Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2012.
V roce 2012 byly realizovány projekty, které byly schváleny k realizaci zastupitelstvem
obce: po realizaci akce zateplení budovy MŠ bylo nutné přistoupit k celkové rekultivaci zahrady
MŠ, kde již před rekonstrukcí budovy byly zlikvidovány herní prvky, které již byly zastaralé a
jejich nové osazení by již nevyhovovalo současným předpisům. Projekt „Zahrada naší školky“ byl
zpracován v roce 2011 komunitní metodou tzn. ve spolupráci s rodiči i žáky MŠ, byla podána
žádost o dotaci na MMR ČR, která však nebyla doporučena k financování. Projekt jsme tedy
realizovali z vlastních zdrojů, současně s realizací rekultivace zahrady bylo provedeno nové
oplocení vstupní části objektu MŠ. V době letních prázdnin byla provedena celková výměna
sanitární techniky – dětské toalety včetně provedení nových obkladů prostor. V budově základní
školy k výměně venkovních dveří do prostoru zahrady ZŠ /původní ještě z roku 1900/ a byla
provedena nová vodovodní přípojka, kdy ta stávající byla vedena nevhodným způsobem přes
pozemky cizích vlastníků. V roce 2012 jsme pokračovali ve výměně oken v budově Zdravotního
střediska Hořiněves, kdy byla provedena celková výměna oken v ordinacích lékařů i v čekárnách
pro pacienty. V obci Želkovice se zrealizovala celková výměna střešní krytiny na budově bývalé
hasičské zbrojnice, a připravovala se realizace akce :“Náves Želkovice“, projektová dokumentace
a výběrové řízení na dodavatele stavby, která proběhne v roce 2013. V obci Žíželeves jsme
v závěru roku převzali od dodavatele přístřešek, který byl již 2 roky diskutován a po stavbě
dětského hřiště v areálu Čechovka vystavěn k stávajícímu zázemí pro pořádání sportovních a
společenských aktivit. Dále jsme v této naší místní části vybudovali centrální chodník na hřbitově.
K zajištění standartního vybavení jsme zrekonstruovali toalety v prostorách Muzea V.Hanky.
V roce 2012 jsme zorganizovali v rámci Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 nákup
energií prostřednictvím Komoditní burzy Kladno, předpokládá se až 1/3 úspora energií
v průběhu dvou let.

V průběhu roku byly příjmy obce posíleny o tyto účelové dotace:
- z KÚ Královéhradeckého kraje účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotky SDH ve výši
100 000,- Kč na mzdové výdaje a zákonné pojištění
- z KÚ Královéhradeckého kraje účelovou neinvestiční dotaci pro SDH za uskutečněný zásah
jednotky SDH 5.546,- Kč.
- Z Úřadu práce Hradec Králové na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací částku 40.000,- Kč, dále byla podepsána smlouva s Úřadem práce v Hradci
Králové na veřejnou službu, kterou jsme využili u 2 pracovníků, a jeden pracovník u obce
vykonával trest veřejně prospěšných prací, který vykonával až do udělení amnestie, která mu
zkrátila trest o 8 hodin.
- ze státního rozpočtu – volby – 125.000,- Kč
- ze státního rozpočtu na výkon státní správy – 231.680,- Kč
- z rozpočtu obcí – neinvestiční náklady na provoz škol – 100.503,- Kč
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Dotace byly čerpány v plném rozsahu v souladu s jejich účelovým určením, jsou dokladovány a
proúčtovány. Vlastní podíl a podmínky stanovené poskytovatelem byly dodrženy.
-

V roce 2012 byla provedena kontrola Finančního úřadu v Hradci Králové na projekt:
“Zateplení mateřské školy v Hořiněvsi“, který byl realizován v roce 2010 a byla na něj
poskytnuta dotace ve výši 5.003.637,- Kč v rámci Operačního programu Životní
prostředí. Závěr – nebyly zjištěny chyby, nedošlo k porušení rozpočtové kázně

 v roce 2012 se uskutečnilo celkem 6 zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
(23.1.2012,28.2.2012,24.5.2012,13.8.2012,29.10.2012,26.11.2012)-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 jehož 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
Profesionalizaze svazku obcí Památkové zóny 1866
Restaurování památek na území Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 – v rámci
tohoto projektu bude v roce 2013 restaurována socha V.Hanky

Obec zřizuje příspěvkovou organizaci Základní školu a mateřskou
školu Hořiněves.
Hospodaření příspěvkové organizace v roce 2012
Náklady celkem 3.708.081,65 Kč
Výnosy celkem 3.711.191,81 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění 3.110,16 Kč.

Příjmy a výdaje Obce Hořiněves v roce 2012

(z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 12/2012):

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

 Příjmy celkem

6.774.084,92Kč
3.216.666,33Kč
15.617,- Kč
602.723,-Kč

10.609.091,25Kč
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Výdaje v Kč:
- Silnice
26.954,00
-Ostatní záležitosti pozemních komunikací
1.000,00
- Prevence znečišť. vod
7.186,00
- Předškolní zařízení
945.803,39
- Základní škola
420.484,11
- Školní stravování
18.432,20
- Knihovny
87.397,21
 Muzea
34.320,39
 Ostatní záležitosti kultury
3.397,00
- Sportovní zařízení v majetku obce
24.197,00
 Tělovýchovní činnost
150.000,00
- Zdravotnictví - ambulantní péče
134.082,25
- Bytové hospodářství
1.879.746,56
- Veřejné osvětlení
258.933,87
- Pohřebnictví
81.579,10
- Komunální služby a rozvoj
512.699,50
- Sběr,Svoz nebezpečného odpadu
11.322,00
- Sběr,Svoz komunálního odpadu
221.699,00
- Využívání a zneškodňování kom.odpadů
126.906,00
- Vzhled obce a zeleň
51.611,22
- Pečovatelská služba
23.000,00
- Denní stacionáře a centra denních služeb
23.000,00
- Požární ochrana
401.681,37
- Zastupitelstva obcí
833.526,50
 Činnost místní správy
1.206.324,91
 Volby – kraj
65.351,00
 Výdaje z finančních operací
8.845,50
- Ostatní fin.operace /daně a poplatky/
-41.029,00
-Finanční vypořádání min.let
3.775,00
 Výdaje celkem
7.522.226,08
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Výdaje celkem

7.522.226.08 Kč

Hospodaření obce skončilo v r.2012 přebytkem
ve výši 3.086.865,17 Kč.
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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 2011 konstatuje, že 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 rovněž k dispozici v úřadovně 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
Vyvěšeno:

19.4.2013

Sejmuto:

ČP.73 • HOŘINĚVES • 50306 - PHONE: 495426160 •
IČO 268801
E-MAIL:ou@horineves.cz www.horineves.cz

4

