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1. Volby do obecního zastupitelstva
Ve dnech 20. a 21. října 2006 proběhly v naší obci volby do obecního zastupitelstva.
Z 8 členné kandidátky bylo do obecního zastupitelstva zvoleno 7 občanů. Ustavující
zasedání nového zastupitelstva rozhodlo o složení obecního zastupitelstva, které bude
pracovat v následujícím složení:
- Ing. Jan Veselka – starosta obce
- Libuše Půhonná – zástupce starosty
- Ing. Jaroslav Uhlíř CSc. – zástupce starosty
- Jiřina Štemberová – člen obecního zastupitelstva
- Kateřina Veselá – člen obecního zastupitelstva
- Miloslav Miláček – člen obecního zastupitelstva
- Luboš Kruml – člen obecního zastupitelstva
Na ustavujícím zasedání byly zvoleny i jednotlivé komise zastupitelstva.
2. Hodnocení roku 2006
Rok 2006 byl mimořádným rokem. V letošním roce se uskutečnily volby do
Poslanecké sněmovny i volby do obecního zastupitelstva. Hlavním úkolem letošního
roku bylo dokončení infrastruktury v nové zástavbě rodinných domků.
Infrastruktura byla dokončena a plně slouží novým obyvatelům. Náklady na
infrastrukturu (voda, plyn, elektrika, kanalizace, chodníky, komunikace, osvětlení,
činily 3,001.205,70 Kč. Dalším úkolem letošního roku bylo vytvářet předpoklady pro
další výstavbu rodinných domků. Proto došlo k nakoupení dalších potřebných
pozemků v celkové výši 476.913,-- Kč. Zbývá ještě vykoupit část pozemku od
vlastníků, kteří nemají ještě projednáno dědictví a část pozemků, které patří římskokatolické církvi. Od obou vlastníků máme příslib k odprodeji. Dále se pracuje na
zpracování podkladů pro stavební řízení. Celkem se vytvoří 13 stavebních parcel.
Výstavba nových rodinných domků bude zahájena ve II. pololetí roku 2007. Tím se
podaří stabilizovat počet obyvatel obce.
Problémy zůstávají při řešení kanalizace a čistírny odpadních vod v rámci svazku
obcí, zejména pro nevyjasněnost v dotační politice. Znovu hlavním úkolem svazku
obcí zůstává vytvořit předpoklady pro zahájení této důležité stavby.
Rovněž se nepodařilo postavit víceúčelové hřiště pro mládež, věříme však, že se to
podaří v roce 2007.
Navíc proti záměru byla provedena oprava kanalizace a části komunikace v „Nové
čtvrti“, nákladem 416.000, -- Kč.
Rovněž proti plánu byla provedena oprava kanceláře obecního úřadu, protože již
stávající prostory a zastaralé vybavení nevyhovovaly.
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Důležitou skutečnosti zůstává, že obec nemá žádné úvěry a dluhy a vše financuje
z vlastních zdrojů.
3. Rozpočet na rok 2007
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání 6. listopadu 2007 schválilo rozpočet
v následujících položkách:
Příjmy:
paragraf
položka
1. Daň z příjmu ze závislé činnost
1111
500 000,-2. Daň z příjmu fyz. osob (vč. 30 % podílu DPFO)
1112
100 000,-3. Daň z příjmu vybíraná srážkou
1113
35 000,-4. Daň příjmu z právnických osob
1121
500 000,-5. Daň z přidané hodnoty
1211
900 000,-6. Daň z nemovitosti
1511
230 000,-Daňová výtěžnost celkem
2 265 000,-7. Poplatek ze psů
1341
3 000,-8. Správní poplatky
1361
2 000,-9. Splátky půjček od obyvatelstva
2460
80 000,-10. Neinvestiční dotace přijaté ze stát. rozpočtu
4112
4 500,-11. Příjmy z pronájmu pozemků
3613
2131
17 000,-12. Příjmy z poskytování služeb – pohřebnictví
3632
2111
1 000,-13. Příjmy z poskytování služeb – kom. odpady
3722
2111
90 000,-14. Ostatní nedaňové příjmy
6171
2329
1 000,-15. Příjmy z úroků
6310
2141
10 000,-===============================================================================
Příjmy C E L KE M

2 473 500,--

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 ZŠ
7. Příspěvek spec. škole –Diakonie 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. Náklady na fotbalový turnaj žáků – „O pohár obce“
13. Nákup pozemků
14. Náklady na vlastní sportovní zařízení
15. Příspěvek TJ Slovan na činnost
16. Náklady na dětský den, Mikulášskou besídku
17. Zájezd dětí
18. Zájezd pro dospělé
17. Věcné dary – dárci krve
18. Finanční dar nemocnici Čáslav
19. El. energie VO
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
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2212
2221
2221
3111
3113
3113
3114
3314
3319
3322
3392
3419
3611
3412
3419
3421
3421
3429
3514
3522
3631
3631
3632
3639
3722
3722
3741
4319
3419
4341
5512

5171
5021
5193
5169
5139
5321
5192
5136
5139
5171
5139
5139
6130
5021
5229
5139
5169
5169
5194
5192
5154
5171
5021
5212
5169
5362
5221
5139
5492
5492
5229

30 000,-18 000,-47 000,-4 000,-1 000,-186 000,-8 000,-2 000,-2 000,-3 000,-3 000,-10 000,-260 000,-5 000,-35 000,-15 000,-15 000,-12 000,-12 000,-20 000,-110 000,-30 000,-6 000,-10 000,-10 000,-230 000,-2 000,-19 000,-35 000,-25 000,-5 000,--

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. Služby pošt
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
47. Poplatky bance

6112
6112
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310

Výdaje CELKEM

5023
5173
5021
5136
5139
5151
5161
5153
5162
5163
5166
5171
6349
5329
5329
6121
6121
6122
5163

120 000,-9 000,-35 500,-2 000,-10 000,-3 000,-1 000,-30 000,-20 000,-22 000,-2 000, -50 000,-60 000,-4 000,-2 000,-250 000,-625 000,-50 000,-8 000,-2 473 500,--

Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný. Nepředpokládá se použití úvěru od Komerční
banky.

a)
b)
c)
d)
e)

4. Hlavní úkoly roku 2007
hlavním úkolem je vytvořit předpoklady pro zahájení výstavby 13 rodinných domků
ve II. pololetí 2007
vybudovat víceúčelové hřiště pro mládež
vybudovat mini dětské hřiště
najít další využití sálu pro přednáškovou a podobnou činnost
ve spolupráce s obcemi Svazku obcí Rozvoj venkova zahájit výstavbu kanalizace a
čistírny odpadních vod

5. Tříkrálová sbírka
Tak jako v předcházejících letech bude i v roce 2007 organizována Tříkrálová sbírka, a
její výtěžek bude sloužit nejpotřebnějším občanům okresu Kutná Hora. Sbírka se
uskuteční v sobotu 6. ledna 2007 a skupina pod vedením paní Samkové Jaroslavy bude
se zapečetěnou pokladničkou okresní charity navštěvovat jednotlivé domky a žádat
občany o příspěvek na charitu. Věřím, že i v letošním roce, tak jako v předcházejících
letech, otevřou svá srdce občané naší obce a poskytnou finanční příspěvek na
charitativní činnost.

-

-

6. Různé
dne 4. prosince 2006 se uskutečnila veřejná schůze s občany obce, které se zúčastnilo
celkem 27 občanů. Na jednání bylo provedeno hodnocení roku 2006, projednán
rozpočet na rok 2007, provedeno hodnocení roku 2006 a příprava roku 2007.
V diskuzi zazněly návrhy na potřebu opravy komunikace, provedení opravy
veřejného osvětlení apod. ;
byla uzavřena nová smlouva s firmou AVE s. r. o. Čáslav o odvozu a likvidaci
komunálního odpadu pro rok 2007. Došlo k opětovnému zvýšení poplatků za
rekultivaci skládek. A to o 38 Kč na občana případně rekreační domek. Obecní
zastupitelstvo však rozhodlo, aby poplatek nebyl pro občany obce zvyšován. Pro rok
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2007 činí úhrada 700,-- Kč za 1 rodinný domek. V případě, že v rodinném domku
trvale bydlí pouze jedna osoba, činí poplatek 350,-- Kč. Poplatek bude vybírán na
obecním úřadě v pondělí 15. ledna 2007 společně s poplatky za psy, kde výše činí
opětovně 40,- Kč za 1 psa. Z rekreačního domku bude činit roční úhrada 460,-- Kč;
-

poplatky za hroby budou vybírány postupně, kdy občan uhradí poplatek podle
smlouvy, které budou postupně rozesílány uživatelům hrobových míst. Poplatky
budou vybírány na období 10 let, případně po dohodě lze poplatek uhradit i ve
splátkách;

-

pokud nebude zahájena výstavba společné akce (čistírna a kanalizace odpadních
vod) zahájí obec akci – domovní čistírny, protože již vodohospodářská správa
povoluje vypouštění vyčištěných vod se souhlasem obce do kanalizace dešťových vod.
Obec občanům, kteří se rozhodnou řešit likvidaci odpadních vod domovní čistírnou,
poskytne finanční příspěvek ve výši 30.000,-- Kč na výstavbu a připojení;

-

na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva, vstoupila obec do svazku obcí
„Mikroregion Čáslavsko“ a dále pak do svazku obcí „ MAS - Lípa pro venkov“ o. s.,
se sídlem ve Zbraslavicích;

-

byly schváleny termíny přistavení kontejnerů pro odvoz odpadu. Termíny jsou
zveřejněny na úřední desce (pevné i elektronické) a termín bude zveřejněn i místním
rozhlasem;

-

rozšiřuje se sortiment třídění odpadů, a to o termoplasty (obaly z mléka, džusů
apod.), které budou ukládány do růžového kontejneru;

-

nový stavební zákon, který platí od 1. ledna 2007, neumožňuje obecnímu úřadu
povolovat drobné stavby, stavební úpravy a udržovací práce. Toto musí povolit
stavební úřad místně příslušný (Čáslav)

Obecní zastupitelstvo přeje všem spoluobčanům osobní a rodinnou
spokojenost a pevné zdraví v roce 2007.

Horky 25. prosince 2006.

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

Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 4/2006 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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