Závěrečný účet obce Hořiněves za rok 2020
 v roce 2020 se uskutečnilo celkem 5 zasedání zastupitelstva obce Hořiněves (24. 2. 2020,
21.5. 2020, 17.6. 2020, 14.9. 2020, 14.12. 2020, ) - zápisy z jednotlivých zasedání jsou
k dispozici v kanceláři Oú Hořiněves, usnesení/zápisy jsou zveřejňovány na elektronické
úřední desce: https://www.horineves.cz/uredni_deska

Realizované akce a projekty obce Hořiněves v roce 2020:
-

-

-

Rekonstrukce „Frantovské“ cesty: jednalo se o výstavbu účelové komunikace
navržené jako společné zařízení dle komplexních pozemkových úprav v k. ú.
Hořiněves a dle schváleného plánu společných zařízení, realizované pro zpřístupnění
zemědělsky obhospodařovaných pozemků současnou zemědělskou technikou. Polní
cesta slouží jako veřejná účelová komunikace, které zajistila přístup k zemědělským
pozemkům a dále propojuje navazující polní cesty. Stavba začala 29. 6. 2020,
dokončení stavebních prací proběhlo k 30. 9. 2020. Stavba byla financována ze
státního rozpočtu.
Zakonzervování ceny za svoz a uložení odpadů pro domácnosti s alespoň jedním
trvale hlášeným občanem v obci Hořiněves pro rok 2020 na cenu z roku 2013, dále se
snížením ceny o 100,- Kč u osob, které mají dvouměsíční a měsíční svoz, jsou jedinou
osobou v domácnosti a jsou příjemci důchodových dávek. Cena je dotována
z rozpočtu obce.
Příprava projektové dokumentace na využití prostor v bývalém bytě při MŠ v čp.
120 na využití pro občanskou vybavenost.
Pořízení plánu ochrany Krajinné památkové zóny Bojiště u HK pro k.ú. Hořiněves
– začátek realizace.
Zadání a vypracování studie revitalizace části území sportovního areálu –
stávající bazén.
Komplexní rekonstrukce stánku občerstvení Sportovní areál Hořiněves.
Realizace dětských prvků za bytovými jednotkami v k.ú. Hořiněves, na základě
předložené, cenově výhodnější nabídky, firmy Bonita Group Service s.r.o.
Mimořádná podpora organizovaných aktivit pro volný čas dětí.
Uzavření mandátní smlouvy o provozu kanalizace v obci Hořiněves a zpracováním
všech potřebných podkladů pro žádost o povolení provozování s firmou Kalvoda
služby s.r.o.
Uzavření smlouvy o dílo na investiční akci: „Komunikace vč. inž. sítí v k.ú.
Hořiněves“ s M – SILNICE, se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice, cena celková
vč. DPH 9 049 564,81 Kč. Realizace r.2021.

-

Uzavření smlouvy o dílo nebo pracovní smlouvy na práce spojené s dohledem
stavby „Komunikace vč. inž. sítí v k.ú. Hořiněves“ na dobu provádění stavebních
prací.

-

Zvýšení příspěvku na narozené dítě z 1000,- Kč na 2000,- Kč s trvalým pobytem v
obci Hořiněves.
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-

Komunitní práce v obci Hořiněves - Řídícím orgánem Operačního programu
zaměstnanost byl schválen podaný projekt, realizace 1. 11. 2020 – 30. 6. 2023. Na
projektu budou pracovat tři pracovníci 0,2 + 0,2 + 0,3 úvazku, financování bude
zálohové. Projekt se zaměřuje na komunitní život v obci. Podporuje mezigenerační
setkávání, vzdělávací aktivity, aktivizuje znevýhodněné osoby a pomáhá jim zapojit se
do společenského a pracovního prostředí v rámci sociálního poradenství. Nabízí
pomoc a poradenství jednotlivcům, ale také i rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé
životní situaci a neumí ji sami řešit.

-

Mikrojesle Hořiněves
Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak
podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, Jedná se o projekt v rámci ESF OP,
Rozpočet činí 2.884.132,44 Kč, 36 měsíců (1.7.2019 – 30.6.2022). Již podpořeno 18
rodin.

Obec je členem Svazku obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866,
na jehož dění se aktivně podílí. Starostka obce Hořiněves je zároveň předsedkyní
svazku. V rámci činnosti svazku jsme se podíleli na organizaci a realizaci těchto projektů,
podpořených granty a dotacemi.

Realizované projekty v roce 2020:
-

-

Profesionalizace svazku obcí Památkové zóny 1866 / dotace KHK, projekt zahájen:
1. 1.2020, ukončen k 31. 12. 2020, svazek v roce 2020 obdržel 79 000 Kč.
Environmentální a ekologické vzdělávání široké veřejnosti Mikroregionu OPZ
1866/ dotace KHK, prodlouženo do 31.10. 2021
Mikrojesle Světí/ provoz od 1. 8. 2019/ dotace MPSV- Evropský sociální fond.
Svazek obdržel v roce 2020 částku ve výši 308 899,15 Kč.
Revitalizace zeleně v Mikroreginu obcí Památkové zóny 1866 , v rámci tohoto
projektu proběhla v I. etapě v k.ú. Hořiněves výsadba v LOKALITĚ OD
BAŽANTNICE K MÁSLOJEDŮM a v LOKALITĚ POD BAŽANTNICÍ směr k obci
Sendražice, celkem vysázeno 343 stromů a 2 888 keřů, ve II. etapě byla uskutečněna
výsadba stromů a keřů v obcích: Benátky, Čistěves, Neděliště, Střezetice, Světí,
celkem vysázeno 219 stromů a 175 keřů. Projekt byl podpořen dotací z OPŽP.
Celková cena za dílo činila 3 273 604,51 včetně DPH, dotace EU 95%. Svazek
obdržel v roce 2020 částku ve výši 245 392,73 Kč.
od roku 2016 se rozhodnutím Valné hromady zařadil svazek do projektu Svazu města
a obcí ČR: „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“, a vytvořil tím tzv. Centrum společných služeb, v rámci tohoto centra
začal od poloviny roku 2016 pracovat tým, na který mají možnost se starostové,
neziskové organizace, ředitelé škol, ale i občané obracet s žádostmi o poradenství v
různých oblastech rozvoje obcí, školství, sociální péče, právní a metodické
poradenství atd. Svazek obdržel v roce 2020 částku ve výši 287 584,00 Kč.
Udržitelnost projektu bude končit k 31. 10. 2021.

Obec zřizuje příspěvkovou organizaci Základní školu a mateřskou
školu Hořiněves
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Hospodaření příspěvkové organizace v roce 2020
Náklady: 7.832.718,96 Kč
Výnosy: 7.832.502,46 Kč.
Hospodářský výsledek před zdaněním: -216,50 Kč.

Příjmy a výdaje obce Hořiněves v roce 2020
(z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 12/2020):

Příjmy v Kč:
- Daňové příjmy
11 156 836,03 Kč
- Nedaňové příjmy
3 365 716,46 Kč
- Kapitálové příjmy
9 100,- Kč
- Přijaté dotace
2 161 978,92 Kč
------------------------------------------------------------------------------------

 Příjmy celkem

16 693 631,41 Kč

Výdaje v Kč:
- Ostatní záležitosti pozemních komunikací
118 066,- Pitná voda
3 000,- Odvádějí a čištění odpadních vod
7 088,- Mateřské školy
397 362,84
- Základní škola
1 553 409,59
- Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání
639 911,- Školní stravování
775,- Knihovny
88 230,21
- Muzea
14 933,10
- Ostatní záležitosti kultury
7 000,- Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.
27 594,- Sportovní zařízení v majetku obce
290 052,35
- Ostatní sportovní činnost
220 990,- Využití volného času dětí a mládeže
23.400,- Zdravotnictví - ostatní ambulantní péče
57 187,24
- Bytové hospodářství
1 861 951,98
- Nebytové hospodářství
46 703,60
- Veřejné osvětlení
501 034,22
- Komunální služby a rozvoj
3 233 881,69
- Sběr a svoz komunálního odpadu
324 502,79
- Sběr a svoz ostatních odpadů
261 073,45
- Vzhled obce a zeleň
140 718,53
- Osobní asistenční, pečovatelská služba
50 000,- Krizová opatření
66 258,01
- Požární ochrana
41 237,76
- Zastupitelstva obcí
992 087,- Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
68 587,06
- Činnost mstní správy
1 859 042,30
- Výdaje z finančních operací
13 436,33
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- Pojištění funkčně nespecifikované
140 573,- Převody vlastním fondům
470 000,- Ostatní fin. operace /daně a poplatky/
4 344,- Vratky transferů poskytnutých v minulých r. období
61 116,85
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Výdaje celkem

13 585 547,90 Kč

Hospodaření obce Hořiněves skončilo v r. 2020 s přebytkem ve výši
3 108 083,51 Kč.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších
finančních operacích, včetně hospodaření zřízené příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola, Hořiněves jsou k dispozici v úřadovně Obecního úřadu Hořiněves a na úřední
desce.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, která je součástí závěrečného účtu Obce
Hořiněves za rok 2020 konstatuje, že při přezkoumání hospodaření obce dle zákona č.420/2004
Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Zpráva je rovněž k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Hořiněves a na úřední desce.
Součástí závěrečného účtu Obce Hořiněves jsou i závěrečné účetní výkazy příspěvkové
organizace Základní školy a mateřské školy Hořiněves, okres Hradec Králové.
Jana Kuthanová, starostka obce
Jana Kuthanová

Vyvěšeno: 9.6.2021
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