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1. Rozpočet na rok 2009
Příjmy:
1. Daň z příjmu ze závislé činnost
1111
550 000,-2. Daň z příjmu fyz. osob (vč. 30 % podílu DPFO)
1112
100 000,-3. Daň z příjmu vybíraná srážkou
1113
40 000,-4. Daň příjmu z právnických osob
1121
600 000,-5. Daň z přidané hodnoty
1211
1 165 000,-6. Daň z nemovitosti
1511
245 000,-Daňová výtěžnost celkem
2 700 000,-7. Poplatek ze psů
1341
3 000,-8. Správní poplatky
1361
2 000,-9. Splátky půjček od obyvatelstva
2460
70 000,-10. Neinvestiční dotace přijaté ze stát. rozpočtu
4112
7 000,-11. Příjmy z pronájmu pozemků
3613
2131
20 000,-12. Příjmy z poskytování služeb – pohřebnictví
3632
2111
3 000,-13. Příjmy z poskytování služeb – kom. odpady
3722
2111
95 000,-14. Ostatní nedaňové příjmy
6171
2329
50 000,-15. Příjmy z úroků
6310
2141
10 000,-16. Úvěr na infrastrukturu
8123
1,500.000,-===============================================================================
Příjmy C E L KE M

4 460 000,--

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 vítání občánků
12. Příspěvky na výstavbu rodinných domků
13. Náklady na vlastní sportovní zařízení
14. Příspěvek TJ Slovan na činnost
15. Náklady na dětský den, Mikulášskou besídku
16. Zájezd dětí
17. Zájezd pro dospělé
18. Setkání občanů
19. Věcné dary – dárci krve
20. Finanční dar nemocnici Čáslav
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2212
2221
2221
3111
3113
3113
3114
3314
3319
3322
3392
3611
3412
3419
3421
3421
3429
3429
3514
3522

5171
5021
5193
5169
5139
5321
5192
5136
5139
5171
5139
6121
5021
5229
5139
5169
5169
5139
5194
5192

30 000,-18 000,-49 000,-4 000,-1 000,-190 000,-5 000,-1 000,-1 000,-3 000,-5 000,-240 000,-5 000,-25 000,-15 000,-20 000,-12 000,-4 000,-12 000,-20 000,--

21. El. energie VO
22. Opravy a údržba VO
23. Údržba hřbitova
24. Skládkování TKO, pronájem popelnic
25. Balíčky k životním výročím
26. Příspěvek starým a nemocných občanům
27. Vánoční příspěvek dětem
28. Příspěvek hasičům Potěhy
29. Odměny členů zastupitelstva a účetního
30. Zdravotní pojištění z odměn členů zastupitelstva
31. Cestovné členů obecního zastupitelstva
32. Úklid a údržba veřejných prostranství
33. Ostatní náklady na správu
34. Spotřeba vody
35. Služby pošt
36. Spotřeba plynu
37. Telefony, Internet
38. Pojištění majetku obce
39. Audit hospodaření obce
40. Oprava a údržba obecního úřadu
41. Úhrada členského příspěvku DSO
42. Úhrada podílu na výstavbě kanalizace
43. Výstavba přechodu u Autobazaru
44. Výstavba infrastruktury
45. Nákup zařízení
46. Poplatky bance

3631
3631
3632
3722
4319
3419
4341
5512
6112
6112
6112
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310

Výdaje CELKEM

5154
5171
5021
5362
5139
5492
5492
5229
5023
5032
5173
5021
5139
5151
5161
5153
5162
5163
5166
5171
5329
6349
6121
6121
6122
5163

120 000,-30 000,-6 000,-300 000,-20 000,-35 000,-25 000,-5 000,-145 200,-13 100,-10 000,-35 500,-15 000,-5 000,-2 000,-25 000,-16 000,-12 800,-1 300,-50 000,-4 000,-324 100,-1 050 000,-1 500 000,-40 000,-10 000,-4 460 000,--

Rozpočet je schválen jako vyrovnaný. Předpokládá se použití investičního úvěru na
dokončení infrastruktury a zahájení výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod v rámci
Dobrovolného svazku obcí „Rozvoj venkova“.

2. Docházka členů obecního zastupitelstva
Docházka členů obecního zastupitelstva je na velmi dobré úrovni a nepřítomnost je
vždy omlouvána a je zapříčiněna nemocí, směnným provozem, případně dovolenou a
přednáškovou činností.
Celkem se od začátku nového volebního období konalo 93 zasedání obecního
zastupitelstva. Docházka členů obecního zastupitelstva od voleb v roce 2006 do konce
roku 2008 je následující.

Jméno a příjmení

Přítomen

% účasti

Kruml Luboš
Miláček Miloslav
Půhonná Libuše
Štemberová Jiřina
Uhlíř Jaroslav Ing., CSc.
Veselá Kateřina
Veselka Jan Ing.
CELKEM

87
81
92
92
73
91
93
xxx

93,54
87,10
98,92
98,92
78,49
97,85
100,00
93,55
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Vysoká účast na jednáních obecního zastupitelstva svědčí o zájmu jeho členů. Zasedání
se koná každé pondělí od 18,00 hodin s výjimkou prázdnin, kdy zasedání obecního
zastupitelstva se koná 1 x za 14 dnů.

3. Investiční výstavba roku 2008 a plán roku 2009
V roce 2008 se zahájila výstavba infrastruktury k nové zástavbě rodinných domků (II.
etapa). Bylo dokončeno přivedení vody, plynu, provedena přeložka optického kabelu,
provizorní připojení elektriky, položení dešťové kanalizace a kanalizace pro budoucí připojení
na centrální čistírnu odpadních vod, položeny kabely k osvětlení a zahájení prací na přeložce
vysokého napětí. Celkové náklady na budování infrastruktury v letošním roce činily
3,611.773,80 Kč. Na tuto investiční akci poskytla Komerční banka dlouhodobý investiční
úvěru ve výši 4,500.000,-- Kč s úrokovou sazbou 5,01 % a dobou splatnosti 10 let. V letošním
roce byl úvěr vyčerpán pouze vy výši 2,016.841,30 Kč.
V letošním roce byly provedeny úpravy přechodu na křižovatce. Přechod byl osvětlen a
byl vybudován nových chodník ze zámkové dlažby. Celkové náklady na tuto akci činily
296.056,10 Kč. Obec Horky získala od Krajského úřadu Středočeského kraje na tuto akci
dotaci ve výši 88.440 ,-- Kč.
Pro rok 2009 v oblasti investiční výstavby rozpočtováno dokončení infrastruktury
k rodinným domkům, vybudování nového přechodu u zastávky „Autobazar“ (vlastní přechod,
osvětlení, označení a vybudování chodníku směrem k hlavní křižovatce v délce 90 m) a
zahájení prací na výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod v rámci svazku obcí. Jsou
všechny předpoklady k tomu, že výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod bude úspěšně
v roce 2009 zahájena. Na výstavbu nového přechodu, kde se předpokládají výdaje ve výši
1,162.033,-- Kč obec požádala o poskytnutí dotace ve výši 200.000,-- Kč. Rovněž obec
požádala o dotaci k úrokům na investiční úvěr infrastruktura, a to ve výši 70 % z celkově
vyúčtovaných úroků.

4. Likvidace odpadů v roce 2009
Obecní zastupitelstvo na svém pravidelném zasedání projednalo likvidaci odpadů v roce
2009 a většinou hlasů rozhodlo, aby pro občany obce Horky nebyly hrazeny vyšší poplatky
v souvislosti s likvidací odpadů. Znamená to, že částky, které byly vybírány v letošním roce
nebudou zvyšovány, a to i přes zdražení této služby od firmy AVE s. r. o. Čáslav. Ke

zdražení dochází v důsledku zvýšení státního poplatku za ukládání odpadu a
v důsledku běžné míry inflace.
Pouze u rodinných domků, ve kterých nejsou přihlášeni k trvalému pobytu žádní
občané bude vybírána shodná částka, kterou nám firma AVE s. r. o. bude účtovat.
Termíny svozu kontejnerů roce 2009
20. – 22. února 27. – 29. března
24. – 26. dubna 29. – 31. května
3. – 5. července 14. – 16. srpna
25. - 27. září
29. – 31. října
11. – 13. prosince
Termín svozu nebezpečného odpadu bude včas zveřejněn. Je třeba, aby docházelo
k lepšímu třídění odpadů a byly využívány sběrné nádoby na tříděný odpad.
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5. Různé
-

-

-

-

poplatky ze psů a poplatky za likvidaci odpadů budou vybírány v polovině měsíce
ledna. Poplatky u psů nebudou pro letošní rok zvyšovány;
v letošním roce budou s uživateli hřbitovních míst sepsány nové smlouvy. Poplatky
z hrobů budou mírně zvýšeny;
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;
v letošním roce poprvé bylo uskutečněno v měsíci říjnu setkání občanů obce při
hudbě. Akce se účastníkům setkání velmi líbila a bylo rozhodnuto, aby tato akce byla i
v roce 2009 uskutečněna;
v důsledku finanční krize rozhodlo zastupitelstvo obce o prodeji otevřených
podílových listů, které měly sloužit jako rezerva v případě mimořádných výdajů.
Protože však cena podílových listů měla tendenci klesat, došlo k uvedenému
rozhodnutí. I přes problémy však obec dosáhla z prodeje otevřených podílových listů
zisk ve výši 149.589,58 Kč;
upozorňuji všechny občany, kteří vlastní pozemky v katastru obce Potěhy a Horky, že
v důsledku Rozhodnutí Pozemkového úřadu v Kutné Hoře čj. 581/2008 ze dne 8.
prosince 2008 o komplexních pozemkových úpravách došlo ke změnám ve vlastnictví
pozemkových parcel a k novému očíslování. Všichni účastníci obdrželi toto
rozhodnutí od Ministerstva zemědělství. Upozorňuji na povinnost oznámit správci
daně z nemovitostí (příslušnému finančnímu úřadu) všechny tyto změny nejpozději do
přiznání k dani z nemovitosti, a to do 31. ledna 2009.

Obecní zastupitelstvo přeje všem spoluobčanům osobní a rodinnou
spokojenost a pevné zdraví v roce 2009

Horky 15. prosince 2007.

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

Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 4/2007 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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