ZPRAVODAJ OBCE č. 2/2013
Obsah Zpravodaje č. 2/2013
1. Daňová výtěžnost za 6 měsíců 2013
2. Finanční situace obce
3. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 – výrok auditora
4. Výlety organizované obcí
5. Prevence kriminality
6. Docházka členů obecního zastupitelstva
7. Různé
1. Daňová výtěžnost za I. pololetí 2013
Druh daně
závislá činnost
daň z příjmu FO
srážková daň
daň z příjmu PO
daň z přid. hodnoty
daň z loterií
daň z nemovitostí
CELKEM

Rozpočet
2013
680 000

Skutečnost
2013
343 916

% plnění
rozpočtu
50,58

100 000

10 211

10,21

9 699

105,28

50 000

38 078

76,16

30 472

124,96

700 000

338 719

48,39

344 599

98,29

1 545 000

737 920

47,76

577 105

127,87

0

9 038

3 369

268,27

355 000

234 110

65,95

252 159

92,84

3 430 000

1 711 992

49,91

1 509 889

113,39

--

Skutečnost
2012
287 486

Index
2013/2012
119,63

Daňová výtěžnost je v letošním roce vyšší o 202.103,-- Kč, především v důsledku změny
v rozpočtovém určení daní, zvýšením daně z přidané hodnoty i počtem obyvatel.
2. Finanční situace obce
Obec v roce 2008 uzavřela s Komerční bankou a. s. úvěrovou smlouvu číslo
0150408200538 na financování infrastruktury pro výstavbu 12 rodinných domků - II. etapa na
poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na celkovou částku 4 500 000,-- Kč. V roce 2008
obec vyčerpala částku 2 016 841,30 Kč – účet č. 27-6456741517/0100 pro výstavbu
infrastruktury.Komerční banka poskytla tento úvěr s úrokovou sazbou 5,01 % p.a. V roce
2009 byl vyčerpán zbytek úvěru do výše smlouvy. Úvěr bude splácen po období 10 let
pravidelnými měsíčnímu splátkami ve výši 42 000,-- Kč. První splátka se uskutečnila 31. 1.
2010.
Obec v roce 2010 uzavřela s Komerční bankou a. s. úvěrovou smlouvu na financování
výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod na celkovou částku 5 500 000,-- Kč. V roce
2010 obec vyčerpala částku 1 710 541,00 Kč s úrokovou sazbou 3,90 %. Zbytek úvěru byl
vyčerpán v měsíci lednu 2011. Od dubna 2011 je úvěr splácen pravidelnými měsíčními
splátkami ve výši 46 000,-- Kč. Úvěr bude splácen po dobu 10 let.
Obec v roce 2011 uzavřela s Komerční bankou a. s. úvěrovou smlouvu na financování opravy
komunikace v celkové výši 2 000 000,-- Kč s úrokovou sazbou 4,09%. Úvěr se splácí od 1. 1.
2012 pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 17.000,-- Kč
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Obec v listopadu 2011 uzavřela s firmou TES s. r. o. Čáslav smlouvu o krátkodobé
výpůjčce ve výši 300.000,-- Kč na financování opravy komunikace. Krátkodobá půjčka byla
v březnu 2012 splacena.
Obec v roce 2012 uzavřela smlouvu o dlouhodobé půjčce s DSO Rozvoj venkova na
financování vícenákladů při budování kanalizace v celkové výši 1,500 000,-- Kč. Tuto půjčku
obec musí splatit za 6 let, roční splátkou 250.000 Kč a velmi výhodným úrokem 2,52 %.
Tabulka úvěrů obce Horky
číslo účtu
Stav úvěru k
Roční splátka
Zůstatek úvěru
% úroku
1. 1. 2012
2012
k 31. 12. 2012
451 100
3,492.000,00
504.000,00
2,988.000,00
5,01
451 200

5,086.000,00

552.000,00

4,534.000,00

3,90

451 300

2,000.000,00

204.000,00

1,796.000,00

4,09

10,578.000,00

1,260.000,00

9,318.000,00

x

CELKEM

Jak je vidět z přehledu, finanční situace obce je velmi složitá a neumožňuje financovat
potřebné investice – opravy komunikací apod. Uvedené úvěry i půjčka zatěžuje obec i úroky.
3. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 – výrok auditora
Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku
a o auditorském ověření účetní závěrky za rok 2012 - Obec Horky ze dne 6. června 2013.
Při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky. Podle názoru auditora závěrka podává ve všech
významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastní zdrojů krytí stálých a
oběžných pasiv, cizích zdrojů a finanční situace obce Horky k 31. prosinci 2012 a výsledku
hospodaření za rok 2012 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České
republiky.
Výrok auditora je bez

výhrad

Auditor: Doc. Ing. Karel Novotný CSc., Organizační kancelář Praha
Zastupitelstvo obce Horky svým usnesením ze dne 24. června 2013 schválilo závěrečný účet
obce Horky za rok 2012.
4. Výlety organizované obcí
Obec již 17 let organizuje výlety pro děti a dospělé. Za tu dobu se navštívila celá řada
zajímavých míst. Je třeba podávat návrhy, která místa ještě chcete navštívit. Návrhy
předkládejte v kanceláři obecního úřadu.
Zájezd pro děti

ROK Zájezd pro dospělé
1997
1998

Tábor, zámek Červená Lhota,
Jindřichův Hradec
Třebíč – bazilika sv. Prokopa
Třebíč – muzeum dýmek a Betlémů
Zámek – Jaroměřice nad Rokytnou

Nebyl organizován
Zoologická zahrada
Králové nad Labem
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Dvůr

1999
2000
2001

2002
2003
2004

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2013

Telč – prohlídka historického náměstí
Westernové městečko Šiklův
prohlídka zámku
Mlýn
Český Krumlov – prohlídka zámku a věže, prohlídka zahrady Zoologická zahrada Praha a
jízda parníkem po Vltavě
Kokořín – prohlídka zámku
Aquapark Hradec Králové
Mělník – prohlídka zámku
Hradec Králové – obří
prohlídka vinného sklepa
akvárium
Průhonice – prohlídka parku s odborným výkladem Aquapark Babylon – Liberec
Ing. Procházky, prohlídka zámku Konopiště
Hluboká – zámek prohlídka
Zoologická zahrada Jihlava
Želiv – prohlídka kláštera a kostela
Aqua park Jihlava
Nové Město nad Metují – zámek
Aquapark Babylon – Liberec
Slavoňov – prohlídka kostela
Nové Město nad Metují – prohlídka továrny na výrobu
svíček.
Mutěnice – prohlídka vinného sklepa – Ing. Jarošek,
ochutnávka vín a pálenky.
Lednice – prohlídka zámku
Zoologická zahrada Dvůr
Mutěnice – prohlídka sklepa Ing. Jaroška -ochutnávka vína
Králové, Průjezd safari
Zámek Sychrov, botanická zahrada Liberec a rozhledna Aquapark Liberec
Petřín
Kostel a kaple v obci Svatý Jan pod Skalou, Koněpruské ZOO Praha, lodí z Nábřeží do
jeskyně
Tróje
Pražírna kávy v Borohrádku, Třebechovice pod Orebem, Aquapark Babylon Liberec
zámek Opočno
Hrad Bítov, jízda lodí po Vranovské přehradě
Dinopark a ZOO Plzeň
Pražírna kávy v Borohrádku, zámek Častolovice, Africké Aquapark Babylon Liberec
muzeum Dr. Holuba v Holicích
Hrad Lipnice nad Sázavou
ZOO Dvůr Králové
exkurze v pivovaru Bernard s posezením v Humpolci
Kostel sv. Bartoloměje v obci Kočí, zámek Nové Hrady ZOO Jihlava
(Vysoké Mýto) a První české muzeum cyklistiky Nové Vodní Ráj Jihlava
Hrady
Kroměříž, Květná zahrada, prohlídka zámku, podzámecká Aquapark Babylon Liberec
zahrada

5. Prevence kriminality

Nezapomeňte na ochranu majetku!
Zabezpečení obydlí v době dovolené
Řádné uzamykání objektu
Zbytečně neupozorňujte na vaši nepřítomnost
Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty, chraňte je
Uklízejte na pozemku
Instalujte technické zabezpečení
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6. 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 30. červnu 2013 je následující.
Jméno a příjmení
počet jednání
účast
% účasti
H e j z l a r Antonín Ing.
116
103
88,79
K r u m l Luboš
116
109
93,97
M a š k o v á Iveta
116
108
93,10
P ů h o n n á Libuše
116
113
97,41
U h l í ř Jaroslav Ing., CSc.
116
98
84,78
V e s e l á Kateřina
116
110
94,83
V e s e l k a Jan Ing.
116
116
100,00
CELKEM
xxx
xxx
93,23
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.
7. Různé
- výsledky sbírky od občanů na povodně. Celkem byla vybrána částka ve výši 23.670,-Kč. Obec rozhodla doplnit tuto částku až do výše 25.000,-- Kč. Finanční prostředky
budou zaslány na účet obce Toušice, p. Kostelec nad Černými Lesy, okres Kolín, která
byla velmi silně poškozena,. a to rozvodněným potokem Výrovka a protržením hráze
rybníka. Starostce obce Toušice, paní Haně Pazderové, bude zaslán dopis s informací
o daru pro občany této obce. Obec děkuje občanům, kteří poskytli finanční dar;
- v sobotu 22. června se uskutečnil turnaj v tenise jednotlivců za účasti 8 občanů obce
Horky. Vítězem se stal pan Studnička Martin před Kodešem Jiřím ml.;
- firma ASIG s. r. o. Čáslav instalovala nové zrcadlo u prodejny náhradou za staré, které
bylo odcizeno;
- protože již čáry na hřiště tenisu byly značně vybledlé, požádala obec firmu ASIG o
zaslání nabídky na obnovu čar. Firma provedla nabídku a požadovala cenu ve výši
11.038,-- Kč. Protože tato cena byla velmi vysoká, obec využila nabídky sportovců,
kteří hřiště vyznačili svépomocí. Toto si vyžádalo finanční výdaje pouze ve výši
2.052,-- Kč.Poděkování patří všem občanům obce, kteří se na obnově podíleli;
- firma Dostál Kolín vybuduje v obci prodejnu zahradního nábytku na parcele 690/77
(jedná se o zahradu na konci obce směrem na Golčův Jeníkov). Současně obecní
zastupitelstvo schválilo vjezd na tuto parcelu z místní komunikace (bude vybudováno
malé parkoviště pro 5 osobních aut).Zastupitelstvo obce schválilo i připojení na
vodovodní přípojku a na kanalizaci v místní komunikaci s tím, že komunikace bude
uvedena do původního stavu.;
- dětský den se uskuteční 13. července 2013 od 14,00 hodin na hřišti. Spolupořadatelem
je Slovan Horky. Ceny do soutěží poskytl Okresní výbor ČSSD, paní Pejzlová M. ml.
a obec Horky;
Horky 25. června 2013
Ing. V e s e l k a Jan, starosta obce
Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 2/2013 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.
4

