Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2011.
V roce 2011 byly realizovány projekty, které byly schváleny k realizaci v roce 2011:
dokončení komunikace na Špuku k novým parcelám, dokončena projektová dokumentace
kanalizace pro zahájení územního řízení, obec odkoupila od Pozemkového fondu p.č.401/19 a
401/15 (zahrada MŠ Hořiněves), na základě darovací smlouvy obec do majetku nabyla pozemky
pod hřbitovy v Hořiněvsi a v Ţíţelevsi, včetně souvisejících staveb (márnic, oplocení, kříţků a
v Ţíţelevsi i pozemku příjezdové komunikace). Další akcí byla celková výměna střešní krytiny na
budově základní školy Hořiněves, která byla podpořena dotací Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje ve výší 465 tis. Kč (50% celkových nákladů na akci). V roce 2011 byla
zpracována projektová dokumentace na celkovou revitalizaci zahrady MŠ, zpracována komunitní
metodou ve spolupráci s rodiči a ţáky MŠ – předpoklad realizace 7,8/2012. V rámci tohoto
projektu jiţ došlo k realizaci dětského hřiště na zahradě MŠ (osazení dětských herních prvků),
tato akce byla realizována ve spolupráci a za finanční podpory (90 % dotace) prostřednictvím
MAS Hradecký venkov z prostředků Programu rozvoje venkova, stejně tak jako dětské hřiště
v obci Ţíţeleves na Čechovce, které se rovněţ realizovalo v roce 2011, za stejných podmínek.
Další akcí byla celková výměna oken v bytových domech čp.113-115, 129-131 v Hořiněvsi a
vchodových dveří v rámci projektu : „Zlepšení tepelně technických vlastností 2 bytových domů“.
Výměna oken téţ proběhla v části budovy zdravotního střediska – pokračování předpokládáme
v roce 2012. Jiţ v roce 2011 jsme předpokládali, ţe bude zahájena stavba – rekonstrukce sítí nn
v dolní části obce Hořiněves, které investorem je ČEZ a.s., stavba byla odloţena, z těchto
důvodů samozřejmě i rekonstrukce VO v této části obce, na kterou jsme připravovali
projektovou dokumentaci. Obec v roce 2011 dokončila projektové dokumentace na stavbu inţ.
Sítí pro 10 parcel v části Špuk. V roce 2011 byl uskutečněn projekt s názvem: "Zapáleným
hasičem kvalitně s profesionálním přístupem - SDH Hořiněves.", v rámci tohoto projektu došlo
k výměně vrat na hasičské zbrojnici v Hořiněvsi a nákupu vybavení pro výjezdovou jednotku
hasičů, na projekt jsme získali dotaci ve výší 188 tis. Kč (90 % způsobilých výdajů).

V průběhu roku byly příjmy obce posíleny o tyto účelové dotace:
z
KÚ
Královéhradeckého
kraje
na
sčítání
lidu
(ÚZ
98
005)
ve
výši
3
775,Kč,
dotace
nebyla
čerpána
a
byla
vrácena
při finančním vypořádání za rok 2011 na účet poskytovatele dne 20.1.2012.
- prostřednictvím KÚ KHK na "Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ (ÚZ 33123) druhou
zálohu dotace ve výši 143 638,40 Kč, dotace byla v plné výši přeposlána na účet ZŠ dne
16.12.2011.
- z KÚ KHK POV neinvestiční dotaci na akci "Střecha ZŠ Hořiněves", výše dotace činí 465
000,- Kč, max. podíl dotace 50 %,
- z KÚ Královéhradeckého kraje účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotky SDH ve výši
100 000,- Kč na mzdové výdaje a zákonné pojištění
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- z KÚ Královéhradeckého kraje účelovou neinvestiční dotaci pro SDH ve výši 13 778,- Kč,
z toho
na
věcné
vybavení
7 000,- Kč, na odbornou přípravu 3 465,- Kč a za uskutečněný zásah jednotky SDH 3 313,- Kč.
Dotace byly čerpány v plném rozsahu v souladu s jejich účelovým určením, jsou dokladovány a
proúčtovány. Vlastní podíl a podmínky stanovené poskytovatelem byly dodrţeny.

Dále obec obdržela:
- z Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod obec obdrţela na základě avíza o platbě ze
dne 12.4.2011 celkovou částku 461 854,34 Kč (z toho neinvestiční 11 007,50 Kč a investiční 450
846,84 Kč) na akci s názvem "Sportovní víceúčelové hřiště a tenisové hřiště Hořiněves".
- z Státního fondu ţivotního prostředí ČR obec obdrţela na základě avíza o platbě částku 8 000,Kč (ÚZ 90877) a z Fondu soudrţnosti částku 136 000,- Kč (ÚZ 15 835) na akci s názvem
"Zateplení Mateřské školy v Hořiněvsi"
- z PRV ČR se SZIF obec obdrţela na základě oznámení o schválení platby ze dne 26.10.2011 na
akci "Zapáleným hasičem kvalitně s profesionálním přístupem - SDH Hořiněves." přiznanou
dotaci ve výši 188 460,- Kč (90 % celkových způsobilých výdajů projektu).
- v roce 2009 z KÚ Královéhradeckého kraje č. 2158/2009 ve výši 230 000,- Kč na projektovou
dokumentaci s názvem "Kanalizace a centrální ČOV - Hořiněves". Dotace nesmí překročit 80%
celkových nákladů na akci. Termín realizace projektu byl stanoven od 1.6.2009 do 31.5.2011. Byla
předloţena závěrečná zpráva ze dne 26.5.2011. Dotace byla čerpána v plném rozsahu v souladu s
jejich účelovým určením, je dokladována a proúčtována.
 v roce 2011 se uskutečnilo celkem 8 zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
(17.1.2011,7.3.2011, 4.4.2011, 23.5.2011,13.6.2011,25.7.2011,10.10.2011 a 30.11.2011-zápisy
z jednotlivých zasedání jsou k dispozici v úřadovně Oú Hořiněves, nebo přímo na
elektronické úřední desce na www.horineves.cz).

Obec je členem Svazku obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866,
na jehoţ dění se aktivně podílí. Starostka obce je předsedkyní svazku a místostarostka obce
pracuje v kontrolní komisi . V rámci činnosti svazku jsme se podíleli na organizaci několika
projektů, podpořených granty a dotacemi Královéhradeckého kraje.
 Realizované projekty:
Ekologické a environmentální vzdělávání mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
Seriál bitevních ukázek k příleţitosti bitvy roku 1866 na území mikroregionu OPZ1866.
Vytvoření venkovských posezení pro společná setkávání
Profesionalizaze svazku obcí Památkové zóny 1866
Obec zřizuje příspěvkovou organizaci Základní školu a mateřskou
školu Hořiněves.
Hospodaření příspěvkové organizace v roce 2011:
Náklady celkem 3.929.722,92 Kč
Výnosy celkem 3.930.596,99 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění 874,07 Kč.
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Příjmy a výdaje Obce Hořiněves v roce 2011

(z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 12/2011):

Příjmy v Kč:
- Daňové příjmy
- Nedaňové příjmy
- Kapitálové příjmy
- Přijaté dotace

6.647.053,90Kč
3.469.090,64Kč
4.000,- Kč
6.564.310,99Kč

 Příjmy celkem
16.684.455,53Kč
 konsolidace příjmů
- 4.545.826,25 Kč
 Příjmy celkem po konsolidaci 12.138.629,28 Kč

Výdaje v Kč:
- Silnice
-Ostatní záleţitosti pozemních komunikací
-Odvádění a čištění odpadních vod
- Prevence znečišť. Vody
- Předškolní zařízení
- Základní škola
- Knihovny
 Muzea
 Pořízení, zachování a obnova hodnot
- Sportovní zařízení v majetku obce
 Tělovýchovní činnost
 Vyuţití volného času dětí a mládeţe
- Zdravotnictví - ambulantní péče
- Bytové hospodářství
- Veřejné osvětlení
- Pohřebnictví
- Výst. a údrţba místních IS
- Komunální sluţby a rozvoj
- Sběr,Svoz nebezpečného odpadu
- Sběr,Svoz komunálního odpadu
- Vyuţívání a zneškodňování kom.odpadů
- Vzhled obce a zeleň
- Pečovatelská sluţba
- Denní stacionáře a centra denních sluţeb
- Poţární ochrana
- Zastupitelstva obcí
 Činnost místní správy

529.684,00
69.517,00
201.000,00
6.970,00
462.503,74
1.591.267,20
75.084,85
23.265,67
17.580,00
194.727,00
140.000,00
465.116,00
149.367,55
4.291.971,13
205.600,04
40.585,21
153.000,00
556.785,79
17.719,00
177.363,11
113.412,00
92.708,45
20.000,00
23.000,00
552.029,78
846.996,00
1.013.500,83
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 Výdaje z finančních operací
9.434,00
 Převody vlastním účtům
4.545.826,25
- Ostatní fin.operace
80.006,00
-Finanční vypořádání min.let
48.801,00
 Výdaje celkem
16.714.821,40
 Konsolidace výdajů
-4.545.826,25
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Výdaje celkem po konsolidaci

12.138.629,28 Kč

Hospodaření obce skončilo v r.2011 schodkem
ve výši 30.365,87 Kč. Schodek je kryt zůstatkem na běžném
účtu minulého období.

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.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, která je součástí závěrečného účtu
Obce Hořiněves za rok 2011 konstatuje, ţe při přezkoumání hospodaření obce dle
zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zpráva je rovněţ k dispozici v úřadovně Obecního úřadu Hořiněves.
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
Vyvěšeno:

29.2.2012

Sejmuto:
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