25 650,-8 816,-3 000,-4 000,---84 700,-7 623,-1 120,-18 308,10
29 103,-350,-9 211,-6 549,90
70 468,85
2 602,-210-14 820,-7 754,96
12 873,-1 190,---38 029,-3 940,-18 902,-6 100,--- -2 324 689,50
----5 829,-52 000,--

52,82
27,87
50,00
8,55
44,08
8,57
16,00
-58,33
58,19
11,20
--81,98
100,00
92,11
43,67
58,72
52,04
10,50
59,28
48,47
99,79
91,04
--99,78
98,50
5,83
92,42
---97,87
---58,29
100,00

Výdaje CELKEM

4 558 014,--

3 400 832,31

74,61

Jak vyplývá z uvedeného přehledu, je v letošním roce nižší plnění rozpočtových příjmů,
čerpání výdajů je v souladu se schváleným rozpočtem. Daňové výnosy jsou v letošním roce
v důsledku finanční krize, ale i politikou ODS, kdy došlo ke snížení daní, nižší než tomu bylo
v předcházejících letech. Daňové příjmy nebudou naplněny tak, jaký byl schválený rozpočet
pro letošní rok.Část výdajů byla v letošním roce financována ze schváleného úvěru (letos ve
výši 2,020.324,48 Kč a výše úvěru tak dosáhla částky 4,037.185,78 Kč). Výstavba
infrastruktury bude ještě vyžadovat částku přibližně ve výši 520 tis. Kč (osvětlení, pilíře,
propojení plynu). Zaplacené sankce bude kompenzovány firmou VHS a. s. Kutná Hora.
2. Výstavba infrastruktury k rodinným domkům a investiční výstavba
V letošním roce bude infrastruktura ke II. etapě výstavby rodinných domků dokončena.
Zbývají pouze některé drobné detaily, přeložka vysokého napětí a vybudování nového
transformátoru. Některé části výstavby infrastruktury (komunikace, vodovod, kanalizace a
další) jsou již i zkolaudovány. Ve II. etapě výstavby rodinných domků bude postaveno dalších
12 rodinných domků. Poslední volná parcela byla přidělena v měsíci červenci. Zahájí se
příprava III. etapy výstavby rodinných domků. Připraví se tak stavební parcely pro dalších 20
rodinných domků. Je to ovšem otázka dlouhodobá, protože bude potřeba zajistit velký objem
finančních prostředků, a to, vzhledem k uvažované investiční výstavbě (čistírna odpadních
vod, kanalizace v rámci svazku obcí), bude velmi náročné a problematické. Navíc v letošním
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roce provádíme společně s obcí Potěhy výstavbu chodníku a cyklostezky Horky – Potěhy
investičním nákladem 3,4 mil. Kč. Podařilo se sice získat 95 % dotace, ale vznikají i další
výdaje (projektové dokumentace, zpracování žádostí, zajištění stavebního a inženýrského
dozoru apod.), což bude znamenat cca 500 tis. Kč společných výdajů. Dále chceme vybudovat
přechod pro chodce u zastávky „Autobazar“ a po jedné straně (od Štemberů ke
Koudelkovým) vybudovat chodník pro pěší. Předpokládané výdaje budou činit cca 4 – 4,5
mil. Kč. Získali jsme příslib 95 % dotace, tedy 3,8 – 4,3 mil. Kč, ale rovněž zde budou další
výdaje (projektová dokumentace, stavební a inženýrský dozor, zpracování žádosti a zajištění
financování) ve výši cca 600 tis. Kč. Zajistit financování bude velmi náročné a pro
zastupitelstvo obce i složité. Možná se bude muset přijmout další úvěr ve výši 1,5 2 mil. Kč, a
to i v souvislosti s výstavbou společné akce čistírna a kanalizace odpadních vod.
3. Přátelské setkání občanů Horek
Po dobré zkušenosti této akce v loňském roce se i v letošním roce uskuteční přátelské
setkání občanů obce Horky, a to v sobotu 19. září 2009 v sále obecního úřadu. Začátek této
akce bude od 14,15 hodin (po slavnostním vítání nových občánků obce). K poslechu i k tanci
zahraje skupina „Kvítek“ pana Rudolfa Soukupa. Pro účastníky bude připravena káva nebo
čaj, chlebíček a zákusek. Věříme, že akce bude úspěšná stejně jako v loňském roce.
4. Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod
Jak jsme informovali v minulém čísle Zpravodaje obce, výběrová komise vybrala vítěznou
dodavatelskou firmu. Bohužel firma, která se svou nabídkou umístila na 2. místě, SEFIMOTA
a. s., Praha 4, se odvolala nejdříve k zadavateli (DSO Rozvoj venkova) a když byla
neúspěšná, odvolala se k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do Brna, který dne 5. srpna
2009 vydal Rozhodnutí, ve kterém předběžným opatřením uložil zákaz uzavřít smlouvu
s vítěznou firmou, a to až do doby úplného a řádného prošetření. Toto je ovšem velmi
nepříjemné, protože dochází ke zpoždění ve výstavbě a postup této firmy vážně ohrožuje i
schválenou dotaci na tuto stavbu. Bohužel nezbývá než čekat na konečné rozhodnutí Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže a přát si, aby to bylo brzo.
5. Volby do Poslanecké sněmovny
Jak jistě všichni víte, proběhnou ve dnech 9. a 10. října 2009 předčasné volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Právo volit do Poslanecké sněmovny má každý občan ,
který je státním občanem České republiky a alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18
let. Hlasovat ve volbách nemůže volič, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům,
případně jehož osobní svoboda byla omezena z důvodu ochrany zdraví lidu (pobyt na
infekčním oddělení). Volby proběhnou tradičně v malé zasedací místnosti, a to v pátek 9. října
2009 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu 10. října 2009 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Volební lístky obdrží každý volič nejpozději 3 dny před zahájením voleb. Na žádost voliče
vydá obecní úřad voličský průkaz v období od čtvrtka 24. září 2009 do středy 7. října 2009 do
16,00 hodin. O voličský průkaz lze požádat písemně nebo osobně (do pátku 2. října 2009 na
obecním úřadě). Podpis žadatele (voliče) musí být ověřen. Voličský průkaz opravňuje
k zápisu do zvláštního seznamu ve dnech voleb v jakémkoli stálém volebním okrsku na území
ČR, popřípadě ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Vlastní volby probíhají tradičně. Po
ověření totožnosti (občanský průkaz, případně pas) obdrží volič úřední obálku a za plentou
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vloží kandidátní listinu strany, kterou si vybral. Může přidělit i preferenční hlasy jednotlivým
kandidátům.
Věřím tomu, že voleb se zúčastní velké množství spoluobčanů, kteří správně vyberou své
zástupce do Poslanecké sněmovny, a to z těch stran, které provádí politiku ve prospěch
občanů.
6. Humanitární pomoc obci poničené záplavami
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 27. 7. 2009 zvážilo všechny okolnosti a
rozhodlo, aby finanční částka, kterou občané naší obce darovali ve prospěch postižené obce
v celkové výši 27.105,-- Kč, byla zaslána obci Těchobuz z kraje Vysočina. Tato obec je malá,
celkový počet obyvatel vykazuje 130. Vybranou částku 27.105,-- Kč schválilo obecní
zastupitelstvo doplnit finanční dar do celkové výši 40.000,-- Kč. Po získání bankovního
spojení bude tato humanitární pomoc zaslána na účet jmenované obce.
Vybrané obci byl napsán dopis následujícího znění:
Vážení občané obce Těchobuz.
S hlubokou účastí jsme sledovali obrovské škody, které napáchala příroda v počátku
měsíce července, a to i ve Vaší obci.
U našich spoluobčanů se vytvořila hluboká solidárnost s neštěstím, které Vaši obec
potkalo, a proto při vyhlášení sbírky na pomoc postižených letošními povodněmi vyjádřili
svou spoluúčast finančními dary, které jsme soustředili u obce. Finanční sbírka byla
rozhodnutím obecního zastupitelstva doplněna na celkovou částku 40.000,-- Kč. Obecní
zastupitelstvo svým rozhodnutím schválilo zaslání finanční částky Vaší obci.
Jsme malá obec, ve které v současné době žije 388 obyvatel, a to byl i důvod, proč jsme si
vybrali Vaši obec, která je rovněž menší.Věřím, že uvedenou částku přijmete a sdělíte nám
číslo účtu, na který můžeme tuto částku ihned zaslat.
Přeji Vám, jménem všech členů obecního zastupitelstva i všech spoluobčanů obce Horky,
aby se Vám v krátké době podařilo odstranit škody, které příroda napáchala a mohli jste tak
dále rozvíjet Vaši krásnou obec.
S pozdravem za všechny občany obce Horky
Ing. Jan V e s e l k a starosta obce Horky
Obec Těchobuz nám odpověděla a napsala následující dopis.
Velice nás potěšil Váš zájem o škody způsobené povodněmi v červenci letošního roku v naší
obci. Včasnými a účinnými zásahy povodňové komise byly naštěstí minimalizovány škody na
majetku občanů. Největší škody povodeň napáchala na soustavě rybníků, které jsou v
majetku, případně v užívání Místní organizace Českého rybářského svazu Těchobuz. Rybník
Loudal byl zcela zničen, poškozeny byly rybníky Daniel, Smíchov, Talmberk a Polský. Na
obecním majetku došlo k největším škodám na místních komunikacích a mostech. Celkové
výše škod dosáhly téměř 10 mil. Kč. Do současné doby byly některé menší škody opraveny
našimi vlastními silami, na odstranění větších škod se zpracovávají projektové dokumentace a
budeme žádat o dotační podporu z povodňových programů MMR. Finanční prostředky od
Vás a Vašich občanů bychom použili právě na tuto projektovou přípravu.
Číslo našeho běžného účtu vedeného u České spořitelny je 622174339/0800.
Jménem celého zastupitelstva obce děkuji za Vaši podporu a štědrost Vašich občanů a srdečně
Vás zvu na příležitostnou návštěvu naší obce.
S pozdravem
Ing. Pavel Hájek, starosta
7. Různé
- 19. září 2009 se uskuteční vítání nových občánků naši obce. Celkem budeme vítat
čtyři nové občánky. Slavnostní uvítání nových občanů, s malou kulturní vložkou, se
uskuteční v sobotu od 13,00 hodin v sále obecního úřadu;
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znovu se obracím na všechny majitele a držitele psů, aby maximálně zabránili
volnému pobíhání psů v obci. Je reálná možnost napadení občana, zejména dítěte
psem. Jen pro informaci uvádím, že došlo k zpřísnění v oblasti sankcí za napadení
člověka psem. Dále se množí případy, kdy procházející se pejsci vykonají přirozenou
potřebu, kterou majitelé psů jsou povinni odklidit, ale bohužel se takto mnohokrát
nepostupuje. Je v zájmu všech vlastníků psů, aby obec byla čistá;
bylo dokončeno zpracování evidence hrobových míst a zastupitelstvo schválilo novou
sazbu za pronájem hrobového místa na období 10-ti let ve výši 100,-- Kč za 1 m2
hrobového místa. Výměra jednotlivých hrobů byla získána digitalizací místního
hřbitova. Rovněž je schválena i nová vyhláška. Nájemcům hrobového místa byla
předložena i nová nájemní smlouva, vypočten poplatek včetně „dlužné“ částky za
předcházející roky a zahájen výběr tohoto poplatku. Poplatek lze platit v úřední
hodinách – pondělí od 16,30 hodin – 18,00 hodin, kdy je přítomna pokladní obce.
Zpřesněnou evidencí budou „objeveny“ hroby, o které se nikdo nestará a tlecí doba,
která je Hygienickou službou stanovena na 12 let již mnohde je i překročena. Po
splnění určitých formálních náležitostí budou tato hrobová místa volná pro případné
zájemce;
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;
v obci se opakovaně stalo, že banda lupičů ukradla poznávací značky, a to z vozidel,
které parkují před rodinnými domky. Obracím se proto na všechny vlastníky
motorových vozidel, aby pokud možno neparkovali před rodinnými domky a navíc si
všímali pohybu podezřelých „hostů“ v naší obci. Rovněž při podezření je třeba
informovat policii ČR – číslo 158;
v souladu s požární vyhláškou bylo zřízeno místo pro ohlašování požáru. Tabulka
„Ohlašovna požáru“ je umístěna na čerpací stanici v obci Horky. Požár lze tedy hlásit
na této ohlašovně, která má pokyny jak postupovat dále. Tato provozovna má
nepřetržitou službu po celý den;
jak jste jistě již zaregistrovali, otevřela čerpací stanice ve svých prostorách stravovací
místnost, kde za přijatelné ceny se lze najíst a občerstvit. Občerstvení je otevřeno
shodně s prodejní dobou prodeje pohonných hmot;
obec zřizuje kontaktní místo CzechPOINT, na kterém bude možnost pořizovat za
správní poplatek úřední výpisy, například Výpis z katastru nemovitostí, výpis
udělených bodů řidičů, výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů,
apod. Tato služba bude fungovat od 1. října 2009 v budově obecního úřadu (malá
zasedací místnost). Na vybudování kontaktního místa získala obec dotaci z prostředků
Ministerstva vnitra ve výši 85 % pořizovacích výdajů. Obec na vybudování
kontaktního místa ze svých prostředků vynaloží cca 12 tis. Kč. Občané tak získají
možnost pořídit se důležité dokumenty bez dojíždění;

Horky 23. srpna 2009.

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

Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 3/2009 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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