BŘEZEN 2021

Číslo 1

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
jaro je tady! Mrazivé počasí se mění na teplejší, delší noci na kratší. Prodlužuje se den a v životě člověka
dochází s příchodem jarního sluníčka k probuzení optimistické nálady a tvořivých sil. Něco nás napadne a v hlavě
se nám začnou rýsovat smělé plány. Máme radost z nového nadšení. Teď čekáme rychlý nástup teplého jarního
počasí. Sluneční paprsky začínají příjemně hřát, v korunách stromů začínají rozehrávat svou symfonii života
ptáčci. Stromy a louky se začínají oblékat do mnoha svěží zeleně, v níž budou probleskovat barevné květy.
Kvetou sněženky, sedmikrásky, krokusy, bledule. Ale nejen příroda tak září všemi svými zákoutími, ale i lidé se
začínají více usmívat na tu nádheru, která se nedá penězi vyčíslit. Před námi jsou Velikonoce, svátky
znovuzrozeného života, oslavy lásky a radosti ze vzkříšení. Z církevních svátků svátky nejvýznamnější.
První jarní den máme za sebou a nás čeká úklid. Po zimě je spousta práce. Výtluky a výmoly jsou téměř všude.
Silnice III. třídy, které jsou ve správě Olomouckého kraje, řešíme s cestmistrovstvím v Konici. Situaci „monitorují“
a k těm nejhorším úsekům umísťují dopravní značky, aby řidiči dávali pozor a přizpůsobili jízdu vozovce. Ale dle
jejich vyjádření, jsou úseky regionu v mnohem horším stavu, které budou mít prioritu. Na komunikacích, které
jsou ve vlastnictví obce, postupně obecní pracovníci začali s odklízením zimního posypu a jejich. Ale abychom
nečekali jen na pracovníky obce a mohli se tak těšit sami ze svého okolí, chci vyzvat a následně i poděkovat těm
občanům, kteří se zapojí do úklidu a údržby obce alespoň před svým obydlím. Kde vedle sebe žijeme své životy,
potkáváme se v místech, které považujeme za svůj domov. Na pomoc není nikdy pozdě a dobrá věc může začít
kdykoliv a kdekoliv. Teď čekáme na vhodný termín, kdy budou rozvolněna vládní opatření a ve spolupráci s Vámi
– uklidit „zimní“ prach a špínu, zvelebit veřejné prostranství, posbírat odpadky a připravit zeleň na „novou mízu“
v akci „Ukliďme Česko“.
Vážení spoluobčané, minulý rok v březnu se náš život změnil. Nejvýrazněji, za poslední desítky let. Přišlo
neznámé nebezpečí – Koronavirus. Uplynulo 13 měsíců a obava o zdraví vlastní a blízkých trvá. Stejně tak i
existenční nejistota. Školy, obchody, služby, dokonce i okresy uzavřené. Nálady lidí i psychika některých seniorů
jsou špatné. A nejen seniorů, neboť covidem jsou ohroženi i stále mladší ročníky. Tito lidé se cítí v ohrožení a
mnoho lidí má zkomplikovaný osobní i pracovní život. Ani mne a rodině se nákaza koronavirem nevyhnula. I když
jsme měli bezpříznakový průběh, dodržovali jsme veškeré hygienické předpisy a nařízení. Nechci trávit čas
polemikou, zda se nechat očkovat, či ne. Je to volba každého z nás a očkování je dobrovolné. Sám se očkovat
nechám. Věřím, že je to cesta, jak naši společnost vrátit co nejblíže k normálnímu stavu. A také doufám, že se
situace brzy uklidní a všichni se vrátíme k běžnému životu. I když, ruku na srdce, do „kolejí“, ve kterých jsme byli
zvyklí žít před koronavirem, se náš vlak asi hned tak nevrátí. Prosím, respektujme vládní nařízení, buďme prosím
vůčí sobě navzájem stále zodpovědní a neohrožujme lehkomyslným jednáním svoje zdraví ani životy ostatních
lidí. Možná bychom si měli vzít z této doby i nějaká ta ponaučení a vážit si více zdraví, rodiny, kamarádů, přátel
a všeho, co jsme dříve brali jako úplnou samozřejmost. Udržujme si v této situaci zdravý rozum a radost.
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Začínal jsem dnešní slovo zmínkou o jaru, dovolím si s ním i končit. Když si člověk může vychutnat všechnu
tu jarní krásu venku sám a uspořádat myšlenky, dovolme proto
sluníčku vstoupit i do naších srdcí. Vím, že doba není pro nikoho
lehká a vždycky není každému do smíchu. Přesto, než se na
někoho škaredě podíváte nebo vypustíte jedovaté slovíčko,
zamyslete se, jestli zrovna on může za vaši špatnou náladu. A když
ne, zkuste se přemoct a vyloudit na tváři úsměv. Úsměv může totiž
pohladit, povzbudit, rozveselit. Myslím si, že by se nám hned žilo
o něco lépe.
Vážení spoluobčané, přeji Vám radostné a požehnané
Velikonoce plné světla, lásky a pravé velikonoční radosti. Přeji Vám
pokoj, sílu a naději v to, že se naučíte ze srdce milovat, abychom
neproklouzli životem jen tak…
Jiří Porteš

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PTENÍ
Souhrn usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 2. března 2021
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 11. 12. 2020 do 2. 3. 2021.
2) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ptení za rok 2020 – nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
3) Výsledky Tříkrálové sbírky 2021 v Konickém regionu.
4) Možnost zřízení samoobslužného výdejního místa Z-Box Zásilkovna.
5) Získání dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt Vybavení pro kulturní a spolkovou činnost
obce Ptení.
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Doplněný program zasedání Zastupitelstva obce Ptení.
2) Rozpočet Obce Ptení na rok 2021 jako schodkový.
 Příjmy ve výši
18 603 168,- Kč.
 Výdaje ve výši
41 254 441,- Kč.
 Financování
22 651 273,- Kč.
 Splátka úvěru
2 555 556,- Kč.
3) Účetní závěrku ZŠ a MŠ Ptení za rok 2020.
4) Převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Ptení – zisku: 5 418,31,- Kč do rezervního fondu.
5) Inventarizační zprávu za rok 2020 a Návrh na vyřazení dlouhodobého majetku.
6) Strategický plán rozvoje sportu na roky 2021 – 2025.
7) Podání žádosti o dotaci k projektu „Výstavba multifunkčního sportoviště Ptení“ předkládaného
v rámci programu č. 16252 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, výzvy č. 13/2020 –
Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč. (Národní sportovní agentura) a podpis Smlouvy
o poskytování poradenských služeb č. 10/2021 mezi Obcí Ptení a Euro Grant Investment s.r.o., se
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sídlem Reální 172/2, 702 00 Ostrava, v částce 60 000,- Kč bez DPH, 72 600,- Kč včetně DPH. Pověřuje
starostu podpisem příslušné smlouvy.
8) Smlouvu o dílo č. 2/2021 na zpracování přípravy a organizaci výběrového řízení projektu „Hřiště
s atletickým oválem, víceúčelové hřiště na fotbal, házenou, volejbal, nohejbal“ mezi Obcí Ptení a BM
asistent s.r.o., Lazecká 57/6, Olomouc v částce 35 000,- Kč bez DPH, 42 350,- Kč včetně DPH. Pověřuje
starostu podpisem příslušné smlouvy.
9) Komisi pro výběr zhotovitele akce „Hřiště s atletickým oválem, víceúčelové hřiště na fotbal, házenou,
volejbal, nohejbal“ ve složení: Bc. Iva Dokoupilová, Jiří Porteš, Roman Minx, Mgr. Ludmila Horáková,
Mgr, Viera Šmilňáková. Náhradníci: Ing. Richard Klimčák, Zbyněk Vítek, Ing. Ladislav Šustr, Ing. Martin
Komárek, Mgr. Kateřina Mikšíková.
10) Směrnici č. 1/2021, kterou se stanovuje poskytování stravenkového paušálu pro zaměstnance a
uvolněné zastupitele obce Ptení a podmínky nároku na stravenkový paušál.

Z NAŠÍ OBCE
Chystané investice
Rád bych občany touto cestou informoval o projektech a stavbách, které chceme realizovat v roce
2021 z rozpočtu Obce Ptení.
V letošním roce zadáme projektantům ke zpracování tyto projekty, abychom je mohly v příští letech
realizovat, případně na ně získat dotační titul:
 projekt cyklostezka Romže
 projekt sběrný dvůr
projekt rekonstrukce části stavby nebo rekonstrukce:
 místní komunikace Ptení - Ptenský Dvorek
 vpusti, zatrubnění, ocelové svodnice, terénní úpravy Stádlisko
 zbudování chodníku u rybníka ve Ptení směr Báchurky
 víceúčelové sportoviště areálu ZŠ Ptení
 oprava kříže Holubice
 oplocení areálu fotbalového hřiště
 veřejné osvětlení Holubice
 dešťová kanalizace dvůr Skládalovo
 sociální zázemí v budově obecního úřadu (toalety a sociální zázemí pro zaměstnance)
 svah za hřbitovní zdí (terénní práce a odstranění kořenů)
 rekonstrukce bytu 2+1 BD č.p.175
 čekárna Ptenský Dvorek
 oprava cest v chatových oblastech Ptenský Dvorek
Pokud se vyskytnou nepředvídatelné havárie, budeme je ve spolupráci se zastupitelstvem obce obratem
řešit, abychom zabránili případným škodám.
Roman Minx
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Rekonstrukce hřiště v lokalitě za základní školou
Obec Ptení v současné době nedisponuje odpovídajícím sportovištěm, které by umožňovalo
víceúčelové sportovní využití. V obci je po takovém sportovním zařízení dlouhodobě vysoká poptávka, a je
častým tématem diskuze obyvatel obce. Bohužel dosud nebylo v možnostech obce financování tohoto
projektu pouze vlastními zdroji. Vždycky dostaly přednost realizace jiných důležitých projektů s dotacemi
(kanalizace, zateplení obecního úřadu, komunikace před ZŠ Ptení a nástavba MŠ na víceúčelovém zařízení
Skládalovo + nespočet menších akcí).
V poslední době si občané mohli všimnout, že za základní školou probíhají geodetická zaměření nebo
taky doslechnout, že se provádějí intenzivní práce na přípravě nového projektu víceúčelové hřiště v areálu
ZŠ Ptení. Málokdo tomu věřil, že se ve Ptení dočkáme sportovního areálu, a hlavně sportovnímu zázemí pro
naše děti v základní škole. Sen se stává pomalu realitou. Rekonstrukcí stávajícího sportoviště za školou
vznikne moderní multifunkční sportovní areál, který bude využíván nejen ZŠ a MŠ Ptení, ale i místními spolky
nebo i širokou veřejností z řad obyvatel obce a přilehlých vesnic. Sportovci budou moci objekt využívat
k tréninkům a k zvyšování fyzické kondice. Dojde tak k významnému zlepšení kvality života v obci, uspokojení
požadavků obyvatel a rozšíření možnosti aktivního trávení volného času. Úkolem této sportovní politiky je
vytvářet podmínky pro pohybové aktivity všech obyvatel bez rozdílu v talentu, věku, původu, ale i
ekonomického a sociálního statusu, pro organizované a neorganizované sportovce. V rámci rekonstrukce
tohoto areálu dojde k vykácení stromů, srovnání terénu a následnému zpevnění ploch pro vybudování
nového sportoviště.
Níže mé představení, co bude součástí sportoviště:
 Atletický ovál – dojde k vytýčení oválu o délce 150 m, jehož zatáčky budou provedeny o jednotném
poloměru 14,75 m. Bude provedeno včetně lajnování oválu, tj. uzavřena 3. dráha se sprinterskou
3. dráhou délky 75,3 m.
 Sektor pro skok daleký – součástí atletického oválu je sektor pro skok do dálky. Objekt doskočiště
plynule navazuje na sprinterskou rovinku.
 Hřiště s umělým trávníkem – celkové rozměry hrací plochy budou 40 x 20 m. Hřiště bude po obvodu
ohraničené záchytným oplocením se sítí. Je určena pro hru malé kopané a minikopané.
 Víceúčelové hřiště – celkové rozměry hrací plochy budou 36 x 18 m. Hřiště bude po obvodu
ohraničené záchytným oplocením do výšky 3 m s mantinelem. Bude se moci využívat pro uvedené
sporty: házená, malá kopaná, volejbal, nohejbal, tenis a další míčové a školní hry.
Investorem celé akce je Obec Ptení, která záměr bude realizovat z vlastních prostředků. Současně
s vyřizováním stavebního povolení obec zažádala o dotaci z MMR Podpora rozvoje regionů 2021 – do 3000
obyvatel. DT 117d8210B - podpora obnovy sportovní infrastruktury, kde je horní limit dotace až 5. mil. Dále
jsme podali žádost o dotaci NSA na sportovní infrastrukturu. Zde je možno dosáhnout až na 70 % z celkové
částky sportoviště. Ještě chceme podat žádost o dotaci na Olomoucký kraj.
Momentálně jsme ve fázi, kdy máme vyřízené stavební povolení a máme vypsané výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Zhotovitel bude vybrán do konce března a během dubna s ním bude podepsána smlouva.
Začátkem května dojde k předání staveniště a zahájení prací. Do konce srpna by měli být položeny finální
povrchy atletického oválu a hracích ploch. Předání hřišť k užívání objednateli je do konce října.
Roman Minx

5

PTENSKÝ ZPRAVODAJ

BŘEZEN 2021

HOSPODAŘENÍ OBCE
Hospodaření v roce 2020 + rozpočet 2021 - příjmy
DPFO ze závislé činnosti
DPFO z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmu práv. osob za obce
Daň z přidané hodnoty ( DPH )
Odvody za odnětí půdy
Poplatky za komunál.odpad
Poplatky ze psů
Veřejné prostranství
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Zrušený odvod z loterií apod. her kromě hrac. př
Daň z nemovitosti
Dopravní obslužnost veřejnými službami
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Stočné
Ostatní přijaté vratky transferů
Ostatní záležitosti kultury
Inv. dotace pro kulturní a spolkovou činnost
Nein. dotace pro kulturní a spolkovou činnost
Rozhlas a televize
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Podpora individuální bytové výstavby
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví - příjmy ze služeb
Komunální služby a územní rozvoj j. n.
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování kom. odpadů
Využívaní a zneškodňování kom. odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Neinv. př. transfery z všeobec. poklad. správy SR
Dotace ze SR na místní správu
Ostat. neinv. přijaté transf. ze st. roz.
Neinvestiční přijaté od krajů
Ostatní inves. přijaté transfery ze stát. rozpočtu
Investiční přijaté transfery od krajů
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil
PO - dobrov. část nájemné víceúčelové zařízení
Činnost místní správy
Úroky a dividendy
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Příjmy celkem

Rozpočet 2020 Skutečnost 2020
4 700 000
4 323 884
500 000
658 955
3 900 000
3 186 126
90 250
7 500 000
8 738 568
15 000
19 353
440 000
452 642
19 000
19 932
3 500
800
25 000
35 330
50 000
120 441
33
1 900 000
1 953 798
200 000
200 000
196
1 100 000
1 094 163
35 020
38 000
42 437

250
2 000 000
200 000
850
46 000
17 000
100 000

416 100
36 000

1 150
2 845
2 077 260
160 403
4 133
1 832
44 684
9 358
136 756
7 287
193
1 405 750
416 100

Rozpočet 2021
2 100 000
300 000
2 500 000
50 000
8 800 000
15 000
490 000
20 000
1 500
30 000
50 000
1 950 000
150 000
1 100 000
830
165 944
54 294
700

150 000

44 000
9 000
130 000
1 000

418 900

500 000
9 942 942
42 000
25 000
25 000
1 500

30 456
70 310
2 483
117

20 000
50 000
2 000

23 258 200

35 827 987

18 603 168

Financování rozpočtu 2021
Dofinancování schodkového rozpočtu z běžného účtu
Splátky úvěru
Hospodářská činnost

22 651 273
2 555 556
390 000
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Hospodaření v roce 2020 + rozpočet 2021 - výdaje
Rozpočet 2020 Skutečnost 2020 Rozpočet 2021
Silnice - oprava a údržba komunikací
5 000 000
3 502 776
3 430 000
Silnice - stavby a zařízení
1 450 000
85 000
Pozemní komunikace - chodníky, oprava a udržování
500 000
244 087
686 000
Pozemní komunikace - chodníky, stavby a pozemky, cyklostezka
550 000
3 017 000
Výdaje na dopravní obslužnost
163 650
163 650
300 000
Dopravní obslužnost veřejnými službami
5 000
170 000
Pitná voda - Vodovod Pomoraví - neinvestič. a investič. transfery
156 140
163 979
53 000
Odvádění a čištění odpadních vod
900 000
1 106 407
1 100 000
Kanalizace + věc. břemena, výkup pozemků
500 000
800 000
Provoz ZŠ a MŠ Ptení
2 979 104
3 409 946
3 528 000
ZŠ a MŠ Ptení - víceúčelové sportoviště
620 896
2 962 205
15 000 000
Činnost knihovnictví + internet
50 000
41 516
42 000
Ostatní záležitosti kultury
110 000
33 037
50 000
Projekt – Skládalovo
250 000
99 927
60 000
Oprava kříže – Holubice
80 000
Rozhlas a televize - oprava, poplatky, vysílací zařízení
100 600
96 796
30 000
Ostatní záležitosti kultury
150 000
196 084
200 000
Neinvestiční dotace na vybavení pro kulturní a spolkovou činnost
54 294
Investiční dotace na vybavení pro kulturní a spolkovou činnost
165 944
Vybavení pro kulturní a spolkovou činnost mimo dotaci
79 762
Sportovní zařízení ve vlast. obce - oplocení areálu fotbal. hřiště
60 000
Ostatní sportovní činnost, tělovýchova – FC Ptení, z.s.
100 000
100 004
40 000
Využití volného času dětí a mládeže - TJ Sokol Ptení
150 000
89 320
95 000
Projekt sokolovna Ptení
250 000
964 962
Ost.zájm.činnost – myslivci, důchodci, Sankander, Ptení beze slibů
200 000
68 125
175 000
Ostatní ústavní péče
20 000
Podpora indiv. bytové výstavby - vratka rozdílu ceny za pozemek
200 000
233 303
Bytové hospodářství + rekonstrukce bytu 2+1 BD č.p. 175
1 000 000
82 271
655 000
Veřejné osvětlení provoz a opravy
310 000
255 727
350 000
Pohřebnictví provoz, údržba a zeleň
800 000
1 125 659
200 000
Svoz a sběr nebezpečného odpadu
120 000
110 561
150 000
Likvidace komunálního odpadu, nákup popelnic
550 000
574 671
700 000
Svoz a sběr ostatních odpadů - plasty, sklo
110 000
81 040
110 000
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - bioodpad
50 000
43 119
Využ. a zneškod. ost. odpadů, úhrady sankcí, projekt Sběrný dvůr
600 000
214 925
1 337 798
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
2 300 000
2 264 157
2 940 000
Domovy pro seniory
10 000
5 000
Osobní asitent. pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení
5 000
5 000
Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi
5 000
5 000
Krizová opatření
10 000
3 086
10 000
Požární ochrana – víceúčelové zařízení
300 000
277 251
250 000
Požární ochrana + vybavení JSDH
93 122
170 000
Odvody SZ, ZP, + zastupitelstvo
1 700 000
1 445 715
1 500 000
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
37 249
Činnost místní správy + provoz OÚ
2 800 000
2 567 430
3 100 000
Běžný a úvěrový účet - výdaje z finančních operací
220 000
169 068
180 000
Ostatní finanční operace, DPH
2 000 000
155 844
200 000
Vratka transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů
24 000
58 513
25 643
Ostatní činnost j.n. - nein.transfery-Mikroregion+Reg. Haná+SMS
50 000
48 322
60 000
Výdaje
27 349 390
23 103 854
41 254 441
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Jak jsme hospodařili
Hospodaření obce probíhalo dle rozpočtu, schváleného na 10. zasedání Zastupitelstva obce Ptení dne
25. února 2020. Všechny přesuny finančních prostředků byly zachyceny v rozpočtových opatřeních číslo 1 –
15/2020, která byla rovněž projednávána a schválena na zasedáních zastupitelstva obce, popřípadě vydána
na základě zmocnění starostou obce.
Investiční akce byly občanům předkládány v každém čísle zpravodaje, přesto se jen zmíníme o těch
nejdůležitějších, které byly financovány v roce 2020:
 úprava havarijního stavu kotelny v objektu Ptení č.p. 157 – 2 052 911,- Kč
 stavební a elektroinstalační práce v kotelně ZŠ Ptení – 264 986,- Kč
 oprava komunikace k nádraží – 1 566 211,- Kč
 oprava hřbitovní zdi – 1 110 529,- Kč
 oprava místních komunikací ve Ptení a Ptenském Dvorku – 572 341,- Kč
 oprava cest v chatové oblasti katastru obce – 642 067,- Kč
 rekonstrukce WC invalida – 307 519,- Kč
 nákup nového autobusu – 2 165 900,- Kč
 oprava havarijního stavu kapličky Ptenský Dvorek – 113 348,- Kč
 projekt „Rekonstrukce sportovního areálu v ZŠ Ptení“ 332 750,- Kč
 projekt „Rekonstrukce sokolovny Ptení“ 899 800,- Kč
Projekty:
 zbudování chodníku u rybníka ve Ptení
 zbudování chodníku za mostem v Ptenském Dvorku směr kaplička
 rekonstrukce stávající komunikace Boudy, směr Stádlisko
 rekonstrukce parkoviště u pošty
 zbudování chodníku a parkové úpravy – propojení mezi ZŠ a poštou
 rekonstrukce části objektu na parc. č. 72 Skládalovo
 cyklistické komunikace Romže
Tyto projekty jsou rozpracovány z roku 2020, dokončeny a financovány budou v letošním roce. Taktéž
i „Rekonstrukce bytu 2+1 Ptení č.p. 175“ bude hrazena z letošního rozpočtu v částce 569 155,- Kč.
Ostatní skutečné výdaje v roce 2020 jsou vyčísleny v tabulce. Upravený rozpočet v roce 2020 byl dodržen,
nedošlo k překročení ani neoprávněnému použití finančních prostředků.

INFORMACE OBČANŮM
Stočné
1) Majitelé nemovitostí napojených na kanalizaci a uživatelé kanalizace
jsou povinni platit poplatek za odvod, čištění a zneškodňování
odpadních vod (stočné).
2) Stočné je platba spotřebitele za odpadní vodu vypouštěnou do
kanalizace.
3) Cena stočného je stanovena usnesením Zastupitelstva obce Ptení,
podle finančně ekonomické analýzy (FEA) schválené SFŽP
a předloženého návrhu ceny vycházejícího ze skutečně uznatelných
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provozních nákladů na provoz stokové sítě a ČOV, nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního
roku s platností od 1. 1. následujícího kalendářního roku.
Oznámení výše stočného bude zveřejněno místně obvyklým způsobem.
Stočné hradí jednak osoby v obci trvale hlášené, ale i osoby, které zde nemají trvalý pobyt, ale dům
či byt obývají. Osoby, které mají v obci hlášený trvalý pobyt a přesto se celoročně v obci nezdržují,
mohou být od placení stočného osvobozeni, pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží obecnímu
úřadu, který si vyhrazuje ve sporných případech rozhodnout. Tuto skutečnost musí dokládat každý
kalendářní rok, do doby, než změní trvalý pobyt a nebo osvobození pomine na významu. K tomuto
účelu slouží dokument nazvaný „Čestné prohlášení k poplatku za stočné pro rok ....“. Formulář je
možno vyzvednout v kanceláři OÚ Ptení nebo si jej stáhnout na webové stránce obce Ptení. Obec ->
Formuláře.
Stočné bude účtováno:
a. není-li v budově či na pozemku osazen vodoměr, pak vždy podle směrných čísel roční
potřeby vody v souladu s přílohou č. 12 k vyhlášce MZe ČR č. 120/2011 Sb., kterou se
provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
b. je-li v budově či na pozemku osazen vodoměr a je-li současně na pozemku zřízena studna,
sloužící potřebám vlastníka pozemku či vlastníka budovy stojící na takovémto pozemku či
přilehlém pozemku téhož vlastníka, vždy tak, že
ba) je-li množství vody dodané odběrateli z veřejného vodovodu podle zjištěných
z vodoměru nižší než-li směrná čísla roční potřeby vody, stanovená obecně závaznými
právními předpisy, má se vždy za to, že množství odváděných odpadních vod se rovná
směrným číslům roční potřeby vody v souladu s přílohou č. 12 k vyhlášce MZe ČR
č. 120/2011 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu,
bb) je-li množství vody dodané odběrateli z veřejného vodovodu podle údajů zjištěných
z vodovodu vyšší než-li směrná čísla roční potřeby vody, stanovená obecně závaznými
předpisy, má se vždy za to, že množství odváděných odpadních vod se rovná množství
vody dodané odběrateli z veřejného vodovodu podle údajů zjištěných na vodoměru,
c. je-li v budově či na pozemku osazen vodoměr a není-li současně na pozemku zřízena
studna, sloužící potřebám vlastníka pozemku či vlastníka budovy, stojící na takovémto
pozemku či přilehlém pozemku téhož vlastníka, pak vždy měřením provedeným na základě
údajů osazeného vodoměru.
Způsob úhrady stočného: Úhrada stočného může být prováděna formou záloh v hotovosti na
Obecním úřadě Ptení v úředních hodinách (pondělí a středa) nebo bezhotovostním převodem na účet
č. 1502041309/0800. Variabilní symbol bezhotovostní platby je vždy číslo Smlouvy o odvádění
vypouštění odpadních vod. Celou výši stočného lze uhradit také jednorázově, a to vždy do 15. 12.
daného kalendářního roku. Stočné vybírá a vymáhá vlastník (popř. provozovatel, je-li k tomu
vlastníkem zmocněn na základě uzavřené smlouvy), na své náklady, na svůj účet a své jméno.
Náhrada ztráty vzniklé neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je příjmem
vlastníka, v případě zmocnění k výběru stočného je příjmem provozovatele.

8) Účtovací období za služby stočného:
 je-li odběrateli účtováno podle bodu 6a) a 6ba), tak účtovací období je od 1. 1. do 31. 12.
příslušného kalendářního roku, a platí se paušálem, kde částka je určena podle výpočtu = počet
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osob v nemovitosti x směrné číslo roční potřeby vody na osobu a rok (36m3 ) x cena za m3 včetně
DPH.
 je-li odběrateli účtováno podle bodu 6bb) a 6c), pak je určeno účtovací období podle
provozovatele veřejného vodovodu.
Monika Francová
Poplatky

Obecní úřad informuje, že je upřednostňováno placení obecních poplatků bezhotovostním
způsobem.
Bankovní spojení:........................................................1502041309/0800
Variabilní symbol – poplatek za komunální odpad:...1340xxx (číslo popisné – pokud je dvoumístné
doplňte ve formátu 0xx)
Variabilní symbol – poplatek ze psů:..........................1341xxx (číslo popisné – pokud je dvoumístné
doplňte ve formátu 0xx)
Variabilní symbol – stočné:.........................................číslo smlouvy (odběr ze studny), číslo
vystavené faktury (odběr z vodovodu)

Poplatek za komunální odpad:
Děti 1 - 18 let..............................................................400,- Kč
Dospělí od 18 – 65 let..................................................500,- Kč
Senioři starší 65 let......................................................400,- Kč
Invalidní důchodci 3. stupně (bez ohledu na věk) .........400,- Kč

Poplatek ze psů:
První pes................................................................100,- Kč
Druhý a každý další pes..........................................200,- Kč
Pes (vlastník je starší 65 let)...................................60,- Kč
Druhý a každý další pes (vlastník je starší 65 let)...200,- Kč

Stočné:
Cena pro rok 2021 je 37,- Kč/m3 včetně DPH, cena podle směrného čísla je 1332,- Kč za osobu a rok.

Směna pozemků
Statutární město Prostějov již nějaký čas nabízí k prodeji zámek Ptení. Předmětem prodeje jsou
i pozemky v okolí zámku. Obec Ptení má zájem do svého vlastnictví získat ty pozemky města Prostějova, které
se nacházejí v intravilánu obce Ptení, v těsné blízkosti zámku. Jedná se o veřejně přístupné pozemky, využité
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především jako veřejné pozemní komunikace a částečně jako veřejná zeleň. Obavy Zastupitelstva obce Ptení,
že v případě prodeje pozemků společně se zámkem provede nový soukromý vlastník stavební úpravy
v takovém rozsahu, že zamezí jejich dalšímu veřejnému užívání a případně znemožnění průchodnosti a
průjezdnosti stávajících pozemních komunikací, je důvodem k uskutečnění směny pozemků.
V souvislosti s navrženou směnou pozemků ve vlastnictví Statutárního města Prostějova v okolí
zámku nabízí obec Ptení pozemky – lesní cesty v extravilánu.
Na katastrální mapce jsou zelenou barvou vyznačeny pozemky, které budou převedeny do vlastnictví
obce Ptení. Zbývající pozemky, vyznačené na mapce oranžovou barvou, zůstanou zatím ve vlastnictví města
Prostějova a budou prodány společně se zámkem.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Kdy:

sobota 15. května 2021

Čas:

Ptení (autobusová zastávka)

8:00 – 11:00

Ptenský Dvorek (u obchodu)

9:00 – 9:30

Holubuce (u obchodu)

9:30 – 10:00

Co je nebezepčný odpad: Mazací a motorové oleje, zbytky barev, laků, obaly a plechovky od barev a olejů,
olejové filtry, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, tonery, znečištěné hadry, zbytky barev, laků a
ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, pesticidy, herbicidy, zásady, kyseliny, rozpouštědla a další
chemické látky obdobného charakteru, mořidla, nemrznoucí směsi, repelenty, fotochemikálie, zdravotnický
materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.).
Co je velkoobjemový odpad: Skříně, židle, parkety, plovoucí podlahy, postele, hadice, koberce, linolea apod.
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Svoz odpadů v roce 2021
P
1
8
15
22
29

P
7
14
21
28

Ú
2
9
16
23
30

Březen
S Č P
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

Ú
1
8
15
22
29

Červen
S Č P
2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30

S
6
13
20
27

S
5
12
19
26

N
7
14
21
28

N
6
13
20
27

P

Ú

5
12
19
26

6
13
20
27

P

Ú

5
12
19
26

6
13
20
27

Duben
S Č P
1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

Červenec
S Č P
1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

S
3
10
17
24

S
3
10
17
24
31

N
4
11
18
25

N
4
11
18
25

P

Ú

Květen
S Č P

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

P

Ú

S

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

7
14
21
28

S
1
8
15
22
29

N
2
9
16
23
30

Srpen
Č P

S

N
1
8
15
22
29

6
13
20
27

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Legenda:
Komunální odpad

Tetrapaky a jedlé oleje

Nebezpečný a velkoobjemový odpad

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Ve škole je ticho
Poslední týdny nám život běží ve zrychleném tempu, musíme se adaptovat na nové a nové situace.
Zapůjčili jsme žákům všechny notebooky zakoupené z dotací na počítačové vybavení.
Největší problém ale není to, jestli se děti naučí všechno správně. Problémem je ztráta sociálních kontaktů.
Našim osmákům se moc stýskalo po „spaní ve škole“, a tak v pátek zrealizovali tuto akci „online“. Někteří si
k tomu objednali domů dokonce i pizzu.
Distanční výuka je i velkou výzvou. Žáci se dnes umí připojit na videokonference a dělat domácí úkoly
v různých aplikacích.
Zapojujeme se do okresních kol soutěží. Žákyně 9. třídy Radka Lakomá se na olympiádě z českého jazyka
umístila na krásném 3. místě. Probíhají i matematické soutěže.
Plánujeme a zajišťujeme práce na období letních prázdnin. Ve škole otevřeme další třídu, která se bude
využívat na dělené hodiny početných tříd na druhém stupni. Vznikne rekonstrukcí jednoho z kabinetů,
vybavíme ji školním nábytkem a tabulí. Předpokládáme opět otevření dvou prvních ročníků. V plánu je proto
také úprava dalšího oddělení školní družiny tak, aby se zde dopoledne mohli učit žáci, tj. zakoupení nábytku,
tabule, dataprojektoru, plátna, ozvučení a zavedení internetu. Ve dvou třídách vyměníme linoleum
a vymalujeme chodby a dvě učebny.
V mateřské škole třída „ Motýlků“ dostane novou podlahovou krytinu, nový nábytek, lůžka a lůžkoviny,
vyměníme osvětlení a vymalujeme. Kompletní rekonstrukcí projde i kuchyňka (nová linka, plocha na přípravu
výdeje jídel, podlaha a výmalba) a schodiště (lino, odstranění obložení, výmalba). Věřím, že se tyto změny
budou všem líbit.
Ať nám jarní dny přinesou dobré zprávy!
Viera Šmilňáková
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Mateřská školka
Když se ohlédneme za uplynulým rokem, můžeme říct, že byl přinejmenším netradiční. Už od září se
stále nesl ve znaku kovidu. Ale i přesto, že v naší školce nemohly probíhat tradiční akce jako například
divadélka, kroužky nebo společná tvoření a besídky pro rodiče, pokusili jsme se to dětem co nejlépe
vynahradit. Velkým zpestřením byl pro děti například příchod Mikuláše, čerta a anděla v podání našich paní
učitelek. Ačkoliv mnoho z dětí jistě prokouklo, kdo se pod maskou skrývá, na kouzle to rozhodně neubylo.
Celé vánoční období jsme si ve školce všichni náramně užili. Týden před Vánočními prázdninami provonělo
celou školku cukroví, které si děti samy upekly. Navštívili jsme také obecní slaměný betlém a vhodili jsme do
schránky dopis pro Ježíška (ten nám taky následně odpověděl krásným dopisem). Návštěva betléma se natolik
líbila, že inspirovala děti a paní učitelky z třídy Motýlků ke krásné dramatizaci příběhu o narození Ježíška.
Abychom i rodičům udělali radost v téhle nelehké době, připravili jsme pro ně společně s dětmi - vedle ručně
vyráběných přáníček a dárečků – také speciální virtuální besídku. Děti byly rády, že aspoň takhle mohly
maminkám a tatínkům ukázat, co vše se naučily a i my věříme, že jsme nejednomu z rodičů vykouzlili úsměv
na tváři a navodili příjemnou předvánoční atmosféru. Hlavním hřebem posledního školkového týdne v roce
2020 byl samozřejmě příchod Ježíška, který dětem přinesl velkou spoustu krásných dárků a celý den byl
nadhernou tečkou za tímto náročným rokem. Ani rok 2021 u nás bohužel nezačal příliš dobře a hned v prvním
týdnu se kvůli karanténě dveře školky opět zamkly. Start nového roku tedy začal později a pomaleji než jsme
zvyklí, ale ani to nám nebránilo si s dětmi užít krásné zimní období v podobě školkové olympiády, maškarního
bálu a hlavně radovánek se sněhem na naší zahrádce. Myslím, že čerstvě napadaný sníh jsme nemohli využít
lépe, než sáňkováním, stavěním sněhuláků a pořádnou koulovačkou. I když se snažíme dětem vynahradit vše,
co se kvůli současné situaci zrušilo, pevně věříme, že už se brzy situace zlepší a vše se vrátí do normálu.
Pavlína Kopečná
Projekt „Plýtvání jídlem ve školní jídelně“
I v letošním náročném školním roce členové kroužku Světová škola nezahálejí a v prvním pololetí
zrealizovali projekt, který se zabýval plýtváním jídlem. Téma bylo vybráno už na jaře 2020, ale kvůli pandemii
se realizace musela odložit až na podzim.
Celý projekt se skládal z několika částí. Během příprav se žáci potkali s paní vedoucí a kuchařkami
školní jídelny, od kterých se dozvěděli, co všechno musí obsahovat školní jídelníček a co se v jídelně může
vařit. Žáci dále připravili krátký dotazník pro své spolužáky a učitele, ve
kterém zjišťovali, jak to s jídlem ve školní jídelně mají.
Aby vše nezůstalo jen u psaní a povídání, v týdnu od 5. do 9. 10.
2020 došlo na zkoumání na místě činu – v jídelně. Paní kuchařky celý týden
vážily zbytky obědů a všechna čísla pak žákům předala paní vedoucí.
S návrhy na zlepšení (včetně tzv. desatera správného strávníka) byli žáci
školy a jejich rodiče seznámeni pomocí prezentace, kterou obdrželi
na email. Z pozice školy vnímáme, že toto téma je stále aktuální a budeme
se mu věnovat i nadále.
Žákovská akce „Plýtvání jídlem ve školní jídelně“ byla zrealizována
a podpořena z mezinárodního projektu Get Up and Goals, do kterého byla
naše škola zapojena v letech 2018 – 2021.
Mgr. Jakub Ambros
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FC PTENÍ
Od našich fotbalistů
Amatérský sport zažívá těžkou dobu, tak jako celý svět. Vše je svázáno různými opatřeními, a jedno
z nich je i stopka amatérského sportu. V současné době mohou spolu trénovat jenom dvě osoby. Jsou zavřeny
haly a hřiště. Na začátku března jsme měli absolvovat soustředění mužů i žáků jako každoročně v tuto dobu.
To nás mělo připravit na jarní mistrovská utkání. Ze známých důvodů jsme museli soustředění zrušit.
O víkendu 27. března se měly zahájit dohrávky nedohraných zápasů z podzimu. Bohužel v tomto termínu se
z důvodu nařízení vlády nezačne. Z OFS Prostějov nám přišel níže uvedený email ohledně dohrání letošního
ročníku.
Restart soutěží
1. Přestupní období se prodlužuje do 14. 5. 2021.

2. S ohledem na aktuální vývoj soutěží Výkonný výbor rozhodl o plošném zrušení kompenzačních
poplatků pro ročník 2020/2021, a to v plném rozsahu.
3. Soutěžní ročník bude plošně restartován dohrávkou podzimní části soutěže.
4. Řídící orgán soutěže určí „inkubační dobu“ pro přípravu klubů před restartem soutěže.
5. Soutěžní ročník se nebude prodlužovat, tzn. všechny soutěže budou ukončeny do 30.6.2021, resp. do
27. 6. 2021.
6. Pro regulérní ukončení SR je nutné odehrát více než 50 % všech soutěžních utkání v dané soutěži
(soutěžní řád schválen před začátkem soutěže).
7. Soutěžní utkání se odehrávají v maximálním možném počtu, která opatření ze strany Vlády ČR dovolí.
8. Pokud jde o kontumaci, pak
 za odehraná utkání se považují i kontumovaná,
 utkání klubu, který je z důvodu rozhodnutí hygieny umístěn do karantény, se nekontumuje.
9. V případě různého počtu odehraných utkání na konci soutěžního ročníku se použije koeficient.
10. Termín pro plošné zrušení soutěží se prozatím neurčuje.
Klub samozřejmě nespí a vše důkladně sleduje. Povedlo se nám zažádat a uspět v dotaci „Můj klub 2021“
na podporu mládeže od Národní sportovní asociace. Získali jsme na vybavení a činnost našich mladších a
starších žáků 68 050,- Kč, které využijeme na zdokonalení činnosti a vybavenosti našich dětí. Dále nám byla
přidělená dotace na činnost z Olomouckého kraje ve výši 10 000,- Kč. Nesmím zapomenout na podporu od
Obce Ptení, která spolku poskytla dotaci ve výši 40 000,- Kč. Z této částky bude především hrazena energie
spojená se zavlažováním fotbalové plochy. Na podzim jsme pozvali zástupce firmy na regeneraci travnatých
ploch. Byla nám doporučena větší regenerace trávnatého povrchu. Firma nám zaslala cenovou nabídku na
částku 125 000,- Kč bez DPH. Na základě této cenové nabídky, jsme požádali obec o
financování z rozpočtu obce, bohužel nám nebylo vyhověno. Nakonec přišla z obce
dobrá zpráva, že letos se dodělá oplocení kolem fotbalového areálu za střídačkami.
Velice si toho vážíme.
Bohužel jsme letos přišli o pořádání 29. fotbalového plesu, ale mám pro vás dobrou
zprávu. Pokud to situace v zemi umožní uspořádáme pro vás fotbalový ples pod širým
nebem, abychom si aspoň částečně nahradili plesovou sezonu a mohli se společně sejít
a zatancovat.
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Závěrem mi dovolte citovat jednu z pravd ze života, která se hodí na dnešní těžkou dobu.
Teď je jediný čas, na kterém záleží. Nemůžete změnit minulost ani předvídat budoucnost. Soustřeďte se na
jediný čas, který můžete ovlivnit – přítomnost.
Roman Minx

Z OBECNÍ MATRIKY

OPUSTILI NÁS
Přikrylová Františka
Špicerová Marie
Novotná Kristina

Růžičková Julie
Ing. Dušek Václav
Strouhalová Anežka

BLAHOPŘÁNI JUBILANTŮM
LEDEN
Černá Libuše
Klíčová Marta
Špicerová Františka
Lužná Miluše
Abrlová Milada

ÚNOR
Frgálová Ludmila
Čermáková Ludmila
Mačák Josef
Sychra Alois
Kopečná Vojmíra

BŘEZEN
Soppeová Anežka
Kaprálová Jiřina

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho sil do dalších let.

Veselé
Velikonoce!
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