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1. Plnění rozpočtu za I. pololetí 2006
Rozpočet

Skutečnost

% plnění

450 000,-180 000,-35 000,-450 000,-800 000,-230 000,-2 145 000,-3 000,-2 000,-156 000,-100 000,-4 500,-16 000,-1 000,-90 000,-1 000,-10 000,--

249 296,-38 849,-15 765,-269 871,-501 603,-61 581,-1 136 965,-3 680,-1 030,-78 000,-41 459,45
2 340,-18 210,----79 237,-19 546,-9 847,43

55,40
21,58
45,04
59,97
62,70
26,77
53,01
122,67
51,50
50,00
41,46
52,00
113,81
--88,04
1954,60
98,47

2 528 500,--

1 394 115,78

55,14

Výdaje:
1. Opravy a udržování silnic
30 000,-2. Úklid čekáren OON a údržba u čekáren
18 000,-3. Příspěvek na dopravní obslužnost
47 000,-4. Úhrada části nákladů MŠ
4 000,-5. Nákup potřeb pro žáky I. tříd
1 000,-6. Neinvestiční dotace obci na ZŠ
165 000,-7. Příspěvek spec. škole – Marta Čáslav
8 000,-8. Nákup knih do knihovny (i časopisů)
3 000,-9. Věnec k pomníku padlých a k památníku Ing. Muchy
1 000,-10. Oprava kostela sv. Václava
2 000,-11. Náklady na vítání občánků
4 000,-12. Náklady fotbalový turnaj žáků – „O pohár obce“
15 000,-13. Nákup pozemků
600 000,-14. Náklady na vlastní sportovní zařízení
3 000,-15. Příspěvek TJ Slovan na činnost
30 000,-16. Náklady na dětský den, Mikulášskou besídku
15 000,-Nákup věcných cen do tomboly na II. ples
---17. Zájezd dětí
12 000,-18. Zájezd pro dospělé
12 000,-17. Věcné dary – dárci krve
15 000,-18. Finanční dar nemocnici Čáslav
20 000,-19. El. energie VO
110 000,--

11 880,40
2 400,-46 320,-1 300,---140 300,-5 000,--1 920,-2 800,-3 900,-3 392,---3 000,-8 142,50
4 759,53
15 015,-12 382,-4 200,--51 280,--

39,60
13,33
98,55
32,50
--85,03
62,50
--192,00
140,00
97,50
22,61
----10,00
54,28
--125,12
103,18
28,00
--46,62

Příjmy:
1. Daň z příjmu ze závislé činnost
2. Daň z příjmu fyz. osob (vč. 30 % podílu DPFO)
3. Daň z příjmu vybíraná srážkou
4. Daň příjmu z právnických osob
5. Daň z přidané hodnoty
6. Daň z nemovitosti
Daňová výtěžnost celkem
7. Poplatek ze psů
8. Správní poplatky
9. Splátky půjček od podnikatelských subjektů
10. Splátky půjček od obyvatelstva
11. Neinvestiční dotace přijaté ze stát. rozpočtu
12. Příjmy z pronájmu pozemků
13. Příjmy z poskytování služeb – pohřebnictví
14. Příjmy z poskytování služeb – kom. odpady
15. Ostatní nedaňové příjmy
16. Příjmy z úroků
Příjmy C E L KE M
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20. Opravy a údržba VO
21. Údržba hřbitova
22. Příspěvky podnikatelům na činnost
23. Odvoz kontejneru
24. Skládkování TKO, pronájem popelnic
25. Příspěvek na činnost ČSOP Vlašim
26. Balíčky k životním výročím
27. Příspěvek starým a nemocných občanům
28. Vánoční příspěvek dětem
29. Příspěvek hasičům Potěhy
30. Odměny členů zastupitelstva a účetního
31. Cestovné členů obecního zastupitelstva
32. Úklid a údržba veřejných prostranství
33. Nákup odborných časopisů
34. Ostatní náklady na správu
35. Spotřeba vody
36. Spotřeba plynu
37. Telefony, Internet
38. Pojištění majetku obce
39. Audit hospodaření obce
40. Oprava a údržba obecního úřadu
41. Projektová dokumentace
42. Úhrada členského příspěvku DSO
43. Příspěvek na zubařskou pohotovost
44. Výstavba sportovního hřiště
45. Výstavba infrastruktury
46. Nákup zařízení nových přístrojů
47. Poplatky bance
68.- Neinvestiční půjčky občanům z Fondu rozvoje
69. Náklady na volby do PS
70. Nákup nového vybavení kanceláře
71. Platba daně z prodeje při nákupu a prodeji
72. Nákup služeb jinde nezařazených (nouzové osvětlení,
propagace v cestování, softwarové práce, apod.)
Výdaje CELKEM

30 000,-6 000,-50 000,-10 000,-230 000,-2 000,-19 000,-35 000,-25 000,-5 000,-105 000,-9 000,-24 500,-2 000,-10 000,-3 000,-30 000,-22 000,-22 000,-2 000, -50 000,-60 000,-4 000,-2 000,-200 000,-400 000,-50 000,-8 000,------------

7 024,47
--714,-27 933,50
2 000,-8 443,50
5 500,-500,-500,-58 800,-2 022,-10 880,-280,-5 775,10
1 306,-5 780,-17 664,49
22 456,---111 646,80
--4 720.-1 512,---385 294,40
--3 138,-50 000,-17 574,40
47 698,-5 789,-51 276,--

23,41
----7,14
12,15
100,00
44,44
15,71
2,00
10,00
56,00
22,47
44,41
14,00
57,75
43,53
19,27
80,29
102,07
--223,29
--118,00
75,60
--96,32
--39,22
-----------

2 528 500,--

1 189 896,59

47,06

Z uvedeného přehledu plnění jednotlivých položek a paragrafů vyplývá, že příjmová
stránka rozpočtu je až na výnos daně ze závislé činnosti a daně z příjmu fyzických osob
na dobré úrovni a je předpoklad celkového mírného překročení příjmů. Neplnění
uvedených daní je způsobeno změnou zákona o společném zdanění manželů, která
znamená celorepublikové snížení výběru této daně.
Na stránce výdajové je nevyšší ovlivnění nákladů neplánovanou úpravou kanceláře
obecního úřadu a nahrazení velmi starého nábytku novým. Náklady na volby budou
uhrazeny ze státního rozpočtu.
2. Audit hospodaření za rok 2005
Auditorskou firmou Organizační kancelář Praha (doc. Ing. Novotný CSc.) byl
proveden 20. 6. 2006 audit hospodaření obce za rok 2005 s výrokem bez výhrad.
Hospodaření roku 2005 skončilo s přebytkem ve výši 395.890,11 Kč, které byly
převedeny do rezerv.
3. Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Jak všichni víte, proběhly ve dnech 2. a 3. června 2006 volby do Poslanecké
sněmovny. Všichni voliči měli možnost si zvolit své zástupce. Výsledky byly následující:
Počet zapsaných voličů
314
Počet voličů, kteří se voleb zúčastnili
223, tj.71,02 %
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Rozdělení hlasů:
1. Česká strana sociálně-demokratická
2. Občanská demokratická strana
3. KSČM
4. Strana zelených
5. KDU – ČSL

83, tj. 37,2 % z odevzdaných hlasů
62, tj. 27,8 %
36, tj. 16,1 %
17, tj. 7,6 %
12, tj. 5,4 %

Ostatní strany nezískaly více než 2 %.
4. Volby do obecního zastupitelstva 2006
Jak jistě všichni víte, budou v letošním roce volby do obecního zastupitelstva.
Prezident republiky již vyhlásil termín konání voleb – 20. a 21. října 2006, a to sebou
nese řadu úkolů, které se musí splnit. Obecní zastupitelstvo již také schválilo počet členů
volebního zastupitelstva pro příští období. Počet zůstává na osvědčeném počtu
zastupitelů, a to 7.
Úkoly, které vyplývají ze zákona:
a) do 15. srpna musí být předloženy kandidátní listiny se všemi náležitostmi –
prohlášení kandidáta a v případě, že volební stranu tvoří nezávislý kandidát,
nebo sdružení nezávislých kandidátů, musí být přiložena i petiční listina
s patřičnými počet oprávněných voličů (tj. občanů obce s trvalým pobytem, kteří
nejpozději v druhý volební den dosáhli věku 18 let.)
b) prohlášení kandidáta a vzor petiční listiny jsou k dispozici na obecním úřadě.
c) do obecního zastupitelstva může podat návrh kterákoliv strana, která je
zaregistrována, v tom případě nemusí být připojena petiční listina, prohlášení
kandidáta však musí být předloženo.
d) počet potřebných podpisů na petici podporující kandidáta je odvoz od počtu
obyvatel k 1. lednu 2006, který činil 378 obyvatel. Podle zákona musí petiční
listina obsahovat následující počet podpisů:
u nezávislého kandidáta – 5 %, tj. 19 podpisů
pro sdružení kandidátů - 7 %, tj. 27 podpisů
e) potřebné formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě.

Vyzýváme všechny, kteří chtějí pracovat pro obec, aby podali kandidátku na
člena obecního zastupitelstva. Zejména ty, kteří kritizují práci členů obecního
zastupitelstva.
5. Výstavba rodinných domků
V současném období je dokončována výstavba I. etapy rodinných domků včetně
dokončení infrastruktury. Jediným problémem je skutečnost, že v měsíci březnu se
jeden stavebník rozhodl odstoupit od výstavby rodinného domku. Vzhledem k tomu, že
se dokončují práce na chodnících, komunikaci apod. bylo nutno vybudovat základovou
desku, aby nedocházelo k poškození nových komunikací, chodníků apod. těžkou
technikou. Náklady na vybudování základové desky budou v plné výši přeúčtovány
novému majiteli stavební parcely, který bude vybrán z pořadníků přihlášek. Zároveň je
rozpracována výstavba II. etapy rodinných domků, který předpokládá vybudovat
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dalších 10 - 11 rodinných domků. Zájemců o výstavbu rodinných domků je celkem 23,
znamená to, že obec si může vybrat z dostatečně velkého počtu.
Souběžně se uskutečňuje nákup potřebných pozemků. Jeden pozemek je již
zakoupen, další nákup 3 pozemků je před dokončením. Zbývající pozemky (2) budou
zakoupeny do konce měsíce září 2006. Je rozpracována projektová dokumentace na
infrastrukturu a obec požádá o dotaci na její vybudování. Součástí infrastruktury bude i
přeložka vysokého napětí.
Zatím se předpokládá, že stavební parcely budou poskytovány stavebníkům za
stávajících podmínek, tj. zdarma, jako podpora bytové výstavby.
Pozitivně lze dále hodnotit i skutečnost, že dosud trvale neobývané rodinné domky
byly téměř všechny prodány novým majitelům, kteří se v obci trvale zabydlují.
V letošním roce se přihlásilo k trvalému pobytu již 11 nových spoluobčanů. Počet
obyvatel již činí 382. Je předpoklad, že do konce roku se přihlásí dalších minimálně 10
občanů a obec se bude blížit k hranici 400 obyvatel.
6. Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod.
V současném období se zpracovává stavební povolení na celou trasu včetně
domovních přípojek. Několik občanů bude ještě požádáno o souhlas k umístění jímky
pro čerpadlo, aby bylo možno zařídit stavební povolení. Bylo zahájeno jednání s novou
marketingovou společností KANSPO s. r. o. Kroměříž, která nabídla své služby
k zajištění dotace (od podání žádosti, přes výběrové řízení, stavební dohled a
inženýrskou činnost). Celkové náklady jsou vyčísleny na 131 mil. Kč. Návrh na smlouvu
k zajištění dotací byl odsouhlasen všemi obcemi, které se budování kanalizace a čistírny
odpadních vod zúčastňují. (Horky, Potěhy, Tupadly a Drobovice.)
Je předpoklad, že akce by mohla být v příštím roce zahájena. To by znamenalo velký
klad pro další rozvoj obce.
7. Různé
-

-

-

úspěšně probíhal již 5. ročník fotbalového turnaje žáků „O pohár obce Horky“
za účasti 4 družstev (Žleby, Okřesaneč, Vlkaneč a domácích hráčů). Vítězem se
stalo družstvo žáků z Okřesanče, domácí hráči skončili na 3. místě. Poděkování
patří organizátorům tohoto turnaje.
opakovaně vyzývám občany, aby udržovali pořádek v obci. Pohazování různých
papírků znečišťuje obec a následný úklid stojí finanční prostředky. Proto budou
zabudovány další 2 koše na odpadky, a to u nádraží a u sportovního hřiště. Koše
jsou již zakoupeny. Věřím, že situace se zlepší.
přestože v posledním období došlo ke zlepšení v oblasti volného pobíhání psů,
znovu připomínám povinnost majitele (chovatele) psa jej mít pod neustálou
kontrolou, aby se předešlo k různým úrazům.

Horky 15. července 2006.

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

Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 2/2006 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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