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1. Výsledek plnění rozpočtu obce za I. pololetí 2005
K 30. 6. 2005 je plnění rozpočtu na dobré úrovni. Roční příjmy v rozpočtové výši
2,509.500 Kč byly splněny ve výši 1,397.064,06 Kč, tj. na 55,67 %. Jednotlivé § a položky
jsou plněny v souladu se schváleným rozpočtem U výdajů je roční výdaj ve výši
2,640.700 Kč čerpán na 1,320.187,90 Kč, tj. na 49,99 %. U některých § bude schváleno
rozpočtové opatření. Jedná se o následující §:
-

3319 ostatní záležitosti kultury - hudba na I. ples

-

3392 zájmová činnost v kultuře - ohňostroj

-

3429 ostatní zájmová činnost a rekreace - doprava autobusem na zájezd

-

3631 veřejné osvětlení – opravy a položení nových kabelů za poškozené

Dobře se vyvíjí naplňování příjmů z daňové výtěžnosti. Přehled podává následující
tabulka:
Název daně

Rozpočet Skutečnost
2005

% plnění

červen

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

2004

2003

2002

Závislá činnost

430.000

243.871

56,71

225.026

212.173

198.492

Z příjmu fyzických osob

165.000

93.640

56,75

104.l923

84.545

140.296

35.000

13.992

39,92

21.850

15.528

18.094

Z příjmu právnických osob

450.000

190.586

42,35

226.786

225.585

183,819

Daň z přidané hodnoty

780.000

438.754

56,25

388.620

357.960

354.155

Daň z nemovitostí

230.000

57.141

24,84

48.815

46.401

48.583

2,090.000

1,037.984

49,66

1,016.039

942.792

943.889

Srážková daň

CELKEM

Z uvedené tabulky vyplývá, že daňová výtěžnost je vyšší než v předcházejících letech.
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2. Audit závěrečného účtu za rok 2004
Dne 21. června 2005 vydal auditor – Organizační kancelář Praha – výrok o ověření
účetní závěrky a hospodaření obce Horky za rok 2004, a to bez výhrad. Tím mohlo
obecní zastupitelstvo definitivně uzavřít hospodaření roku 2004 a schválit v souladu se
zákonem výsledek za rok 2004.
3. Docházka členů obecního zastupitelstva
Jméno

Počet jednání

Přítomnost

% účasti

Koudelková Miloslava

116

111

95,70

Kruml Luboš

116

110

94,82

Miláček Miloslav

116

106

91,38

Půhonná Libuše

116

112

96,55

Štemberová Jiřina

116

112

96,55

Uhlíř Jaroslav Ing., CSc.

116

97

83,62

Veselka Jan Ing.

116

116

100,00

-

-

94,09

CELKEM

Z uvedeného přehledu vyplývá, že zvolení členové obecního zastupitelstva mají trvalý
zájem o dění v obci. Nepřítomnost na jednáních je vždy omlouvána předem a je
zapříčiněna směnným provozem, přednáškovou a lektorskou činnosti ve vzdálených
místech republiky nebo v zahraničí, výjimečně nemocí. Počet jednání obecního
zastupitelstva je v porovnání s okolními obcemi velmi vysoký. Jednání jsou
konstruktivní, vedená zájmem o nejlepší řešení. Proti zvyklostem všech okolních obcí se
obecní zastupitelstvo schází každý týden (vždy v úterý od 18,00 hodin) s výjimkou
období měsíců července a srpna, kdy se jednání zastupitelstva uskutečňují jednou za
čtrnáct dnů.
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4. Program oslav výročí založení obce
Program oslav výročí založení obce je již schválen a výrazné změny již nenastanou.
Pátek 23. září 2005.
17,00 hodin - otevření výstavy v budově obecního úřadu – historie, vývoj. Zahájení
provede starosta obce. Součástí výstavy bude i ukázka ručních prací.
19,30 hodin - zahájení na sportovním hřišti starostou obce
opékání vuřtů a volná zábava
prodej grafických listů
21,30 hodin - slavnostní ohňostroj
Sobota 24. září 2005
12,30 hodin - přivítání přítomných na sportovním hřišti starostou obce
13,00 hodin - vystoupení „Březovanky“. V přestávkách vystoupí mažoretky z Čáslavi
16,15 hodin - utkání v kopané mezi místními ženami a muži 2 x 20 minut
17,30 hodin - vystoupení silného muže pana Jiřího Žaloudka
20,00 hodin - zahájení „Václavského“ plesu s předtančením skupiny „Boubelky“
z Vilémova. K tanci a poslechu bude hrát skupina pana Jelínka
Stanislava z Kutné Hory. Vstupné 50,-- Kč.
Neděle 25. září 2005.
11,00 hodin - slavnostní mše svatá, kterou celebruje Monsignor Socha Josef, generální
vikář diecéze Hradec Králové. Před zahájením mše se uskuteční krátké
hudební vystoupení.
12,30 hodin - oběd na rozloučenou s pozvanými hosty v budově obecního úřadu
Po celou dobu oslav 800. výročí založení obce Horky bude otevřena malá zasedací
místnost na obecním úřadě, ve které bude výstava k výročí obce a bude zajištěno
otevření kiosku na sportovním hřišti. Je připravován bulletin, grafické listy s motivy
obce Horky, dárkové balení vína.
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5. Budování kanalizační sítě
Jak vyplývalo z dlouhodobé koncepce, měla se v letošním roce zahájit výstavba
tlakové kanalizace s napojením na čistírnu odpadních vod, vše budované v rámci svazku
obcí. Bohužel však žádost o dotace byla zamítnuta a v současné době se hledají možnosti
zajištění dalších finančních prostředků.
Tato skutečnost velmi komplikuje situaci a stav v obci. Jistě všichni víte, že celá řada
naši spoluobčanů odvádí záchody do dešťové kanalizace, a to buď přečerpáváním,
případně v řadě případů i přímo. Upozorňuji všechny tyto spoluobčany, že se dopouští
přestupku, případně i trestného činu, který může být potrestán finanční pokutou,
případně i tvrdším způsobem. Každý, kdo se takto chová způsobuje jednak obecné
ohrožení nemocemi, dále pak přímo ohrožuje životní prostředí.
Do doby komplexního dořešení likvidace odpadních vod je každý občan povinen mít
vybudovanou nepropustnou jímku (septik), který musí pravidelně vyvážet, a to na
čistírny odpadních vod. Bohužel kapacita čistíren odpadních vod je malá a proto odvozy
jsou určitým problémem. Navíc likvidace odpadních vod není levnou záležitostí.
Tuto skutečnost však v krátké době není nikdo schopný vyřešit. Pokud neobdrží
svazek obcí dotaci, nelze výstavbu zahájit. Investiční náklady na obec Horky jsou
vyčísleny částkou 17 – 18 milionů Kč, což při ročním rozpočtu 2,5 mil. Kč znamená 7 – 8
let shromažďování prostředků, přitom všechny ostatní výdaje zrušit. To je však
nereálné.
Proto znovu upozorňuji všechny občany na nutnost dodržovat zákonná ustanovení
o likvidaci odpadů. Může nastat situace, že obec bude muset zjistit občany, kteří
porušují zákon, bude provedeno odkrytí dešťové kanalizace a budou vyhledáni ti, kteří
zákonné normy porušují. Samozřejmě na těchto občanech budou vymáhány finance,
které budou vynaloženy. Výše těchto prostředků je značná a lze předpokládat, že bude
činit až 50 tis. Kč na 1 rodinný domek. Tuto částku bude obec vymáhat, protože nelze se
smířit s tím, že poctiví a řádní občané pravidelně vyváží septiky a někteří bezohledně
znečišťují okolí a podzemní vody. Kanalizace dešťových vod je vyústěna do pstruhového
pásma.

Věřím, že těch, kteří nerespektují platné vyhlášky bude minimum.

4

6. Různé
-

na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva nebudou již dále
zapůjčovány tyto prostředky: motorová pila a křovinořez. Důvodem je
skutečnost, že křovinořez je zcela zničen a musí být zakoupen nový a pila,
která byla zapůjčována zájemcům byla velmi špatně a nekvalitně
ošetřována, náklady na opravu dosahovaly ročně několik tisíc Kč;

-

pobíhání psů – znovu musím konstatovat, že dochází k volnému pohybu
psů, což je v příkrém rozporu s obecní vyhláškou. Majitel psa je povinen
mít psa pod neustálou kontrolou;

-

vzhledem k tomu, že kontejner je neustále naplňován materiály, které tam
nepatří

(například

tráva,

větve,

papír,

železo

apod.),

rozhodlo

zastupitelstvo, že kontejner bude přistavován vždy první sobotu v měsíci a
po naplnění bude odvezen do skladu. Znamená to, že příští prázdný
kontejner bude přistaven až v sobotu 6. srpna, dále pak 3. září, 1. října,
5. listopadu a 3. prosince. Obracím se na všechny spoluobčany, aby
chránili majetek obce a tím i svůj;
-

v neděli 3. července se uskutečnilo na obecním úřadě slavnostní vítání
nového občana obce;

-

uskutečnily se zájezdy pro dospělé a pro děti. Oba zájezdy se velmi líbily a
splnily tak svá poslání. Již nyní je třeba podávat návrhy na místa, kam se
bude směrovat zájem v příštím roce;

-

25. června se uskutečnil již IV. ročník turnaje v kopané mladších žáků o
pohár obce Horky. Vítězem se stalo družstvo z Chotusic, před družstvem z
Tupadel. Domácí mužstvo po vítězství 5:0 nad družstvem z Potěh se
umístilo na třetím místě;

Horky 30. června 2005
Ing. Jan V e s e l k a, starosta obce

__________________________________________________________________________________

Toto číslo Zpravodaje bylo vydáno v počtu výtisku 110 a je určeno pouze pro informaci
obyvatel obce Horky. Zpravodaj neprochází žádnou jazykovou ani redakční úpravou.
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