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1. Plnění rozpočtu za 8 měsíců roku 2008
Příjmy:

rozpočet

skutečnost plnění

1. Daň z příjmu ze závislé činnost
500 000,-368 167,63 73,62
2. Daň z příjmu fyz. osob (vč. 30 % podílu DPFO)
100 000,-37 405,93 37,41
3. Daň z příjmu vybíraná srážkou
35 000,-31 900,56 91,14
4. Daň příjmu z právnických osob
500 000,-605 181,67 121,04
5. Daň z přidané hodnoty
1 000 000,-841 643,09 84,16
6. Daň z nemovitosti
230 000,-78 405,93
34,09
7. Poplatek ze psů
3 000,-3 640,-121,33
8. Správní poplatky
2 000,-870,-43,50
9. Splátky půjček od obyvatelstva
80 000,-52 294,25 65,37
10. Neinvestiční dotace přijaté ze stát. rozpočtu
7 500,-5 000,-71,43
11. Příjmy z pronájmu pozemků
17 000,-3 000,-17,65
12. Příjmy z poskytování služeb – pohřebnictví
1 000,---13. Příjmy z prodeje pozemků
60 000,-60 000,-- 100,00
14. Příjmy z poskytování služeb – kom. odpady
90 000,-104 573,-- 116,19
15. Ostatní nedaňové příjmy
1 000,-992,-99,20
16. Příjmy z úroků
15 000,-10 771,45 71,81
17. Přijaté dotace na výstavbu
--88 440,--18. Výnos z obecního plesu
6 900,-6 998,50 101,28
===============================================================================
Příjmy C E L KE M
2 648 400,-2 299 274,01 86,82

Výdaje:
1. Opravy a udržování silnic
2. Úklid čekáren OON a údržba u čekáren
3. Příspěvek na dopravní obslužnost
4. Úhrada části nákladů MŠ
5. Nákup potřeb pro žáky I. tříd
6. Neinvestiční dotace obci na ZŚ
7. Příspěvek spec. škole – Marta Čáslav
8. Nákup knih do knihovny (i časopisů)
9. Věnec k pomníku padlých a k památníku Ing. Muchy
10. Oprava kostela sv. Václava
11. Náklady na obecní ples (fa za ceny do tomboly)
12. Náklady na vítání občánků
13. Náklady fotbalový turnaj žáků – „O pohár obce“
14. Příspěvky na výstavbu rodinných domků
15. Náklady na vlastní sportovní zařízení
16. Příspěvek TJ Slovan na činnost

30 000,-15 500,-47 000,-4 000,-1 000,-186 000,-5 000,-1 000,-1 000,-3 000,-2 500
5 000,-10 000,-1 440 000,-5 000,-35 000,--
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30 000,-2 400,-24 206,-2 950,-600,-153 100,---------2 488,---4 803,-420 000,-2 400,----

-15,48
51,50
73,75
60,00
82,31
------------99,52
---48,03
29,17
48,00
----

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. Nákup pozemků
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. Úklid a údržba veřejných prostranství
35. Nákup odborných časopisů
36. Ostatní náklady na správu - nákup materiálu
37. Spotřeba vody
38. Služby pošt
39. Spotřeba plynu
40. Telefony, Internet
41. Pojištění majetku obce
42. Audit hospodaření obce
43. Nákup služeb
44. Oprava a údržba obecního úřadu
45. Úhrada Svazu malých samospráv
46. Úhrada členského příspěvku DSO
47. Úhrada podílu na výstavbě kanalizace
48.Platba daní a poplatků (převody pozemků)
49. Příspěvek na činnost DSO
50. Výstavba infrastruktury
51. Nákup zařízení
52. Poplatky bance

15 000,-19 000,-11 000,-12 000,-20 000,-71 010,-110 000,-30 000,-6 000,-243 000,-19 000,-35 000,-25 000,-5 000,-145 200,-13 100,-9 000,-35 500,-2 000,-14 000,-4 100,-1 000,-20 000,-16 000,-12 800,-2 000,-20 000,-30 000,-1 400,-4 000,-481 000,-4 000,-2 000,-625 000,-34 590,-8 000,--

9 276,50
18 833,-9 989,-4 200,----71 007,-70 047,-13 744,50
3 000,-27 562,-13 050,-4 000,----500,-91 671,-11 452,-5 357,-14 800,-359,-14 053,-4 044,-284,-9 000,-10 168,35
12 714,-1 190,-16 985,30
4 969,-1 392,-5 570,-48 930,-2 700,--- -2 047 735,10
----4 633,60

61,84
99,12
90,81
35,00
---100,00
63,68
45,82
50,00
11,33
68,68
11,43
---10,00
63,13
87,42
59,52
41,69
17,95
100,38
98,63
28,40
45,00
63,55
99,33
59,50
84,93
16,56
99,43
139,25
10,17
67,50
---181,38
---57,92

Výdaje CELKEM

4 383 500,--

3 187 310,35

72,51

Jak vyplývá z uvedeného přehledu je v letošním roce dobré plnění rozpočtových příjmů a
čerpání výdajů je v souladu se schváleným rozpočtem. Výjimkou je čerpání výdajů na
investiční výstavbu (výstavba infrastruktury), která je velmi překročena. V souvislosti
s přijetím investičního úvěru na budování infrastruktury však bude provedena rozpočtová
změna, která uvede všechny položky do souladu. U příjmů (daňové výnosy) dojde
k překročení příjmů cca o 200 tis. Kč.
2. Informace o přijetí úvěru
Z důvodů nedostatku finančních prostředků a rozsáhlé investiční výstavbě musela obec
přijmout dlouhodobý investiční úvěru na výstavbu infrastruktury ve výši 4,500.000,-- Kč. Při
přijetí bylo vybírány z několika nabídek. Nejlepší podmínky nabídla Komerční banka a. s.,
která obci poskytla dlouhodobý investiční úvěr za 5,01 % úrokové sazby (fixní sazba po celé
období splácení), na dobu 10 let. Obec bude v příštích letech žádat o dotaci na úroky
z investičního úvěru a tím dojde ke snížení finanční náročnosti.
Obec přijala za období 18 let své existence historicky první bankovní úvěr.
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3. Výstavba infrastruktury k rodinným domkům
Jak jistě všichni víte, zahájila obec výstavbu infrastruktury pro novou zástavbu rodinných
domků. Infrastruktura spočívá ve vybudování přívodu vody, plynu a elektriky, vybudování
dešťové kanalizace i budoucí kanalizace na odpadní vody, osvětlení, rozhlas, obrubníky a
chodníky. Vybudovat potřebný počet pilířů na plyn a elektriku a novou komunikaci. Uvedené
práce si vyžádají více než 6 milionů nákladů. Na výběr dodavatelské firmy bylo provedeno
výběrové řízení. Vítězem se stala firma Novotný Ronov nad Doubravou, se kterou do
současné doby je maximální spokojenost. Elektrické rozvody a osvětlení zajišťuje firma
Havel z Čáslavi. Celkem bude v této lokalitě postaveno 12 rodinných domků. Všechny
stavební parcely jsou již přiděleny a řada stavebníků již zahájila výstavbu. Problémem je
nutno uložení vysokého napětí do země. Toto se provádí ve spolupráci s STE. Nepříjemný
zjištěním však byla skutečnost, že pod budoucími stavební pozemky je uložen optický
telefonní kabel (nebyl zapsán na Katastru nemovitostí jako věcně břemeno), který musí být
přeložen. To zvýší náklady cca o 700 tis. Kč.
Financování této náročné stavby je řešeno jednak z vlastních zdrojů (i prodejem části
otevřených podílových listů) a jak již bylo sděleno i investičním úvěrem.
Zájem obce je, aby počet občanů bydlících v obci neklesal, a došlo i ke snížení
průměrného věku trvale žijících obyvatel.
V celé této lokalitě se tak postaví 21 nových rodinných domků.
4. Přátelské setkání občanů Horek
Obec připravuje přátelské setkání občanů Horek, které se uskuteční v sobotu 25. října 2008
od 14,00 hodin v sále obecního úřadu. Na programu po krátkém zahájení bude pro přítomné
hrát hudební skupina pana Soukupa Rudolfa, která zahraje k poslechu i tanci. Pro přítomné
bude připraveno malé občerstvení.
5. Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod
Postup výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod postoupil do brzkého zahájení. Jsou
stanoveny zadávací podmínky stavby a v měsíci říjnu bude proveden výběr dodavatele celé
stavby, která svým rozsahem (125 mil Kč) nemá v okolí obdoby. Do skupiny 4 obcí, kteří od
samého počátku spolupracují na výstavbě uvedeného díla má zájem vstoupit i obec Bratčice.
Zastupitelstva 4 obcí dala souhlas a je nyní na obci Bratčice, aby si zajistila všechny
podmínky pro uvedenou výstavbu, a to včetně finančních prostředků. Kapacita čistírny
odpadních vod je dostačující a vstup další obce bude pro svazek 4 obcí znamenat i nižší
finanční náklady na budování čistírny. Je reálný předpoklad, že stavba bude dokončena v roce
2010 a následující rok uvedena do zkušebního provozu.
6. Rozšíření třídění odpadů – zavedení E-boxu
Obec. rozšiřuje možnosti ukládání elektroodpadu. Drobné elektrospotřebiče, např.
kalkulačky, herní konzole, videohry včetně ovladačů, elektrické hračky a ostatní drobné
elektrospotřebiče (kulmy, fény, holící přístroje apod.) a mobily lze nyní odkládat do nového
E-boxu, který zdarma dodala firma ASEKOL. Tento E-box je umístěn v garáži obecního
úřadu a občané mohou do něj odkládat uvedené drobné elektrospotřebiče v úřední dny
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(v pondělí od 16,30 – 18,00 hodin a v neděli od 9,00 – 11,00 hodin), případně podle dohody.
Využijte této příležitosti a drobné elektrospotřebiče odkládejte do E-boxu. Sběr drobných
použitých a nepotřebných elektrospotřebičů tak rozšiřuje možnosti ukládání odpadu.
K dispozici jsou již klasické kontejnery na plast, sklo, papír a tetrapacky (ty jsou umístěny u
cesty k prodejně) a dále pak box pro odkládání použitých baterií, který je umístěn přímo
v prodejně Koloniál U Veselých. Protože kontejner na papír je velmi využíván, rozšíří se
četnost vývozu. Po dokončení výstavby rodinných domků se předpokládá, že některé
kontejnery budou umístěny i v této lokalitě.

F o t o kontejner

7. Nabídka sociálních služeb občanům
Občanské sdružení ŽIVOT 90 Zruč nad Sázavou nabízí službu pro seniory a zdravotně
postižené občany. Systém poskytuje následující služby:
- nepřetržitá služba 24 hodin denně 7 dní v týdnu, stačí pouhé stisknutí tlačítka k přivolání
pomoci
- pro spojení není nutné zvedat sluchátko u telefonu
- oboustranný hovor probíhá pomocí hlasitého telefonu
- systém hlídá klienta i při pohybu v jeho vlastním bytě
- hlídání bytu v době nepřítomnosti proti zloději
Klient tísňové péče má neustále u sebe tlačítko velikosti krabičky od zápalek, které
umožňuje z kteréhokoliv místa v bytě spojení s centrálním dispečinkem, kde pracují
kvalifikované zdravotní sestry, které podle potřeby okamžitě zorganizují potřebnou odbornou
pomoc (záchrannou službu, hasiče, elektrikáře, plynaře, policií apod.). Systém umožňuje i
sledování pohybu klienta v určitém intervalu, a hlídaní bytu při nepřítomnosti.
Cílem je udržet pomoc starým a zdravotně postiženým osobám.
Uvedená služba spočívá v nákupu kontaktního tlačítka a telefonu (pořizovací cena potřebného
zařízení je 13 tis. Kč, ale klient platí pouze 2 500,-- Kč). Dále se platí měsíční poplatky za
využívání této služba ve výši 200,-- Kč měsíčně.
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Obecní zastupitelstvo na svém zasedání rozhodlo, že zájemcům o tuto službu poskytne
příspěvek na nákup potřebného zařízení 1.500,-- Kč. V letošním roce počítáme s nákupem 10
kusů souprav a v příštím roce dalších 10 kusů.
Předpokládáme, že o této službě zorganizujeme odbornou přednášku s uvedenou firmou,
kterou doplní i odborný výklad lékaře.
Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit v kanceláři obecního úřadu.

8. Volby do krajů
V pátek 17. října od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 18. října od 8,00 do 14,00 hodin se
uskuteční volby do Zastupitelstva Středočeského kraje. Ty proběhnou v malé zasedací
místnosti obecního úřadu. V našem kraji je registrováno celkem 14 politických stran a hnutí.
Důležitost těchto voleb je velká, protože na období 4 let se volí zastupitelé, kteří rozhodují
o velkých finančních částkách a chci věřit, že noví zastupitelé budou spravedlivější než
stávající a budou podporovat i malé obce, které neustále obtížněji hledají finanční prostředky
na nutné akce.
Věřím, že voleb se zúčastní drtivá většina zapsaných občanů ve voličském seznamu.
Rovněž věřím ve správnou volbu nových krajských zastupitelů.
9. Ordinační doba lékařky v Potěhách
Nová obvodní lékařka v Potěhách MUDr. Kateřina Spáčilová stanovila novou ordinační
dobu, a to:
PONDĚLÍ: 07,00 – 11,30 hodin
12,30 – 14,30 hodin
14,30 – 16,30 hodin
(zvaní pacienti, prevence, návštěvy)
STŘEDA:

PÁTEK:

07,00 – 11,30 hodin
12,30 – 16,30 hodin
07,00 – 11,30 hodin
12,30 – 16,00 hodin
(zvaní pacienti, prevence, návštěvy)

10. Různé
-

vítání nových občánků naší obce proběhne v neděli 26. října od 14,00 hodin v sále
obecního úřadu. Celkem budou vítáni 3 noví občánci naši obce;
výměna občanských průkazů. Vyměnit se musí občanské průkazy, které nemají ve
spodní části číselný kód. Měnit občanský průkazy nemusí občané, narození před
1. lednem 1936, pokud mají občanský průkaz s dobou platnosti bez omezení,
samozřejmě pokud nedošlo k nějakým změnám (rozvod, úmrtí manžela, změna
bydliště apod.), potom i v tomto případě musí požádat o výměnu občanského průkazu;

Horky 22. září 2008.

Ing. V e s e l k a Jan, starosta obce
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Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 3/2008 bylo vydáno v počtu 110 kusů výtisků a je
určeno pouze pro potřebu a informaci občanů obce Horky. Zpravodaj obce neprošel
jazykovou ani grafickou úpravou.
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