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1. Návrh rozpočtu obce Horky pro rok 2014
Příjmy:
1. Daň z příjmu ze závislé činnost
1111
680 000,-2. Daň z příjmu fyz. osob (vč. 30 % podílu DPFO)
1112
100 000,-3. Daň z příjmu vybíraná srážkou
1113
50 000,-4. Daň z příjmu právnických osob
1121
700 000,-5. Daň z přidané hodnoty
1211
1 545 000,-6. Daň z nemovitosti
1511
355 000,-Daňová výtěžnost celkem
3 430 000,-7. Poplatek ze psů
1341
3 000,-8. Správní poplatky
1361
2 000,-10. Neinvestiční dotace přijaté ze stát. rozpočtu
4112
58 200,-11. Příjmy z pronájmu pozemků
3613
2131
220 000,-14. Poplatky - likvidace komunálních odpadů
1337
116 800,-15. Příjmy z poskytování služeb – kom. odpady
3722
2111
25 000,-15. Ostatní nedaňové příjmy
6171
2329
67 000,-16. Příjmy z úroků
6310
2141
3 000,-===============================================================================
Příjmy C E L KE M
3 925 000,--

Výdaje:
1. Úklid čekáren OON a údržba u čekáren
2. Nákup ostatních služeb – úklid sněhu
3. Opravy a udržování silnic
4. Příspěvek na dopravní obslužnost
5. Úhrada části nákladů MŠ
6. Nákup potřeb pro žáky I. tříd
7. Věnec k pomníku padlých a k památníku Ing. Muchy
8. Oprava kostela sv. Václava
9. Náklady na vítání občánků
10. Náklady na foto a organizaci vítání občánků
11. Příspěvek TJ Slovan na činnost
12. Příspěvek střeleckému družstvu
13. Náklady na dětský den, Mikulášskou besídku
14. Zájezd dětí
15. Zájezd pro dospělé
16. Setkání občanů
17. Věcné dary – dárci krve
18. Finanční dar nemocnici Čáslav
19. El. energie VO
20. Opravy a údržba VO

2212
2212
2212
2221
3111
3113
3319
3322
3392
3392
3419
3419
3421
3421
3429
3429
3514
3522
3631
3631
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5021
5169
5171
5193
5169
5139
5139
5171
5139
5021
5229
5492
5139
5169
5169
5139
5194
5192
5154
5171

17 000,-30 000,-632 000,-55 000,-15 000,-1 400,-15 000,-3 000,-5 000,-1 000,-25 000,-4 000,-15 000,-15 000,-12 000,-5 000,-20 000,-20 000,-140 000,-20 000,--

21 Údržba hřbitova
22. Skládkování TKO, pronájem popelnic
23. Balíčky k životním výročím
24. Dary obyvatelům v nouzi
25. Odměny členů zastupitelstva a účetního
26. Zdravotní pojištění z odměn členů zastupitelstva
27. Cestovné členů obecního zastupitelstva
28. Úklid a údržba veřejných prostranství
29. Ostatní náklady na správu
30. Úroky vlastní
31. Spotřeba vody
32. Služby pošt
33. Spotřeba plynu
34. Telefony, Internet
35. Pojištění majetku obce
36. Audit hospodaření obce
37. Softwarové práce
38. Opravy a údržba
39. Rezerva na krizové situace
40. Úhrada členského příspěvku DSO
41. Poplatky bance
42. Rezerva ve výdajích

3632
3722
4319
4341
6112
6112
6112
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310

5021
5362
5139
5492
5023
5032
5173
5021
5139
5141
5151
5161
5153
5162
5163
5166
5169
5171
5901
5329
5163

Výdaje CELKEM

2 415 000,--

Financová ní CELKEM
Splátka dlouhodobých úvěrů
Splátka dlouhodobé půjčky na vícenáklady na kanalizaci

Cel kem

7 000,-340 000,-18 000,-5 000,-226 000,-20 000,-8 000,-40 000,-30 000,-344 000,-6 000,-2 000,-40 000,-14 000,-13 800,-1 300,-80 000,-20 000,-3 000,-7 500,-12 000,-132 000,--

8124
8124

1,260.000,-250 000,--

splátky úvěrů a půjček

1 510 000,--

Schváleno obecním zastupitelstvem dne 5. srpna 2013, pod č. jednacím 0505082013.

2. Daňová výtěžnost za 9 měsíců 2013
Ukazatel

Rozpočet

Skutečnost

% plnění

Daň z příjmu fyzických osob ze ZČ
Daň z příjmu fyz. osob SVČ
Srážková daň
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Odvod z loterií a podobných her
Daň z nemovitosti
Odvod za odnětí zemědělské půdy

680 000,-100 000,-50 000,-700 000,-1 545 000,-9 000,-355 000,-0,--

516 534,-59 523,-55 671,-548 822,-1 040 467,-12 063,-310 625,-2 187,--

134,86
59,22
124,13
78,40
67,34
134,07
87,50
xx

Daňová výtěžnost celkem

3 439 000,--

2 545 892,--

74,14

Plnění daňové výtěžnosti je na dobré úrovni a odpovídá schválenému rozpočtu. Pozitivní
je skutečnost, že proti roku 2012 je plnění o 410 028,-- Kč vyšší. Je reálný předpoklad, že
plánovaný rozpočet bude splněn.
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3. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Jak jistě všichni víte v měsíci říjnu se budou konat předčasné volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
Volby se budou konat v pátek 25. října 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu
26. října 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin v malé zasedací místnosti Obecního úřadu
Horky.
Komise jako vždy bude 5-ti členná plus zapisovatel volební komise.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem, cestovním pasem, nebo cestovním
průkazem.
Voliči budou doručeny hlasovací lístky nejpozději 1 den před konáním voleb.
Ve středočeském kraji kandiduje 24 stran a hnutí.
Věřím, že voleb se zúčastní většina občanů naší obce a správně si vyberou
z předložených hlasovacích lístků.
4. Sběr nebezpečného odpadu
Nebezpečný odpad (ledničky, televize, rádia, pračky, mrazáky, autobaterie, zářivky,
elektrospotřebiče apod.) bude možno uložit:

v sobotu 26. října 2013 od 8,00 do 12,00 hodin
do garáže obecního úřadu.

5. Oprava komunikace I. třídy
-

firma EUROVIA CS a. s. Praha bude ve dnech 7. – 31. října 2013 provádět
pokládání nového povrchu silnice I. třídy v průtahu naší obce. Nejprve bude
provedeno broušení starého povrhu do hloubky 16 cm a následně budou
položeny 3 vrstvy nového asfaltu. Toto se negativně dotkne života všech
občanů. Všechny místní komunikace nebudou průjezdné na silnici I. třídy (vše
bude označeno dopravními značkami zákazu vjezdu). Zákaz vjezdu bude i na
komunikaci III. třídy z Potěh na křižovatku Horky. Proto pro toto celé období
bude celá řada komplikací. Vzhledem k vysokému výbrusu starého povrch
nebude možnost vyjíždět z rodinných domků u státní silnice na silnici I třídy.
Je třeba, aby ti, kteří používají osobní auta parkovali po celé období opravy na
místních komunikací tak, aby mohli objížďkou dojet na potřebné místo.
Velkým problémem je i zachování autobusových zastávek. V pátek 27. září
2013 komise složená ze zástupců dodavatele stavby EUROVIA CS a. s. Praha,
obecního úřadu, odboru dopravy Městského úřadu Čáslav, zástupce firmy
ARRIVA a. s., která provozuje autobusovou přepravu, dopravního inženýra
Policie ČR, firmy ASIG s. r. o. která provádí dopravní značení projednávala
tuto situaci přímo v terénu. Komise konstatovala, že situace je velmi složitá a
byl kritizován Krajský úřad Středočeského kraje, (který je vlastníkem
komunikace) za skutečnost, že toto neprojednal před delším obdobím, aby bylo
možno přijmout opatření, která tuto složitou situace vyřeší. Nedostatkem je i
prakticky nulová spolupráce s Ředitelstvím silnic a dálnic, které tuto
komunikaci spravuje. Bylo dohodnuto, že firma ARROVA a. s. zpracuje
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urychleně návrh autobusového spojení. Vzhledem k těžkostem může být i
skutečnost, že autobusy v tomto období nebudou přes obec Horky jezdit a vše
bude odkloněno přes obec Potěhy.
Podle smlouvy předpokládá dodavatel této úpravy, že akce bude trvat 2 x 8
dnů.
O nových skutečnostech, případně o dalších změnách budou občané
informováni rozhlasem.
6. Různé
-

v posledním období se množí přestupky proti pořádku. Někteří občané odhodí
jakýkoliv odpad kolem kontejneru, případně i když není přistaven velký
kontejner odhodí různý nepořádek tam. Znamená to, že obec musí uklízet po
nepořádných občanech, což samozřejmě si vyžádá finanční výdaje;

-

obecní zastupitelstvo projednalo na svém zasedání požadavek na změnu
termínu v odvozu popelnic a schválilo, aby v zimním období byly popelnice
pravidelně odváženy 1 x za 14 dnů a v letním období 1 x týdně. Tato změna
vstoupí platnost od 1. ledna 2014. Důvodem je skutečnost, že více odpadů je
v létě, a navíc dochází k rozkladu odpadků. Vzhledem k tomu, že většina
občanů v rodinných domcích topí plynem, není nutno odvážet v zimním
topném období týdně;

-

v letošním roce předpokládáme netradiční oslavy sv. Mikuláše. V pátek 6.
prosince 2013 se sejdeme u stromečků před obecním úřadem a po jeho
rozsvícení se uskuteční kulturní vystoupení žáků základní školy. Pak si
zazpíváme jednu případně dvě koledy a našim dětem budou rozdány vánoční
balíčky. O času budou všichni včas informováni. Věříme, že tato nová forma
se osvědčí;

-

starosta obce upozorňuje všechny vlastníky a uživatele rodinných domků, že
platba za stočné (kanalizaci) je vždy nutno provádět v období splatnosti faktur.
Peníze jsou vybírány ve prospěch Dobrovolného svazku obcí Rozvoj venkova,
který je vlastníkem a provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod;

-

pro rok 2014 se projednává možnost zvýšení poplatků za likvidaci odpadů o
10 %. Důvodem je skutečnost, že výdaje na likvidaci odpadů jsou neustále
vyšší a vyšší a obec nemá dostatek finančních prostředků na dotaci ztráty;

-

rovněž se zvažuje zvýšení poplatků ze psů, a to ze 40,-- Kč na 50,-- Kč.
Důvodem je jednodušší vybírání tohoto poplatku.. Poplatek se od roku 1990
nezměnil;

Horky 28. září 2013.

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

Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 3/2013 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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