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1. Plnění rozpočtu za rok 2013
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 z příjmu právnických osob
5. Daň z přidané hodnoty
6. Daň z nemovitostí
7. odvody za odnětí zem. půdy
8. Odvod z loterií
(*)
9. Poplatek ze psů
10. Správní poplatky
11. Splátky půjček od obyvatelstva
12. Neinvestiční dotace přijaté ze stát. rozpočtu
13. Příjmy z pronájmu hrobu
14. Příjmy z prodeje pozemku (*)
15. Dotace na volby 2013
(*)
16. Příjmy z pronájmu pozemků (*)
17. Příjmy z poskytování služeb – komunální odpady
18. Ostatní nedaňové příjmy
19. Přijaté neinvestiční dary (*)
20. Výnosy z plesu (*)
21. Příjmy z podílů na zisku a dividend
(*)
22. Příjmy z úroků (*)
P ř í j m y C E L K E M (*)

680 000,-100 000,-62 000,-700 000,-1 545 000,-355 000,--9 000,-3 000,-2 000,---58 200,---24 080,-40 533,07
222 147,30
30 000,-67 000,-8 000,-11 000,-8 000,-1 000,-4 047 760,37--

Schválený původní rozpočet příjmů

702 239,09
83 391,75
70 590,90
702 312,43
1 439 977,12
402 288,27
2 187,00
14 801,71
3 600,00
750,00
1 000,00
58 200,00
228,00
24 080,00
40 533,07
237 395,00
30 118,00
42 671,00
8 500,00
11 690,00
8 500,00
1 016,93
4 004 360,25

103,27
83,39
113,86
100,33
93,20
113,32
--164,46
120,00
37,50
--100,00
--100,00
100,00
111,81
100,39
63,99
106,25
106,27
106,25
101,69
98,93

3,934 000,-Upravený rozpočet

Skutečnost % plnění

Výdaje:
1. Opravy a udržování silnic
(*)
521 449,30
2. Úklid čekáren OON a údržba veřejných prostor u čekáren
a úklid sněhu z chodníků
(*)
7 000,-3. Prohrnování sněhu
30 000,-4. Příspěvek na dopravní obslužnost
(*)
56 100,-5. Úhrada části nákladů mat. školkám
(*)
12 000,-6. Nákup potřeb pro žáky I. tříd
(*)
400,-7. Úklid kostela, pečení koláčků (*)
1 000,-8. Věnec k pomníku padlých a k památníku Muchy, materiál na koncerty 2 500,-9. Hudba na ples a adventní koncert, Noc kostelů
(*)
9 500,-10. Náklady na vítání občánků
(*)
3 000,-11. Ost. osobní náklady na zajištění koncertů
(*)
2 400,-12. Příspěvek TJ Slovan na činnost (*)
25 000,-13. Podpora střeleckému kroužku
4 000,-14. Oprava kostela
(*)
1 000,--

1

22 988,00

4,41

4 800,00
21 150,00
56 044,00
11 470,00
400,00
890,00
2 434,00
9 500,00
2 737,00
2 400,00
25 000,00
4 000,00
1 000,00

68,57
70,50
99,90
95,58
100,00
89,00
97,36
100,00
91,23
100,00
100,00
100,00
100,00

15. Náklady na dětský den, Mikulášskou besídku
(*)
16. Zájezd dětí
(*)
17. Zájezd pro dospělé (*)
18. Setkání občanů (*)
19. Věcné dary – dárci krve
(*)
20. Příspěvky nemocnici Čáslav (*)
21. El. energie VO
(*)
22 . Opravy a údržba VO (*)
23. Údržba hřbitova sekání, úklid popelnic
24. Skládkování TKO, odvoz popelnic
25. Balíčky k životním výročím (*)
26. Zajišťování balíčků a jejich dovoz (*)
27. Nákup pozemku (park před obchodem) (*)
28. Příspěvek SDH
(*)
29. Odměny členů zastupitelstva a účetního
30. Povinné odvody na zdravotní pojištění
31. Cestovné členů zastupitelstva (*)
32. Náklady na volby v roce 2013 (*) prez. volby
33. Náklady na volby 2013 – PS (*)
34. Úklid a údržba veřejných prostranství (*)
35. Nákup ostatního materiálu
(*)
36. Nákup odborné literatury
(*)
37 Nákup služeb
(*)
38. Úroky z úvěru
39. Spotřeba vody
40. Spotřeba plynu
41. Spotřeba pohonných hmot a mazadel (*)
42. Dary obyvatelstvu (úmrtí, narození) (*)
43. Telefony, Internet
44. Audit hospodaření obce
45. Pojištění majetku obce
46. Cestovné
(*)
47. Služby pošt a nákup známek (*)
48. Platby daní a poplatků
(*)
49. Oprava a údržba obecního majetku
(*)
50. Pohoštění
(*)
51. Poskytnuté neinvestiční příspěvky
(*)
52. Úhrada členského příspěvku DSO
53. Dar obci Toušice na povodně
(*)
54. Poplatky bance
(*)
55. Rezerva na krizové stavy
(*)
56. Vratky do státního rozpočtu
(*)
Výdaje CELKEM

( *)

10 000,-26 000,-22 000,-1 000,-20 000,-0
148 200,-158 000,-7 800,-340 000,-17 000,-300,-18 120,-500,-226 000,-20 000,-8 000,-21 680,37
18 852,70
41 400,-28 424,-450,-125 800,-402 000,-7 000,-40 000,-5 256,-14 000,-14 000,-1 300,-13 800,-500,-1 500,-2 500,-52 500,-1 400,-500,-7 500,-25 000,-15 000,-1 000,-78,--

9 430,00
25 731,81
21 501,25
--8 600,00
0
147 503,13
157 915,00
5 400,00
327 669,00
16 828,00
210,00
18 120,00
500,00
148 257,00
10 909,00
4 290,00
21 680,37
18 852,70
41 310,00
28 390,80
450,00
125 799,40
401 400,12
4 429,00
34 587,00
5 214,00
13 000,00
8 470,06
1 210,00
13 375,00
196,00
1 132,00
2 468,00
51 564,45
1 027,00
500,00
5 940,00
25 000,00
14 456,81
--78,00

94,30
98,97
97,73
--43,00
--99,53
99,95
77,14
96,37
95,07
70,00
100,00
100,00
65,90
54,50
53,63
100,00
100,00
99,78
99,88
100,00
100,00
99,85
63,27
86,47
99,20
92,86
60,50
93,08
96,92
39,20
75,47
98,72
98,22
79,20
100,00
79,20
100,00
96,38
--100,00

2 537 760,37

1 886 348,90

74,33

Pozn. (*) - u této rozpočtované položky byla provedena v průběhu roku rozpočtová změna
Schválený původní rozpočet výdajů

2 424 000,-- Kč

Rok 2013 se vyznačoval vysokou úsporností, minimalizací výdajů a snahou získat
maximální výnosy. Proto po dlouhé době došlo k mírnému přebytku v hospodaření obce, a to
i při plném splácení úvěrů.
2. Volby v roce 2014
V letošním roce se uskuteční dvoje volby. V měsíci květnu se uskuteční volby do
Evropského parlamentu a v měsíci říjnu volby do místního zastupitelstva obce. Zejména
volby do místní samosprávy jsou velmi důležité, je třeba si zvolit zástupce, kteří budou
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obětavě a s plným úsilím pečovat o blaho obce. Již nyní je možno podávat návrhy na
zapsání na kandidátku do místních voleb. Někteří stávající zastupitelé již nebudou
kandidovat.
3. Plán společenských akcí
Ve II. čtvrtletí letošního roku připravuje obec následující akce:
Datum akce

Začátek akce

Brigáda na úklid v obci

Název akce

26. dubna

8,00 hodin před OÚ

nářadí sebou

Poznámka

Sběr nebezpečného odpadu

26. dubna

8,00 hodin – garáže

ve 12,00 hodin ukončení

OÚ

sběru odpadu
opékání vuřtů

Pálení ohňů

30. dubna

18,30 hodin na hřišti

Položení věnce k pomníku

5. května

17,30 hodin u pomníku

Dětský den

7. června

13,30 hodin na hřišti

Noc kostelů

23. května

18,00 hodin

23. května

14,00 – 22,00 hodin

v kostele sv. Václava Horky
koncert Lucie Nosové
Malá zasedací místnost OÚ

parlamentu

24. května

8,00 – 14,00 hodin

Malá zasedací místnost OÚ

Výlet pro děti

14. června

Výlet pro dospělé

21. června

Turnaj v tenisu dospělých

dle dohody

7,30 hod. od čerpací
stanice
7,00 hodin od čerpací
stanice
víceúčelové hřiště

Volby

do

Evropského

zastupitelstvo obce
TJ Slovan Horky a OÚ

Pohádkový hrad Staré Hrady
ZOO Chleby
Zámek Loučeň, jízda lodí po
Labi, prohlídka Poděbrad

Na výlety dospělých i dětí se lze přihlásit v kanceláří obecního úřadu v úředních hodinách,
proti hotovému zaplacení nevratné zálohy 100,-- Kč. Poplatek platí pouze dospělí účastníci
výletu.
4. Různé
-

v sobotu 15. března 2014 se uskutečnil již 10. obecní ples. Účast sice byla o trochu lepší
než v loňském roce, ale i tak ještě několik návštěvníků chybělo. Pořadatelé zajistili
bohatou tombolu. Protože pořadatelé veškeré přípravné práce provádí zdarma, výsledkem
plesu byl zisk ve výši 4.859,-- Kč plus sponzorské dary ve výši 6.000,-- Kč. Tyto
prostředky budou použity pro potřeby obecního úřadu;

-

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;

-

jak je vidět z harmonogramu akcí ve II. čtvrtletí, připravuje obec na sobotu 26. dubna
brigádu zaměřenou na úklid veřejných prostor. Věříme, že této akce se zúčastní občané
obce ve velkém počtu;
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-

v posledním období se množí případy, kdy nezodpovědní jednotlivci (možná, že i občané
cizích obcí), ukládají odpad kamkoli je napadne a v obci je následovně velký nepořádek,
který se musí následně uklidit, a to vše stojí mnoho finančních prostředků. Obracím se
proto na všechny občany, aby pomohli udržovat v obci pořádek a čistotu. Pokud bude tato
situace trvat i nadále, bude obec zvažovat zvýšení daně z nemovitostí, aby mohla hradit
tyto zbytečné vícenáklady. Rovněž apeluji na občany, aby tříděný odpad ukládali tak, jak
je uvedeno na kontejnerech.

Do kontejnerů na papír (modrá barva) je možno vhazovat noviny, časopisy, kancelářský papír,
reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové obaly (např. sáčky), obaly
s recyklačním symbolem. Do kontejnerů na papír se nehází mokrý, mastný nebo jinak
znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité pleny a hygienické potřeby
Do kontejnerů na sklo (zelená barva) je možno vhazovat nevratné láhve od nápojů, skleněné
nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo, obaly s recyklačním symbolem. Do kontejnerů na
sklo nevhazujeme keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, lahvičky od léčiv,
žárovky, zářivky a výbojky
Do kontejnerů na plasty (žlutá barva) je možno vhazovat stlačené PET láhve od nápojů,
kelímky, sáčky (i mikrotenové), fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, Do kontejnerů na
plasty se nehází novodurové trubky, guma, molitan, PVC, textil z umělých vláken, nádobky
od léčiv, vícevrstvé obaly, linolea, pneumatiky, obaly od nebezpečných látek (motorový olej,
chemikálie, barvy apod.).
Speciálně upravený kontejner (v oranžové barvě) slouží k ukládání obalů Tetra Pak. Slouží
pro sběr nápojových kartonů (například od mléka, džusů apod.).
- V sobotu 26. dubna 2014 od 8,00 – 12,00 hodin se uskuteční sběr nebezpečného odpadu.
V této době lze přinést nebezpečný odpad do garáží obecního úřadu. Zároveň tento den se
uskuteční brigáda zaměřená na úklid veřejných prostor;
- Obec pronajala pozemek za obecním úřadem chovatelům koní. Koně se zde budou pást a
mít výběh, zejména v letním období;
- Pes, který pobíhal volně v obci a ohrožoval občany, byl odchytovou službou odchycen a
předán k dalšímu řízení;
- Od 1. dubna bude komunální odpad vyvážen každý týden, a to ve středu;

Horky 29. března 2013.

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

Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 1/2014 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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