Horecký zpravodaj

Velikonoce na sněhu

Leden - Březen
Ročník 2008
Číslo 1

Vážení spoluobčané,
v letošním roce nás všechny čeká mimořádná společenská událost. Dne
31. května 2008 se uskuteční oslavy 666. let první písemné zmínky o obci
Kostelecké Horky s názvem Setkání rodáků a přátel Kosteleckých Horek. Toto
setkání by mělo být nejen oslavou naší krásné vesničky, ale také vzpomínkou na
časy dávno minulé, které se podařilo zachytit našim občanům na fotografiích
zveřejněných v rámci připravovaných tematických výstav. Budou Vám
zpřístupněny domy a historické objekty, které jsou za normálních podmínek
nepřístupné. Věřím, že se na tento den těšíte stejně jako já a společně si tento náš
„sváteční den“ užijeme.
V souvislosti s touto akcí je třeba zajistit mnoho věcí, připravit,
vymalovat, vyzdobit a hlavně uklidit budovy jako je kulturák, hasičárna, bývalá
prodejna, škola, náves a celkově veřejná prostranství. Proto Vás prosím o aktivní
pomoc při brigádách. Náměty a originální nápady, jak tyto oslavy zpestřit a oživit
nejen pro dospělé, ale i pro děti jsou samozřejmě vítány. Informace o úklidu a
brigádách budou včas zveřejněny na vývěskách. Všem, kteří aktivně a nezištně
pomáhají při přípravách nebo nám poskytli nebo hodlají teprve poskytnout
materiály a dobové fotografie, touto cestou předem děkuji.
Luděk Luňák
starosta obce

Usnesení
ze 7.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky,
konaného dne 27.12. 2007
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání:
I. Schvaluje:
1. Schvaluje kupní smlouvu s paní Novákovou na nákup pozemků parc. č. 310/3,
310/4, 876/4, 876/10 o celkové rozloze 1031 m2, v k. ú. Kostelecké Horky za
cenu 22 600,- Kč.
2. Schvaluje přijetí smlouvy o poskytnutí dotace Královehradeckým krajem na
projekt „Modernizace a elektrifikace sportovního areálu“ ve výši 80 000,- Kč
na akci ve výši 160 000,- Kč a schvaluje změnu účelu dotace na „Nákup
materiálu pro realizaci elektrické přípojky pro osvětlení sportovního areálu,
příjezdové komunikace a elektrické přípojky pro vodní zdroj“.
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3. Schvaluje závěrečnou zprávu a vyúčtování k projektu „Nákup materiálu pro
realizaci elektrické přípojky pro osvětlení sportovního areálu, příjezdové
komunikace a elektrické přípojky pro vodní zdroj“.
4. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 56 000,- Kč na projekt příprava
projektové dokumentace s názvem Kostelecké Horky – náhradní vrt KO-1 na
parc. č. 137/1, vodovodní a elektrická přípojka v celkové hodnotě 80 000,- Kč.
5. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace Královehradeckým krajem ve výši
72 000,- Kč na projekt „Pořízení digitálně zpracovaného územního plánu“
v celkové hodnotě 180 000,- Kč.
6. Schvaluje objednávku na zhotovení projektové dokumentace s názvem
„Kostelecké Horky – náhradní vrt KO-1 na parc. č. 137/1, vodovodní a
elektrická přípojka“ s projekční kanceláří Josef Veselý z Chocně .
7. Schvaluje rozpočtové změny v položkách výdajů.
8. Schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2008 – hospodařit do výše položek
příjmů a výdajů roku 2007 do doby než bude schválen rozpočet na rok 2008.
9. Schvaluje rozpočtový výhled na rok 2009 - 2010. Investiční výdaje směřovat
do rozvoje a oprav infrastruktury na přípravu a realizaci projektových
dokumentací pro žádosti do strukturálních fondů EU.
10. Schvaluje dodatky smluv uzavřené pro rok 2008:
- Dodatek smlouvy na svoz a odstraňování komunálního odpadu
z odpadových nádob.
- Dodatek smlouvy na služby spojené s tříděním odpadů.
- Dodatek smlouvy na sběr a odstraňování nebezpečných odpadů.
11. Schvaluje uzavření nové pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou, a. s. ve výši
10 907,- Kč.
12. Schvaluje převod operativní evidence drobného hmotného materiálu na SDH.
13. Schvaluje odpis pohledávek za nezaplacené místní poplatky za odpady:
Jelínek Aleš … 200,- Kč, Jůza … 397,- Kč.
II. Bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení ze 6.veřejného zasedání obce.
Příkaz starosty na provedení inventur majetku v roce 2007.
Informace o záměru vytvoření umělého vodního díla Růžovec - Zbytka.
Konání příštího 8.veřejného zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 24. 1. 2008
v 19.00 hod.
5. Možnost vyjádřit se k funkčnímu využití pozemků v připravovaném ÚP do
9. 1. 2008.
1.
2.
3.
4.
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III. Ukládá:
1. Ukládá panu Pavlu Kňourkovi provést inventarizaci majetku převedeného do
operativní evidence SDH Kostelecké Horky.
2. Starostovi realizovat nákup pozemků od paní Novákové a podat návrh na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí k těmto pozemkům na
místně příslušném katastrálním pracovišti dle schválené kupní smlouvy.

Usnesení
z 8.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky,
konaného dne 24.1. 2008.
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání:
I. Schvaluje:
Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání Lenku Snítilou a Stanislava
Kroulíka.
2. Schvaluje návrh na funkčního využití pozemků a návrh ploch pro ÚSES
v k. ú. Kostelecké Horky dle společného návrhu obce prezentovaného
panem Ing. arch. Karlem Novotným.
3. Schvaluje rozpočtová opatření pro rok 2007.
4. Schvaluje vyřazení majetku z operativní evidence dle inventury k 31. 12.
2007.
5. Schvaluje zprávu z inventarizace majetku, účtů a pozemků.
6. Schvaluje fyzické vyřazení majetku.
7. Schvaluje převod operativní evidence hasicích přístrojů v bývalé škole na
INEX-SDA, včetně povinnosti nechat pravidelně provádět jejich revize.
8. Schvaluje po změnách rozpočet pro rok 2008.
9. Schvaluje podání žádosti o dotaci z POV na akci „Oprava střechy a fasády
budovy školy “. V rámci realizace tohoto projektu bude provedena oprava
střechy a jejich součástí, budou vyměněny poškozené části střešní
konstrukce, krytiny a oplechování včetně okapů a svodů. Dále bude
provedena oprava opadávající omítky. Tato budova bývalé školy je
architektonickou dominantou obce a v současnosti slouží, jako středisko
enviromentální výchovy a ubytovna pro cykloturistiku venkovského typu.
10. Schvaluje investiční akce: Dokončení ÚPO, dokončení projektové
dokumentace na připojení nového vrtu na stávající vodárnu a následnou
1.
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realizaci tohoto projektu, dokončení projektu osvětlení a elektrifikace
sportovního areálu včetně realizace. Dále pak dle finanční situace realizaci
nákupu a oprav místních komunikací ve vlastnictví obce, rekonstrukci návsi
3.etapa – úprava prostranství okolo zvoničky.
II. Bere na vědomí:
1.
2.

Kontrolu plnění usnesení ze 7.veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Vyvěšení návrhu rozpočtu pro rok 2008 od 8. 1. do 24. 1.2008.

III. Ukládá:
1. Starostovi požádat pana Františka Kinského o darování cesty Podhůra –
Smetana obci.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET
OBCE KOSTELECKÉ HORKY 2008
PŘÍJMY
Par.
a
0
0
0
0
0

Pol.
b
1111
1112
1113
1121
1211

0
0
0
0
0
0
0
0

1335
1337
1341
1361
1511
4111
4112
4222

Daň z příj. fyz. osob ze závis. činnosti
Daň z příj. fyz. osob z sam. výd. činnosti
Daň z příj. fyz. osob z kapit. výn.
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
celkem §4 písm.b) až f)
Poplatek - odnětí poz. - funkce lesa
Poplatek - likvidace komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinv. přijaté dotace z VPS SR
Neinv. přijaté dotace ze SR - s. d. vzt.
Invest. přijaté dotace od krajů

Horecký zpravodaj

250 000 Kč
20 000 Kč
12 000 Kč
300 000 Kč
400 000 Kč
5 000 Kč
48 550 Kč
1 680 Kč
100 Kč
105 000 Kč
7 200 Kč
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1012
1012
2310
2310
2310
2341
2341
3421
3421
3631
3631
3639
3639
3639
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310
6310

2210 Přijaté sankční platby
Podnik. a restrukt. v zem. a potr.
2111 Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků
2324 Přijaté nekapit. příspěvky, náhrady
Pitná voda
2131 Příjmy z pronájmu pozemků (rybník)
Vodní díla v zemědělské krajině
2321 Přijaté neinvestiční dary
Využití volného času dětí a mládeže
2324 Přijaté nekapit. příspěvky, náhrady
Veřejné osvětlení
2132 Příjmy z pronájmu ost. Nemovitostí (škola)
Přijaté nekapit. příspěvky, náhrady
2324 (el.vratka)
Komunální služby a úz. rozvoj j. n.
2112 Příjmy z prodeje zboží
2131 Příjmy z pronájmu pozemků (Lédr)
2132 Příjmy z pronájmu ost. Nemovitostí (KD)
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividendách
2321 Přijaté neinvestiční dary (písník)
2324 Přijaté nekapit. příspěvky, náhrady
3111 Příjmy z prodeje pozemků
Činnost místní správy
2141 Příjmy z úroků (část)
Obec. příjmy a výdaje z fin. operací
zůstatek na účtu ČS z roku 2007
Příjmy celkem

Paragraf Položka
VÝDAJE
a
b
1031
5021 Ostatní osobní výdaje (platy)
1031
5139 Nákup materiálu j. n.
Pěstební činnost
1031
2212
5021 Ostatní osobní výdaje (platy)
2212
5139 Nákup materiálu j. n.
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6 000 Kč

600 Kč

120 000 Kč
29 940 Kč

2 061 Kč
8 000 Kč
100 000 Kč

4 000 Kč

1 420 131
Kč

8 000 Kč
15 000 Kč
8 000 Kč
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2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2310
2310
2310
2310
2310
2310
3314
3314
3319
3319
3399
3399
3399
3399
3399
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3631
3631
3631
3631
3631

5156 Pohoné hmoty a maziva
5164 Nájemné (traktor)
Nákup ostatních služeb
5169 (znal.odhad+ostatní)
6130 Nákup pozemků (náves-Dostálová)
6130 Nákup pozemů ( cesta u hřiště)
5171 Opravy a udržování
Silnice
5021 Ostatní osobní výdaje
5139 Nákup materiálu j. n.
5154 Elektrická energie
5169 Nákup ostatních služeb (projektové práce)
6121 Budovy, haly, stavby
Pitná voda
5021 Ostatní osobní výdaje (platy)
Činnosti knihovnické
5021 Ostatní osobní výdaje -kronika (platy)
Ostatní záležitosti kultury
5139 Nákup materiálu j. n.
5169 Nákup ostatních služeb
5175 Pohoštění
5194 Věcné dary (SPOZ-květiny, poukázky)
Ostatní záležitosti kult., círk., sděl.
prostř.
5139 Nákup materiálu j. n.
5154 Elektrická energie
5229 Ostatní neinv.dot.nezisk. a pod.org. (Inex)
5175 Pohoštění
6121 Stavba přípojky-projekt, staveb.dozor
5194 Věcné dary
Využití vol. času dětí a mládeže (hřiště)
5021 Ostatní osobní výdaje
5139 Nákup materiálu j. n.
5154 Elektrická energie
5169 Nákup ostatních služeb
Veřejné osvětlení
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8 500 Kč
5 000 Kč
2 500 Kč
8 430 Kč
22 600 Kč
45 000 Kč
6 000 Kč
25 600 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč
5 000 Kč
6 500 Kč
23 000 Kč
20 000 Kč
6 000 Kč
8 000 Kč

5 000 Kč
10 000 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč
80 000 Kč
8 000 Kč
20 000 Kč
8 000 Kč
22 500 Kč
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3635
3635
3639
3639
3639
3721
3721
3722
3722
3745
3745
3745
3745
3745
5512
5512
5512
5512
5512
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6114
6114
6114
6114
6114
6115
6115
6115
6115

6119 Ostatní nákup DNM
Územní plánování
5154 Elektrická energie (škola)
5171 Opravy a udržování (škola)
Komun. služby a úz. rozvoj j. n.
5169 Nákup ostatních služeb
Sběr a svoz nebezpeč. odpadů
5169 Nákup ostatních služeb
Sběr a svoz komunálních odpadů
5021 Ostatní osobní výdaje
5169 Nákup ostatních služeb
5139 Nákup materiálu j. n.
5156 Pohonné hmoty a maziva
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
5137 DHDM
5139 Nákup materiálu j. n.
5154 Elektrická energie
5169 Nákup ostatních služeb (stan)
PO - dobrovolná část (hasiči)
5019 Ostatní platy
5023 Odměny čl. zastupitelstva obcí a krajů
5024 Odstupné
5162 Služby telekomunikační a radiokomunikační
5167 Služby školení a vzdělávání
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Zastupitelstva obcí
5021 Ostatní osobní výdaje
5139 Nákup materiálu j. n.
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175 Pohoštění
Volby do Parlamentu ČR
5019 Ostatní platy
5021 Ostatní osobní výdaje
5139 Nákup materiálu j. n.
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
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90 000 Kč

15 000 Kč
90 000 Kč
8 000 Kč
8 000 Kč
6 500 Kč
4 000 Kč

20 000 Kč
2 500 Kč
6 000 Kč
800 Kč
270 000 Kč
14 000 Kč
4 000 Kč
3 000 Kč
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6115
6115
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6320
6320

5175 Pohoštění
Volby do zast. územ. samospr. celku
5021 Ostatní osobní výdaje (platy)
5023 Odměny čl. zastupitelstva obcí a krajů
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk (sbírky)
5139 Nákup materiálu j. n.
5154 Elektrická energie
5161 Služby pošt
5162 Služby telekomunikační a radiokomunikační
5163 Služby peněžních ústavů
5156 Nájemné za půdu
5169 Nákup ostatních služeb
5175 Pohoštění
5182 Poskytované zálohy vl. pokladně
5192 Poskyt. neinv. příspěvky, náhrady
5229 Ostatní neinv. dotace nezisk. a pod. org.
5329 Ostatní neinv. dotace veř. rozp. územ. ú.
5361 Nákup kolků
6121 Budovy, haly, stavby (KD-střecha)
Činnost místní správy
5163 Služby peněžních ústavů
Pojištění funkčně nespecifik.
Výdaje celkem

příjmy celkem
výdaje celkem
zůstatek na účtu ČS z roku 2007
k přerozdělení
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45 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
41 070 Kč
2 500 Kč
22 000 Kč
5 000 Kč
400 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč

2 800 Kč
6 500 Kč
1 500 Kč

12 000 Kč
1 407 200
Kč

1 420 131
Kč
1 407 200
Kč
450 163 Kč
463 094 Kč
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Informace k zasílání daňových složenek pro platby daně z nemovitostí v roce 2008
Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 bude daňová správa využívat nový
způsob zpracování a distribuce daňových složenek pro platby daně z nemovitostí.
Ve většině případů budou daňové složenky zpracovávány centrálně podle územní
působnosti jednotlivých finančních ředitelství a rozesílány daňovým subjektům
hromadně dodavatelskou firmou, tj. nikoli jednotlivými finančními úřady.
Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí v
působnosti různých správců daně v rámci jednoho finančního ředitelství, budou v
zájmu urychlení distribuce do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto
finanční úřady. Jednotlivé složenky budou opatřeny názvem a číslem účtu místně
příslušného finančního úřadu, kterému je příslušná platba určena. Na alonži
složenky bude i nadále informace pro poplatníka o počtu splátek a výši daňové
povinnosti, případně o výši daňového nedoplatku za předchozí zdaňovací období.
Má-li poplatník daně z nemovitostí nemovitosti u více finančních úřadů v
působnosti různých finančních ředitelství, obdrží obálku se složenkami za každé
dotčené finanční ředitelství samostatně. Vzhledem k centrálnímu zpracování a
rozesílání složenek musí být údaje na složenky za jednotlivé finanční úřady
předány v předstihu tak, aby složenky mohly být poplatníkům doručeny v
dostatečném předstihu s ohledem na první termín splatnosti daně z nemovitostí,
který je do 31.5. zdaňovacího období. Je proto pravděpodobné, že někteří
poplatníci zaplatí daň v mezidobí, tj. dříve než obdrží složenku. V takovém
případě budou údaje na alonži složenky sloužit pouze ke kontrole daňové
povinnosti a k případnému doplacení rozdílu mezi vyměřenou daňovou povinností
a částkou již uhrazenou.
Pro platbu daňové povinnosti u každého z dotčených finančních úřadů bude
poplatníkovi daně zaslána jedna složenka, pokud jeho daňová povinnost u tohoto
finančního úřadu činí nejvýše 5000,- Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daňová
povinnost vyšší než 5000,- Kč a daň se tedy platí ve dvou splátkách. Daň vyšší než
5000,- Kč lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první
splátky daně.
Jestliže poplatník podal daňové přiznání po 31.1.2008 a v něm vypočtená daň se
liší od daňové povinnosti uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v
daňovém přiznání, případně ve výši, kterou mu správce daně sdělí platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
Ve specifických případech, zejména tehdy, jestliže bude výše daňové povinnosti
poplatníkům daně sdělována platebními výměry či hromadnými předpisnými
seznamy, budou jim složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např.
prostřednictvím obcí) jednotlivými finančními úřady. Tuto možnost zvolí
jednotlivé finanční úřady v závislosti na konkrétních podmínkách v daných
lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení složenek poplatníkům.
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Zprávy kulturní komise
V sobotu 5. ledna 2008 proběhla Tříkrálová sbírka. Letošní počasí koledníkům
příliš nepřálo, foukal nepříjemný studený vítr. Přesto dvě skupinky Tří Králů, které vedla
paní Vostřelová a paní Snítilá, obešly celou vesnici a navíc Plchovice a Smetanu. Celkem
se vybralo 4 264,- Kč na Horkách a 1 320,- Kč v Plchovicích a na Smetaně.
Večer proTibet
V pondělí 10. března 2008 se v kulturním domě konala přednáška s promítáním o
Himalájském vysokohorském kraji Zanskar a o stavbě Sluneční školy pro děti v indickém
Himalájí, které zde staví občanské sdružení Surya. Vesnice se jmenuje Kargyak, leží ve
výšce 4 200 m. n. m. Z Padumu, města, kde končí silnice, musí člověk urazit vlastními
silami další tři dny horským terénem, aby se do ní vůbec podíval. Je to jedno z posledních
míst, kde přežívá tradiční budhistická kultura. Izolovanost údolí však s přicházejícím
pokrokem zmizí, vesnicí bude procházet silnice a s ní přijdou všechny civilizační vlivy pro
obyvatele a životní prostředí ne vždy pozitivní. České občanské sdružení Surya buduje od
léta 2007 ve vesnici Kargyak školu, která bude celoročně sloužit více než 50 dětem z
nejbližšího okolí. Již v roce 2006 postavili dobrovolníci ve spolupráci s místními obyvateli
první skleník v této nadmořské výšce, který funguje bezpochybně dodnes. Škola bude mít
speciální konstrukci a bude tak maximálně využívat sluneční energii k vytápění. Uvnitř
budovy bude příjemná teplota i během krutých zimních období, kdy teploty klesají pod 30°C. Součástí večera byla výstava fotografií a promítání filmu o Tibetu. Zúčastnilo se jí asi
40 lidí a na konto veřejné sbírky pro sirotky a uprchlíky se vybralo 2 000,- Kč.

Pozvánka

Oslavy 666. let první písemné zmínky o obci Kostelecké Horky
se budou konat dne 31. května 2008 pod názvem

„Setkaní rodáků a přátel Kosteleckých Horek“
Program:
10 00 1300 1330 1400 1500 -

1145
1315
1345
1430
0000

Otevření objektů a výstav
Slavnostní zahájení oslav
Hudební vystoupení
Historie obce v pamětech a vzpomínkách
Společenské odpoledne s hudbou a občerstvením
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Obecní úřad Kostelecké Horky
Úředním dnem je středa:
lichý týden 1000 - 1200 hodin
sudý týden 1700 - 1900 hodin
mobil: 724 186 819 (Luděk Luňák)
mobil:728 509 420 (Pavel Voborník)
e-mail: ouhorky@seznam.cz

Zpravodaj je vydáván pravidelně čtvrtletně vždy do 30. dne daného měsíce. Příspěvky
můžete zasílat do 25. dne i na emailovou adresu: ouhorky@seznam.cz.

Vydává Obecní úřad Kostelecké Horky
zdarma do každé domácnosti
2008
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