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1. Plnění rozpočtu za rok 2007
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 (*)
19. Příjmy z úroků
P ř í j m y C E L K E M (*)

500 000,-124 000,-35 000,-604 300,-900 000,-230 000,-2,393.300,--

594.326,36
172.955,41
39.344,84
678.289,23
1,050.507,00
249.814,00
2,785.236,84

118,87
139,48
112,41
135,66
116,72
108,61
116,37

3 360,-2 000,-80 000,-121 000,-7 115,-17 000,-1 000,90 000,-10 100,-120 000,-5 100 ,-10 000,--

3.360,00
1.580,00
70.820,92
121.000,00
7.115,00
18.321,00
-86.008,90
10.134,00
140.000,00
5.100,00
8.356,28

100,00
79,00
88,53
100,00
100,00
107,77
--95,57
100,34
116,67
100,00
83,56

3,216.465,44

113,86

2 864 375,--

Schválený původní rozpočet příjmů

2,473.500,-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 obci 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
(*)
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600 000,-4 500,-47 000,-9 000,-1 000,-218 800,-8 000,-500,-45 000,-3 700,-2 300,--

599.854,00
4.440,00
45.696,00
7.810,00
200,00
217.982,00
5.000,00
500,00
44.859,32
3.666,00
1.646,00

99,98
98,67
97,23
86,78
20,00
99,63
62,50
100,00
99,69
99,08
71,57

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
(*)
19. Zájezd pro dospělé
(*)
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. Půjčky obyvatelům (*)
27. Dotace podnikatelům na rozvoj
28. Skládkování TKO, odvoz popelnic
(*)
29. Dotace Českému svazu ochránců přírody Vlašim
30. Balíčky k životním výročím
31. Příspěvek starším a nemocných spoluobčanům (*)
32. Vánoční příspěvek dětem
(*)
33. Příspěvek hasičům Potěhy
(*)
34. Odměny členů zastupitelstva a účetního (*)
35. Cestovné členů zastupitelstva
(*)
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. Softwarové práce, údržba výpočetní techniky
(*)
46. Služby pošt a nákup známek
(*)
47. Platby daní a poplatků
(*)
48. Oprava a údržba obecního úřadu
(*)
49. Projektová dokumentace
50. Úhrada členského příspěvku DSO
(*)
51. Příspěvek na zubařskou pohotovost
(*)
52. Příspěvky na činnost Svazku obcí
(*)
53. Vybudování hřiště, PD infrastruktura rod. domků(*)
54. Poplatky bance
Výdaje CELKEM

( *)

12 300,-153 430,-5 000,-2 500,-45 000,-15 000,-15 700,-14 000,-12 200,-20 000,-250 000,-100 500,-58 000,-6 220,-220 000,-10 000,-271 610,-2 000,-19 000,-37 500,-25 500,-5 500,-120 000,-11 000,-51 000,-2 750,-15 200,-33 450,-4 500,-9 000,-20 000,-2 000, -22 500,-30 975,-3 560,-10 200,-53 000,-60 000,-8 600,-1 720,-24 180,-874 880,-8 000,-3,539 675,--

11.831,00
115.228,00
4.800,00
2.480,00
43.000,00
2.642,00
15.662,00
12.382,60
12.190,00
20.000,-250.000,00
100.438,00
57.170,00
6.218,00
220.000,00
----270.556,50
2.000,00
16.584,00
37.500,00
25.500,00
5.500,00
117.600,00
10.902,00
50.850,00
2.747,00
15.098,00
33.440,00
4.375,50
8.283,28
14.878,64
1.190,-22.456,-26.528,10
3.560,00
10.200,00
52.885,40
59.207,-8.580,-1.536,-24.180,00
874.829,60
6.152,00
3,446.392,84

96,19
75,10
96,00
99,20
95,56
17,61
99,76
98,27
99,92
100,00
100,00
99,94
98,57
99,97
100,00
----99,61
100,00
87,28
100,00
100,00
100,00
98,00
99,11
99,71
99,89
99,33
99,97
97,23
92,04
74,39
59,50
99,80
85,64
100,00
100,00
99,78
98,68
99,77
89,30
100,00
99,99
76,90
97,36

Pozn. (*) - u této rozpočtované položky byla provedena v průběhu roku rozpočtová změna
Schválený původní rozpočet výdajů
2 473 500,-Jak vyplývá z přehledu o plnění rozpočtových příjmů a výdajů za rok 2007, došlo
k překročení výdajů o 229.927,40 Kč. Překročení výdajů bylo kryto přebytky hospodaření za
předcházející roky. Pozitivní skutečností je velmi dobré plnění daňových příjmů, které každý
rok se zvyšují. Na druhé straně rostou ovšem výdaje na úhradu neinvestičních nákladů za
žáky základních škol, (o 31.514,-- Kč) . Navíc proti původnímu schválenému rozpočtu se
mnohem vyšší částky vydaly na opravu komunikací, na opravu elektrického zařízení ovládání
zvonu, které vyhořelo, bylo vybudováno elektronické zabezpečení obecního úřadu proti
neoprávněnému vniknutí apod.
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Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod

Po dlouholetém úsilí se konečně podařilo získat dotaci na budování největší investiční akce
za celé období. Ministr životního prostředí podepsal dotační titul na výstavbu tlakové
kanalizace a čistírny odpadních vod pro obce Horky, Potěhy, Tupadly a Drobovice. Celkové
investiční náklady budou činit včetně DPH 130,810.000,-- Kč. Na uvedenou akci obdrží
svazek obcí dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 5,825.635,-- Kč, z Fondu
soudržnosti obdrží Svazek obcí dotaci ve výši 99,036.165,-- Kč. Zbývající část finančních
prostředků musí uhradit obce z vlastních zdrojů, a to v celkové výši 25,948.121,-- Kč. Na naši
obec Horky připadá celkem 4,229.550,-- Kč nákladů včetně DPH. Je to velmi značná částka.
Proto obecní zastupitelstva rozhodlo, aby za každý rodinný domek, který bude připojen
k systému kanalizace a čistírny, byl uhrazen finanční příspěvek (dar na ekologii) v celkové
výši 3.000,-- Kč. Od vlastníků rodinných domků, kteří nejsou v obci trvale hlášeni k trvalému
pobytu v obci Horky bude vyžadován finanční dar ve výši 5.000,-- Kč.Tím částečně budou
pokryty náklady na tuto akci. Na každý finanční dar bude sepsána smlouva o daru na
ekologické účely. S podnikatelskými firmami (BERD, Xaverov, případně ČEPRO a ČD
apod.) bude jednáno samostatně. Každý připojený rodinný domek obdrží čerpadlo (hodnota
cca 55 tis. Kč a technické zařízení). Připojení do sběrné jímky si musí vlastník případně
uživatel domku provést na své náklady. Může se mimořádně stát, že se vlastník rodinného
domku rozhodne, že se nepřipojí. V tomto případě bude vlastník, případně uživatel rodinného
domku, povinen na požádání předkládat doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadních
vod (tzn.. vývozem nepropustné jímky na čistírnu).
Část nákladů bude kryta z rozpočtu obce, část bude kryta investičním úvěrem od banky.
Samozřejmě bude každý připojený účastník po uvedení čistírny do užívání hradit náklady
spojené s likvidací odpadních vod (tzv. stočné), které však bude mnohem nižší než poplatky
za stávající ekologickou likvidaci (odvoz na čistírnu). Pro předcházení různých dohadů a
spekulací bude tlakové čerpadlo osazeno měřičem, aby bylo možno přesně zjistit, kolik
odpadní vody proteče na čistírnu odpadních vod. Čistírna odpadních vod bude vybudována
v prostoru mezi rybníkem „Dubí“ a fotbalovým hřištěm STAR Tupadly.
Výstavba bude zahájena po provedeném výběrovém řízení na dodavatele na podzim
letošního roku a musí být ukončena nejpozději v roce 2011. Budeme jednat s dodavatelem
stavby a Ministerstvem životního prostředí o tom, aby stavba byla provedena v kratším
termínu.
3

Poplatky za likvidaci odpadků pro rok 2008

Pro rok 2008 dochází ke změně v likvidaci odpadů i k účasti občana na nákladech za tuto
likvidaci. Společnost AVE s. r. o. Čáslav, která zajišťuje likvidaci odpadů, přechází na sazbu
za 1 občana, trvale bydlícího v naší obci. Za 1 občana účtuje částku 412-- Kč ročně,
samozřejmě plus 19 % DPH, tj. 490,30 Kč, a to při 39 svozech ročně. Stejná částka nám bude
účtována i z domku, který slouží k rekreaci. Na základě smlouvy může občan mít vyšší počet
popelnic (maximálně 2), které mu budou v termínech odváženy (39 x ročně). Zimní období
začíná 1. října a končí 31. března.
Proto od občanů budou vybírány následující částky:
z rod. domku, kde žije 1 osoba –
roční úhrada za likvidaci odpadu 39 x ročně – 400,-- Kč
z rod. domku, kde žijí 2 a více osob –
roční úhrada za likvidaci odpadu – 800,-- Kč
z rod. domku, který slouží k rekreaci –
roční úhrada za likvidaci odpadu – 490,-- Kč
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z rod. domku, který slouží jako provozovna k výdělečné činnosti –
roční úhrada za likvidaci odpadu – 800,-- Kč, pokud tato provozovna nemá uzavřenou
smlouvu s firmou samostatně.
Vlastníkům rodinných domků bude účtována stejná částka, jako obci účtuje firma AVE s.
r. o. Čáslav. Navíc všichni získají možnost nechat si odvážet vyšší počet popelnic (maximálně
však 2).
Poplatek je vlastník povinen uhradit v termínu, který bude určen, nejpozději do konce
měsíce ledna.
Uživatelé domků, které slouží k podnikatelské činnosti, uhradí částku 800,-- Kč za
likvidaci odpadu případně za odvoz popelnic (mohou mít i 2), pokud nemají samostatnou
smlouvu s firmou AVE Čáslav s. r. o. a zpracovaný plán likvidace odpadů. Platnou smlouvu a
plán likvidace jsou povinováni na požádání předložit na obecním úřadě.
Občan má dále právo na likvidaci nebezpečných odpadů, kterou organizuje obec. Podle
smlouvy bude odvoz organizován 1 x ročně. Občan obce Horky má tuto likvidaci zdarma.
Kromě likvidace odpadů popelnicemi bude obec organizovat likvidaci domovního odpadu
prostřednictvím velkoobjemového kontejneru, a to v následující termínech.
Termín přistavení kontejneru v roce 2008:
15. února – 17. února
23. května – 25. května
12. září – 14. září
19. prosince – 21. prosince

21. března – 23. března
37. června – 29. června
24. října – 26. října

25. dubna – 27. dubna
1. srpna – 3. srpna
21.listopadu–23. listopadu

Kontejner bude přistaven vždy v pátek a v pondělí ráno odvezen.
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 občané obce budou likvidovat odpady zákonným
způsobem a různé papírky kolem chodníků a ostatní nepořádek zůstanou jen minulostí.

TŘIĎTE ODPAD!
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Informace o výměně občanských průkazů a řidičských průkazů

Občanské průkazy vydané do listopadu roku 2000 musí být vyměněny do 31. 12. 2008. Po
této době budou v platnosti pouze občanské průkazy zelené barvy s fotografií vpředu i malou
fotografií na zadní straně. Občané narození v roce 1935 a dříve nemusí měnit své občanské
průkazy.
Řidičské průkazy vydané v období od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 musí být
vyměněny do 31. 12. 2010. Všechny výměny lze uskutečnit v Čáslavi na Městském úřadě
(budova bývalých kasáren J. Žižky).
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Plán akcí na II. čtvrtletí 2008

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
Výlet pro dospělé
Dětský den
Turnaj v tenisu mládež
Turnaj žáků v kopané
Turnaj v tenisu dospělí
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Datum
konání

Začátek akce

Poznámka

26. dubna
30. dubna
5. května
25. května
není přesně
určen termín
31. května
14. června
28. června
dle dohody

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

nářadí sebou
opékání vuřtů
zastupitelstvo obce
bazén Liberec
Betlémy Třebechovice
pražírna kávy, zámek
společně s TJ Slovan
do 16 let
společně s TJ Slovan

13,00 hodin hřiště
9,00 hodin hřiště
hřiště
hřiště

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;
- obecní zastupitelstvo na svém zasedání rozhodlo, aby nově narozenému občanu
obce Horky byl předán finanční dar ve výši 1.000,-- Kč, a to v období nejdříve
6 týdnů po narození. Dar bude předán matce narozeného dítěte. Jedinou
podmínkou je, aby matka v den porodu měla trvalé bydliště v naší obci.
K rozhodnutí dospělo zastupitelstvo jako reakci na nesmyslné zavedení poplatku
v nemocnici i pro narozené dítě;
- 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 děti, 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, či
při úklidu obce. Chraňme si společnou zeleň v obci i majetek občanů;
- připravuje se vybudování dětského hřiště u obecního úřadu, pokud se podaří získat
dotaci na výstavbu;
- bude zahájena výstavba infrastruktury u nově budovaných 12 rodinných domků.
Náklady na tuto infrastrukturu budou činit cca 6 mil. Kč (voda, plyn, chodníky,
elektropřípojku, kanalizace, rozhlas, osvětlení a komunikace);

Horky 31. března 2008.
Ing. V e s e l k a Jan, starosta obce
Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 1/2008 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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