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Slovo starosty
Jaro

je
jedno
z nejkrásnějších
ročních období a to
proto, že příroda i
vše
kolem
odkopalo sněhovou
peřinu, probudilo se
ze zimního spánku a
volá na svět hlasem
barev. Stromy a rostliny
se začínají oblékat do mnoha odstínů zelené barvy či
rozmanitých květů, jejichž úchvatné barevné
kombinace neberou konce. Obloha se zbarvuje do
blankytně modré podoby a sluneční paprsky začínají
příjemně hřát. Nejen příroda pak září všemi svými
zákoutími, ale i lidé se začínají více usmívat na tu
nádheru.
Občanům určitě neuniklo, že s nástupem
lepšího počasí dochází pracovníky obce k úklidu
chodníků a komunikací, úpravě parku a zeleně
veřejných prostranství. Letos chceme udělat řadu věcí
v oblasti životního prostředí. Především v souvislosti
s dřívějším kácením přestárlých a narušených dřevin,
chceme letos obměnit zeleň, vysázet nové stromy a
keře. U hřbitovní zídky se vysázelo 16 tují, komplexně
chceme osázet keři a vzrostlým stromem část před
obecním úřadem, osázet oblast u pomníku padlých na
Ptenském Dvorku, park před školou. V plánu máme i
nechat vypracovat urbanistickou studii na celý střed
obce. Avšak s ohledem na ekonomickou krizi, která se
nejvíce projevuje v daňových příjmech obecního
rozpočtu, priorita je dokončení inženýrských sítí na
Báchorkách a následný prodej pozemků ke stavění
rodinných domů. O stavební parcelu v obci původně
žádalo celkem 14 zájemců. Někteří již situaci řešili
individuálně, někteří od záměru stavět dům ustoupili a
někteří si našli stavební místo v jiné obci. A tak počet
vážných zájemců z obce Ptení je minimální. Proto
parcely nabízíme i jiným zájemcům z okolí.
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Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, katastrální
pracoviště Prostějov, oznámil „Zahájení obnovy
katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických
informací do digitální podoby v katastrálním území Ptení“.
Co to znamená?
V současné době v katastrálním území Ptení existují dva
druhy map - mapa pozemkového katastru a mapa katastru
nemovitostí. Až bude katastrální operát přepracován do
digitální podoby, bude v katastrálním území Ptení platná
pouze jedna mapa.
Obnovu katastrálního operátu také provází
částečná revize seznamu budov s čísly popisnými,
evidenčními a seznamu pomístního názvosloví. Revize
bude probíhat od června do prosince 2011. Obnovou
katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná
práva k nemovitostem. Po dokončení bude vyložen
obnovený katastrální operát k veřejnému nahlédnutí – o
termínu zveřejnění budete informováni.
V sobotu 18. června 2011 proběhnou oslavy k
880. výročí první zmínky o Ptení. Oslavy začnou od 13
hodin průvodem obcí s dechovou hudbou Koničanka,
bohatý program bude pokračovat na hřišti za sokolovnou.
Občané si budou moci prohlédnout budovu školy a ve
vestibulu výstavu z historie obce Ptení. Program obohatí i
Základní a mateřská škola Ptení pohádkovým odpolednem
u sokolovny.
Na všechny občany se obracím s prosbou o
zapůjčení starých fotografií, které zachycují staré Ptení,
jejich obyvatele, staré rodinné události, děje a činnosti,
dále různé tiskoviny a písemnosti, které souvisejí s naší
obcí. Domnívám se, že výstava bude přínosem nejen pro
mladé, ale i jako vzpomínka pro starší spoluobčany.
Program oslav dostanete včas do svých domovů.
Přišel jarní čas, z hlediska křesťanské tradice
prožíván jako čas postní před blížícími se svátky
velikonočními. V této tradici jsou pak Velikonoce časem
smrti na kříži, časem bolesti a vrcholí okamžikem
vzkříšení, vykoupení nového života, nové naděje.
Přeji Vám pokojné a naplněné prožití velikonočních
svátků, pěkné a teplé jarní dny, elán a chuť při zvelebování
zahrádek, sílu do cyklistických pedálů…

Jiří Porteš
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení ze dne 26. ledna 2011
A)

Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:

1) Zprávu o činnosti ZO Ptení za období od 30.11.2010 do
26.1. 2011
2) Cenu vodného pro členské obce PV části – pohyblivá
složka vodného 29,20,-Kč/m3 a pevná složka vodného
(nájem vodoměru) 198,-Kč/rok od 1.2.2011
3) Provádění odečtů vody firmou INSTA 1x ročně, a to
v měsíci březnu
4) Výsledek Tříkrálové sbírky v roce 2011
5) Výroční zprávu za rok 2010 podle zák. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších
předpisů
6) Výši a splatnost poplatků za svoz TKO a poplatků ze psů
7) Rozpočtové opatření starosty č. 7/2010
8) Zprávu finančního výboru o kontrole dle zákona 128/2000
Sb., v platném znění
9) Organizaci oslav 880 let založení obce a 130 let založení
HZS Ptení – ve dnech 18. – 19. 6. 2011
1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

B) Zastupitelstvo obce schvaluje:
Kompenzaci služeb prováděných školníkem při
předávání tělocvičny výší nájemného
Zvýšení nájmů v obecních bytech od 1. 5. 2011 na výši
100% dle posudku p.Polzera z 31. 12. 2010 – v bytovce
č.p. 175, v bytu školníka na výši 50% dle posudku. Dále
od 1.1. 2011 rozpočítávat nájemníkům ostatní skutečné
náklady – odvoz fekálu, elektřina ve společných
prostorách atd.
Základní cenu za 1m2 pozemku v lok. Báchorky 500,-Kč
Třípásmový bonusový systém při výstavbě v lokalitě
Báchorky při dodržení podmínky:
- kolaudace do 31.12. 2014, vratka 10% (konečná cena
bude 450,-Kč/m2
- kolaudace do 31.12.2017, vratka 6% (konečná cena
470,-Kč/m2)
- kolaudace do 31.12.2020, vratka 3% (konečná cena bude
485,-Kč/m2
- kolaudace po 31.12.2020, vratka 0% (konečná cena 500,Kč/m2
Pokud stavebník nezkolauduje do 10 let po kolaudaci ZTI,
bude splatná pokuta 50 tisíc Kč (směnka při podpisu
smlouvy)
Podání žádosti o příspěvek na pořízení, rekonstrukci,
opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH
ve výši 30 tisíc Kč se spoluúčastí obce ve výši 30 tisíc Kč
pro rok 2011
Podání žádosti do Programu obnovy venkova „Výstavba
ZTI v lokalitě Báchorky“, SO.05 – Veřejné osvětlení
s realizací akce v roce 2011
Darovací smlouvu na budoucí bezúplatný převod části
pozemku p.č. 3828 mezi Olomouckým krajem a obcí
Ptení na akci „Chodník ke hřbitovu“
Výsledek inventarizace majetku obce
Souhlas s uzavřením darovací smlouvy mezi
Olomouckým krajem a obcí Ptení v rámci ukončení
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projektu „Inventarizace knihoven Olomouckého kraje“
10) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni mezi obcí Ptení a E.ON
Distribuce,a.s. na akci „Ptení, přípojka NN, Přikryl“

Usnesení ze dne 16. března 2011
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 27.
1. 2011 do 16. 3. 2011
2) Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Ptení za rok
2010 ze dne 7. března 2011
3) Zprávu o přezkoumání hospodaření Mikroregionu
Kostelecko za rok 2010
4) Termín svozu nebezpečného odpadu - 7. května 2011
5) Termín vybírání poplatků za TKO a ze psů na Ptenském
Dvorku v úterý 19. dubna od 14-16 hod.
6) Informaci HZS Olomouckého kraje k vypalování porostů
7) Vyjádření dopravce FTL k autobusové zastávce
„Prostějov-Kostelecká“
8) Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním
souboru geodetických informací do digitální podoby a
oznámení o vyhlášení částečné revize katastru
nemovitostí
9) Informace ke sčítání lidu, domů a bytů 2011
10) Zprávu ředitele fy Insta – Ing. Sedláčka o průběhu
výstavby v lokalitě Báchorky a informace týkající se
výstavby kanalizace v obci. Ing. Sedláček navrhuje
zastupitelstvu zpracovat projektovou dokumentaci na
výstavbu kanalizace
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Veřejnoprávní smlouvu o zajišťování výkonu přenesené
působnosti na úseku přestupkové agendy
2) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovdajícího věcnému břemenu „Ptení, DS NN, 18RD,
Báchorky“
3) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva opovídajícího věcnému břemenu „Ptení, přeložka VN + TS,
Báchorky“
4) Mandátní smlouvu mezi Obcí Ptení a JUDr. Tamarou
Vránovou o uskutečňování poradenské a konzultační
činnosti v oboru práva paušální měsíční částkou 2.000,Kč + DPH
5) Revokace bodu B/2 usnesení 2. zasedání Zastupitelstva
obce Ptení ze dne 26. 1. 2011 ve věci bytového domu
č.p. 175
6) Výše nájmu obecních bytů od 1. ledna 2011 ve výši
2.300,- Kč, přičemž výnosy z nájmu budou investovány
zpět do oprav budovy
7) Smlouva o převodu práv a povinností ze stavebního
povolení mezi Obcí Ptení a E.ON Distribuce a.s., ve
stavebním povolení - „Výstavba ZTI v lokalitě Báchorky“
stavební
objekty SO 04 Rozvody NN a SO 06
Přeložka trafostanice a vedení NN.
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8) Rozpočet obce Ptení na rok 2011 jako schodkový.
Příjmy 14.662.301,20 Kč, výdaje 19.712.301,20 Kč,
financování 5.050.000,- Kč.
Příjmy:
1511 Daň z nemovitosti, rozdíl – 150.000,- Kč
4121 Neinv. dotace od obcí na žáky, rozdíl + 35.362,-Kč
3611 Příjmy za prodej stav. Pozemků, roz. + 459.638,- Kč
3612 Bytové hospodářství, rozdíl
+ 15.000,- Kč

strana 3

3113 OP. Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
přidáno + 543.301.20Kč
Výdaje:
3113 Provoz ZŠ a MŠ Ptení, rozdíl
+ 543.301,20 Kč
3612 Bytové hospodářství,
rozdíl
+ 110.000,- Kč
6171 Výkup pozemku na stavění, rozdíl + 250.000,- Kč
Příjmy a výdaje v hospodářské činnosti na veřejnou
linkovou dopravu – 217.000,- Kč.

Lyžařský zájezd
Dne 5. února 2011 uspořádali zaměstnanci Obecního úřadu Ptení jednodenní lyžařský zájezd do zimního střediska na
Dolní Moravě. Středisko leží na úpatí Kralického Sněžníku mezi Jeseníky a Orlickými horami.Ve skiareálu jsou oproti loňskému
roku dvě
čtyř sedačkové lanovky a pro malé návštěvníky dětský ráj s pohyblivým pásem, kotoučem a dvou a půl
kilometrovou sáňkařskou dráhou. Má zde vyrůst areál, který bude obdobou alpských středisek. Na výstavbu
přispěla Evropská unie.
Autobus s lyžaři vyjížděl ze Ptení v 6.15 hodin, ve Ptenském Dvorku nabral další lyžaře a ujížděl směrem
Dolní Morava. Po cestě někteří v autobuse ještě dospávali, jiní snídali nebo se posilňovali něčím ostřejším,
takže cesta uběhla rychle. Na místo jsme dorazili v 8.30 hod. Skibusem jsme se dopravili přímo k vleku a pak už
si jen užívali zimních radovánek. Náročnější lyžaři využili jednu z nejprudších sjezdovek v ČR, jiní si
užívali mírnější sjezdovku (tzv. červenou) a děti i snowboardisté si zadováděli na nově vybudované
sjezdovce „U slona“, kde mohli využít i snowparku. Ve skiareálu nechyběl ani stánek s občerstvením,
kterého mnozí využili k odpočinku a posilnění se na další lyžařské aktivity. I když na kopci foukal
studený vítr a svah byl místy rozježděný, nikoho to neodradilo a všichni si užívali lyžování až do konce. Příjemně unavení jsme se
nechali skibusem odvézt k našemu autobusu, kde jsme po cestě relaxovali a doplňovali kalorie, někteří ochutnávali starostovskou
slivovici a řízky z domácí kuchyně.
Tomu, kdo na Dolní Moravě ještě nebyl, můžeme jen doporučit. Jelikož se lyžařský zájezd všem líbil, tak ještě na
zpáteční cestě se domlouval další. Tentokráte do rakouských Alp.

Stavební pozemky ve Ptení
Tento inzerát byl nedávno zveřejněn
v okresních novinách „Týdeník Prostějovska“, a obec
Ptení tak oficiálně zahájila prodej stavebních pozemků
v lokalitě Báchorky. Jedná se o 18 stavebních pozemků
2
o velikosti 710 až 1150m .
I když v současné době probíhá ještě výstavba
přeložky trafostanice, vedení NN a montáž jednotlivých
rozvodů a těsně před dokončením je dobudování
vodovodního řádu a kanalizace, stavební firma
předpokládá dokončení všech těchto prací včetně
příjezdové komunikace, chodníků a terénních úprav
během měsíce června. Po následné kolaudaci nic nebrání
novým vlastníkům zahájit výstavbu rodinného domku.
Na posledním zasedání Zastupitelstva obce byla
odsouhlasena cena za pozemek a stanoven bonusový
systém, který je zveřejněn v usnesení ZO ze dne 26.
ledna 2011. Všechny stavby rod.domků v této lokalitě by
měly být ukončeny do deseti let, aby obec mohla splnit
jednu z podmínek udělené dotace na tuto výstavbu. Pro
vážné zájemce je teď ta pravá
doba k výběru
pozemku a
k podepsání
předběžné kupní smlouvy.
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JAK JSME V MINULÉM ROCE HOSPODAŘILI
Z komentáře k hodnotící zprávě o hospodaření za rok 2010
Hospodaření obce v minulém roce probíhalo dle
schváleného rozpočtu. Všechny přesuny finančních
prostředků uskutečněné v minulém roce byly zachyceny
v rozpočtových opatřeních 1 – 7/2010 a schváleny na
zasedáních zastupitelstva obce.

Rozpočet na rok 2010 - příjmy
rozpočet

skutečnost

1211 Daň z přidané hodnoty (DPH)

3 000 000

3 554 612

1121 Daň z příjmů právnických osob

1 600 000

1 717 919

1113 DPFO z kapitálových výnosů

100 000

145 000

1112 DPFO ze samostat. výděl. čin.

100 000

98 130

1111 DPFO ze závislé činnosti

1 600 000

1 803 558

1511 Daň z nemovitostí

1 000 000

1 362 812

7 400 000

8 682 031

450 000

455 678

16 500

16 307

Daně celkem
1337 Poplatky za komunální odpad
1341 Poplatky ze psů
1361 Správní poplatky

25 000

52 440

4112 Dotace ze SR na místní správu

732 400

731 300

4121 Neinv. dotace od obcí na žáky

400 000

399 974

3612 Bytové hospodářství

70 000

129 024

5512 Nájemné - víceúčelové zařízení

12 000

16 400

5 000

7 380

251 000

296 050

1343 Veřejné prostranství
8901 Přísp. od KÚ na prov. veř. dopr.
1334 Odv. za odnětí půdy ze zem.p.f.

186 880

2420 Splátka půjčky od ŘK farnosti

55 000

4213 Dotace na zateplení ZŠ

272 668

4216 Dotace na zateplení ZŠ

5 532 663

4216 Dotace na vyb. ZTI - Báchorky

Příjmy celkem

900 000
9 361 900

17 733 795

V roce 2010 se skutečné daňové příjmy v celkovém
součtu příliš nelišily od předcházejícího roku. V celku byly
daňové příjmy oproti schválenému rozpočtu překročeny o
1 285 577,-Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti byla překročena o 203 558,-Kč, daň z příjmů
fyzických osob z kapitálových výnosů o 48 543,- Kč a daň
z příjmů právnických osob o 117 919,-Kč. Jediný pokles
zaznamenala daň z příjmů fyzických osob ze SVČ o 1 869,Kč. Oproti původnímu rozpočtu o 362 812,-Kč narostla také
daň z nemovitostí a o 554 612,-Kč DPH. Dále obec
obdržela 186 880,-Kč za odvody odnětí půdy ze ZPF a
navýšen byl o 5 678,-Kč příjem na odvoz TKO z důvodu
50% navýšení poplatku za nedodržení lhůty splatnosti. Dále
byl navýšen příjem o 2 380,-Kč za výběr poplatků za
užívání veřejného prostranství a zvýšil se i o 27 440,-Kč
příjem správních poplatků. Nebyl naplněn příjem
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poplatků ze psů o 693,-Kč. Velká většina navýšených
příjmů byla použita na úhradu budování ZTI v lokalitě
Báchorky.
Obec obdržela dotaci na volby do Parlamentu ČR ve
výši 42 tisíc, využito bylo 38 868,-Kč, zbytek ve výši
3 132,-Kč byl vrácen na účet KÚ Olomouckého kraje.
Z další dotace na volby do zastupitelstva obce ve výši 48
tisíc obec využila 29 049,-Kč, zbytek byl rovněž vrácen na
účet krajského úřadu. Dále obec obdržela dotaci pro
jednotku SDH na věcné vybavení, zásah a odbornou
přípravu ve výši 4 690,-Kč a 20 000,-Kč na pořízení
ochranných pomůcek. Ze svých prostředků obec doplnila
ještě tuto dotaci o částku 23 475,-Kč. Z fondu MMR obec
přijala dotaci 900 tisíc Kč na vybudování inženýrských sítí
pro bytovou výstavbu a dotaci z Fondu soudržnosti
4 632 663,-Kč a od SFŽP 272 663,-Kč na zateplení ZŠ.
Rozpočet byl navýšen o příjmy z pronájmu sokolovny o
5 600,-Kč, o nájmy hrobových míst ve výši 2 550,-Kč.
Příjmy z pronájmu Ptení 30 vzrostly o 4 100,-Kč na
16 400,-Kč.
Příjmy z prodeje pohlednic činily 345,-Kč, pronájmy
pozemků 11 833,-Kč, příjmy z pronájmu provozoven a
zasedací místnosti 9 910,-Kč příjmy z úroků 36 660,-Kč a
z dividend 36 560,-Kč. Příjmy z prodeje domu Ptení 27 na
základě smlouvy činí 30 tisíc Kč, splátky jsou rozloženy
měsíčně do 3 let a teprve potom bude doplacena zbývající
část. Za třídění odpadů jsme na účet obce přijali částku
56 845,-Kč a tuto částku jsme použili na nákup nových
popelnic.
V oblast výdajů obec proinvestovala prostředky ve výši
5 727 275,-Kč na výstavbu ZTI v lokalitě Báchorky. Na
zajištění dopravní obslužnosti bylo použito 17 277,- Kč. Na
provoz vlastního autobusu bylo použito 338 542,-Kč – tato
částka je kryta na základě smlouvy příspěvkem
Olomouckého kraje částkou 251 359,-Kč, část příjmů tvoří
jízdné ve výši 35 186,-Kč a dále úhrada ve výši 9 500,-Kč
od KÚ Ol. Kraje za zapojení obce do IDSOK. Zapojení
obce do systému IDSOK si ale vyžádalo také určité náklady
na pořízení nového výdejního zařízení a softwaru do PC ve
výši 79 668,-Kč, dále zaškolení obsluhy ve výši 8 400,-Kč a
nákup materiálu do odbavovacího zařízení za 4 000,-Kč.
Rozdíl ve výši 38 690,-Kč financovala obec ze svého
rozpočtu v zájmu zachování počtu dětí v základní škole.
Vodovodu Pomoraví byly uhrazeny částky 67 500,-Kč jako
členský příspěvek a 900 000,-Kč jako investiční podíl.
Místní lidová knihovna nakoupila nové knihy a časopisy za
15 646,-Kč a 3 896,-Kč bylo vyplaceno jako odměna pro
vedoucí knihovny. Na provoz a údržbu sokolovny bylo
použito 22 965,- Kč, na údržbu věžních hodin 2 400,-Kč, na
opravu místního rozhlasu 19 908,-Kč a 540,-Kč
na
zaplacení rozhlasového poplatku.
Na Ptenském Dvorku byl na místě původního pomníku
vybudován nový pomník padlým v I.a II. světové válce za
85 273,-Kč.
Na kulturní akce pořádané obecním úřadem (vítání dětí,
posezení s jubilanty, balíčky pro jubilanty) bylo použito
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Rozpočet 2010 - výdaje
rozpočet
2212 Rekonstrukce - chodník ke hřbit.

skutečnost

1 200 000

0

968 000

967 500

3113 Provoz ZŠ a MŠ Ptení

2 200 000

2 148 788

3113 Zateplení ZŠ

1 000 000

4 691 939

20 000

19 542

3319 Oprava sokolovna

100 000

22 965

3322 Oprava pomníku pad. - Pt. Dvorek

120 000

85 273

70 000

20 448

100 000

36 286

3419 Tělovýchova . fotbal, or.běh

60 000

65 329

3519 Nájem dětské ordinace

46 000

45 048

3612 Bytové hospodářství

20 000

17 173

3631 Rozšíření VO

50 000

39 510

3631 Veřejné osvětlení - provoz+opravy

400 000

245 754

3632 Pohřebnictví - provoz a udržba hř.

30 000

9 620

150 000

130 624

30 000

35 268

370 000

321 225

2310 Vodovod Pomoraví

3314 Činnost knihovnictví + internet

3341 Rozhlas - oprava poplatky
3399 Kultura - vítání občánků,jubilanti

3721 Nebezpečný odpad
3722 Nákup popelnic
3722 Likvidace kom. odpadu
3723 Svoz ost. odpadů - plasty, sklo

70 000

47 445

3745 Péče o vzhled obcí - údržba

800 000

790 728

5512 Požární ochrana - provoz, výstroj

250 000

110 523

1 000 000

936 548

6171 Budova OÚ

150 000

173 813

6171 Chodník ke hřb., výkup pozemků

137 500

0

6171 Bytová výstav. - výkup pozemků

500 000

432 130

1 800 000

1 321 083

6171 Nákup malotraktoru

450 000

507 510

6171 Projekt - inženýrské sítě Báchorky
Vedl.hosp.čin.- provoz veř.
8901 autobusové dopravy.

500 000

5 440 799

251 000

334 728

6112 Zastupitelstvo

6171 Činnost místní správy

2221 Doprav.obslužnost - nedělní linka

17 277

2321 Vyčištění odvodňovací strouhy

25 000

3322 Oprava věžních hodin

3 146

3610 Poplatky na běž. účtě

26 711

2212 Oprava cesty ve Dvoře+ chodník

Výdaje celkem

107 826
12842500

19177559

36 286,-Kč. Oddílu orientačního běhu TJ Sokol Ptení byla
zaslána dotace ve výši 20 tisíc Kč, fotbalovému klubu Ptení
byl uhrazen materiál za 17 412,-Kč na opravu střídaček a
uhrazena energie v šatnách FC za 10 504,-Kč, dále pak
pohonné hmoty na sečení hřiště ve výši 10 414,-Kč, věcný
dar za 1 999,-Kč na ples a poskytnuta dotace na dětský den
ve výši 5 000,-Kč.
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V rámci bytového hospodářství bylo vydáno 9 976,-Kč za
vývoz fekálií a elektřinu ve společných prostorách a 6 988,Kč za opravu plotu u bytovky č. p. 175.
Bylo rozšířeno veřejné osvětlení k novostavbám v částce
16 801,-Kč, oprava veřejného osvětlení nás stála 22 709,-Kč
a za spotřebovanou elektrickou energii jsme zaplatili
245 794,-Kč. Na údržbu a provoz hřbitova bylo použito
částky ve výši 9 620,-Kč.
Za svoz nebezpečného odpadu jsme zaplatili 130 604,-Kč,
za svoz komunálního odpadu 321 225,-Kč, za svoz ostatních
odpadů 47 444,-Kč.
Na údržbu veřejného prostranství bylo použito 763 273,-Kč,
( 101 096,- Kč jsme obdrželi na mzdy 2 pracovníků
z evidence ÚP).
Na odměny členů zastupitelstva, zdravotní pojištění
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti bylo použito
932 970,-Kč, a na činnost OÚ 1 524 896,- Kč.
Prozatím se nepodařilo z důvodů dosud neukončených
dědických řízení vykoupit celou parcelu v lokalitě
Báchorky, nebyly vyčerpány ani finanční prostředky určené
na výkup pozemků na chodník ke hřbitovu. Byly zakoupeny
dvě parcely, které budou vyměněny s Římskokatolickou
farností Ptení za pozemky v tzv. farské zahradě na budoucí
výstavbu rodinných domků v celkové částce 432 130,-Kč .
Dále byl zakoupen nový obecní traktorek za 507 510,-Kč, a
protihodnotou vykoupen starý za 113 000,-Kč.
Obec i v tomto roce hradila nájem ordinace dětského lékaře
ve výši 45 048,-Kč.
Dále obec poskytla dotaci STP Ptení ve výši 3 000,-Kč na
činnost a 33 600,-Kč za sběr železného šrotu organizovaný
členy STP.
5 000,-Kč poskytla Středisku rané péče na péči o těžce
zdravotně postiženou občanku.
Městu Prostějov uhradila částku 3 500,-Kč za projednávané
přestupky proti občanskému soužití a Mikroregionu
Kostelecko byl zaslán členský příspěvek ve výši 3 345,Kč.
V oblasti výdajů se významnou měrou na jejich výši podílí
také provoz Základní a Mateřské školy Ptení, kde obec
uvolnila z rozpočtu částku 1 920 000,-Kč na provoz a dále
je z rozpočtu obce hrazena mzda řidiče ve školní jídelně a
mzda jedné uklízečky ve výši 208 847,- Kč. Částka původně
určena v rozpočtu nebyla zcela dočerpána z důvodu úspory
plynu po zateplení budovy ZŠ.
Upravený rozpočet byl dodržen, nedošlo k překročení ani
neoprávněnému použití finančních prostředků.

Termíny svozu komunálního odpadu:
11. a výjimečně v sobotu 23. dubna
9. a 23. května
6. a 20. června

………………..erna
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Rozpočet na rok 2011
Příjmy
1211
1121
1113
1112
1111
1511

1337
1341
1361
4112
4121
3611
3612
3639
3725
5512
1343
6171
3113

Výdaje

Daň z přidané hodnoty (DPH)
Daň z příjmů právnických osob
DPFO z kapitálových výnosů
DPFO ze samostatné výděleč. čin.
DPFO ze závislé činnosti
Daň z nemovitosti

3 500 000
1 700 000
150 000
90 000
1 700 000
1 150 000

Daně celkem

8 290 000

Poplatky za komunální odpad
Poplatky ze psů
Správní poplatky
Dotace ze SR na místní správu
Neinv.dotace od obcí na žáky
Příjmy za prodej staveb. pozemků
Bytové hospodářství
Příjmy z pronájmů pozemků
Přijaté nekapitálové příspěvky
Nájemné - víceúčelové zařízení
Veřejné prostranství
Činnost místní správy
OP.Vzdělávání pro konkurencesch.

440 000
16 000
25 000
708 900
435 362
3 923 738
130 000
11 000
20 000
12 000
7 000
100 000
543 301

2310
3113
3314
3319
3341
3399
3419
3421
3519
3612
3631
3632
3721
3722
3722
3723
3745
5512
6112
6161
6171
6171

Poplatky celkem

6 372 301

6171 Inženýrské sítě na Báchorkách

Příjmy celkem
8123 Úvěr Česká spořitelna
8115 BÚ z roku 2010
Příspěvek na veřejnou linkovou dopr.

Celkem

Vodovod Pomoraví
Provoz ZŠ a MŠ Ptení
Činnost knihovnictví+ internet
Oprava sokolovny
Rozhlas - oprava poplatky
Kultura - vít.občánků,jubilanti
Tělovýchova - fotbal, orient. běh
Dětské hřiště
Nájem dětské ordinace
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení - provoz+opravy
Pohřebnictví - provoz+údržba+zeleň
Nebezpečný odpad
Nákup popelnic
Likvidace komunálního odpadu
Svoz ostatních odpadů - plasty, sklo
Péče o vzhled obcí, údržba
Požární ochrana - provoz, výstroj
Odvody SZ,ZP,zastupitelstvo
Budova obecního úřadu
Výkup pozemků na stavění
Činnost místní správy, provoz OÚ

14 662 301
4 000 000
1 050 000
217 000

8124 Splátky úvěru
Celkem výdaje

19 929 301

Celkem

Příspěvek na veřejnou link. dopravu

968 000
2 743 301
20 000
50 000
30 000
100 000
60 000
300 000
46 000
130 000
350 000
30 000
150 000
10 000
370 000
60 000
800 000
250 000
925 000
150 000
270 000
1 800 000
9 000 000
1 100 000
19 712 301
217 000
19 929 301

Lyžařský zájezd do Rakouska
V pořadí druhou lyžařskou akci organizovala v sobotu 26.2.2011 firma Autobusová doprava Studený s.r.o.
Pro místní vyznavače vykrojených lyží byla připravena „lahůdka“ v podobě zájezdu
do rakouského Hochkaru.
Hochkar je bezesporu nejznámějším střediskem Dolních Rakous s jistotou sněhové pokrývky od
prosince do dubna.K dispozici bylo lyžařům téměř 19 kilometrů sjezdových tratí v nadmořské výšce 1400 až 1850
metrů.Perfektně upravované sjezdovky nabízely vyžití jak začátečníkům,tak pokročilým i náročným lyžařům.
K nesporným kladům střediska patřilo moderní přepravní zařízení (včetně kryté čtyřsedačky) schopné přepravit až
14000 osob za hodinu.To vše umocněné sluníčkem a teplotou kolem – 5°C připravilo pro zúčastněné vyznavače
sjezdového lyžování velmi pěkné sportovní zážitky,i když středisko trochu zaostává za „alpským standartem“, co se
týče restaurací a sociálního zázemí.
I přes brzký odjezd a pozdní návrat (vzhledem ke vzdálenosti cca 350 km) byli všichni
dostatečně „vylyžovaní“a velmi spokojeni.
Josef Svoboda

www.pteni.cz
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Z naší školy
S blížícím se schvalováním rozpočtu obce jsem byl požádán o krátký
článek, ve kterém bych rád ukázal, co se děje s penězi, které od obce, našeho
zřizovatele, dostáváme na chod školy. Školy, která je nedílnou součástí obce
Ptení po staletí, do které jste chodili Vy a teď chodí Vaše děti. Ještě stále se
totiž setkáváme občas s názorem, že škola je pomyslná černá díra, kde zmizí
ročně něco přes dva miliony z celkového rozpočtu obce. Na druhou stranu je tu
také fakt, že mnozí odborníci považují školství za jeden velký experiment
s názvem: Za jak málo peněz to jde ještě dělat, než se to zhroutí.
Pokusím se tedy jen pro hrubou představu nastínit, kam zmizely tyto
prostředky za loňský rok. Největší částkou jsou energie. Za plyn to bylo loni
620 tisíc, za elektřinu 230 tisíc a za vodu 60 tisíc. Tím jsme vyčerpali necelou
polovinu peněz. K tomu ještě dodávám, že škola po celkové rekonstrukci a
zateplení přešla k dodavatelům plynu a el. energie, kteří garantuji nejnižší cenu
na trhu v ČR. Z dalších nákladů vybírám například internet 40 tisíc, revize zařízení 60 tisíc, servisní služby 30 tisíc,
vývoz fekálií a čištění komínů 32 tisíc. Tak bychom mohli pokračovat dál, ale pokud to někdo chce opravdu studovat,
tak je k dispozici výroční zpráva hospodaření.
Jinými slovy, peníze, které dostáváme, nemizí nikde v černé díře, ale jsou vynakládány pokud možno tím
nejefektivnějším způsobem. Ve školství je dlouhá léta zvykem, že se mnoho věcí dělá zadarmo a z lásky k dětem. A tak
snad i proto jsme zřídili druhé oddělení družiny za minimum prostředků, sami si ji vymalovali a paní učitelka tam
věnovala svoji sedačku z obýváku. Totéž lze říct o letitých chloubách naší školy. Orientační běh a Ptenské dětské
divadlo. Ty jsou provozovány také jen díky obrovskému nadšení a osobnímu nasazení zúčastněných pracovníků školy,
v případě divadla dokonce už bývalých. Stěžovat si na nedostatek peněz můžu. Nicméně musíme zajistit chod školy a to
i v podmínkách výjimky z nejnižšího počtu žáků, což také znamená méně peněz ze státního rozpočtu a tím víc peněz
z rozpočtu zřizovatele, tedy obce. Proto jsem nesmírně rád, že cestu do naší školy si letos našli rodiče dětí, které nejsou
z typické spádové oblasti. Mohlo by to v budoucnu znamenat vyšší počet dětí ve škole a tudíž menší finanční zátěž pro
obec. To ovšem s sebou nese nutnost zajíždění autobusu do vzdálenějších obcí a tím i vyšší výdaje na provoz. Letos
v tomto máme jedinečnou šanci, která se nemusí už nikdy opakovat. Chápu, že nové dětské hříště je viditelnější než
dalších 5 dětí ve škole. Ale z dlouhodobého hlediska si myslím, že tohle je cesta, kterou by jsme se měli vydat.
Nesmírně si cením snahy obce vybudovat na nevyužitém pozemku školy nové sportoviště. Je to sice otázka dotací
z fondů EU, ale je to jediná slabina, kterou naše škola má. Díky dalšímu projektu „EU peníze do škol“ bude ptenská
škola výrazně zmodernizována. Dostane vybavení, které by jinou cestou zřejmě jen těžko dostala. Nová počítačová
učebna, interaktivní tabule, projektory a další vybavení nezbytné k moderní výuce.
Tyto novinky by ale byly zbytečné, kdyby nebylo to hlavní. A sice učitelé, vychovatelky, ekonomka, kuchařky,
školník, uklizečky. Lidé, kteří tuto práci a poslání dělají s obrovským elánem a nadšením pro věc. Bez nich by i
dvacetimilionový rozpočet byl k ničemu. Proto si také vážím ujištění pana starosty, který mi už loni řekl v humorné
náladě: „Nebojte, školu nepotopíme a udržíme“. A to je pro mě, dalších skoro 30 zaměstnanců a hlavně pro více než
190 dětí ZŠ a MŠ to nejdůležitější.
Mgr. Pavel Kovář, ředitel školy

Aktuální krátké zprávy:
Přerušení dodávky vody

Tříkrálová sbírka 2011

Firma INSTA CZ s.r.o. Olomouc oznamuje všem občanům,
že dne 5.dubna 2011 bude z provozních důvodů v obci Ptení,
Ptenském Dvorku a Holubicích přerušena dodávka pitné
vody v době od 9.oo do 14.oo hodin. Dodávka vody bude
přerušena z důvodu napojení nové přeložky vodovodního
potrubí v oblasti Báchorky. V případě jakéhokoli dotazu se
můžete obrátit na firemní bezplatnou telefonní linku
800 490 490, nebo přímo na zodpovědného stavbyvedoucího
pana Vaculíka, tel: 602 505 238.Děkujeme za pochopení.

V roce 2011 bylo obecným účelem sbírky pomoc rodinám a
lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. V
Konickém regionu proběhla sbírka ve dnech 7. až 9. ledna
2011. Při ní se vybralo na Ptenském Dvorku 7 620,-Kč,
Holubicích 1 000,-Kč a ve Ptení 18 354,-Kč. Celkem tedy
26 974,-Kč. Sbírka svou šíří a zaměřením je důkazem
solidarity ve společnosti, prostředkem pro sdílení
odpovědnosti, nezávisle a pružně reagovat na potřeby lidí
potřebných a lidí v nouzi.

www.pteni.cz
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Obecní poplatky
Poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů
jsou splatné do konce měsíce dubna 2011. Na Ptenském
Dvorku budou tyto poplatky vybírány v úterý 19. dubna
v době od 14,oo do 16,oo hodin

Změna ceny vodného
Cena vodného pro všechny členské obce prostějovské části
Vodovodu Pomoraví pro letošní rok byla stanovena na
29.20 Kč/m3. Pevná ložka vodného (nájem za vodoměr) je
stanovena na 198,-Kč za rok.

Vítání dětí
V květnu 2011 proběhne na obecním úřadě slavnostní vítání
nových občánků.
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Oslavy založení obce
Oslava 880 let založení obce Ptení proběhne dne 18.
června 2011. Do oslav se zapojí převážně všechny
společenské organizace obce. V ten den si budou moci
občané prohlédnout budovu školy, navštívit výstavku
z historie obce a zúčastnit se bohatého programu v areálu za
sokolovnou.

Svoz nebezpečného odpadu
7. května 2011 proběhne v naší obci svoz nebezpečného
odpadu, časové rozvržení bude jako v minulém roce.
Žádáme občany ,aby odpad naváželi až v den odvozu.

Školáci přivítali jaro
Tak, jako každý rok, tak i letos dvacet pět žáků naší školy z divadelního souboru přivítalo příchod
jara
novým
divadelním
představením
pohádky
„O
Honzíkovi a Marušce a jak se ta
Agáta nakonec vdala“. Stalo se
již tradicí, že v tomto ročním
období představuje divadelní
soubor ptenské školy výsledky
své práce od začátku školního
roku. Skřítci, čarodějnice a
nejrůznější zvířátka roztančila a
rozezpívala školní jeviště a
přinesla svým rodičům, známým
a spolužákům dvě hodiny
příjemné a skvělé zábavy. Pestré
kostýmy a působivé kulisy jim
vyrobili a namalovali učitelé a
zaměstnanci
školy,
hezké
melodie složili František, Filip a
Kamila Francovi. Pohádka měla
úspěch, divákům se líbila a ti
odměnili nejen herce za jejich hezké výkony, ale i autora hry a vedoucího souboru p. Karla Foltina
dlouhotrvajícím potleskem. Je to to nejcennější a nejkrásnější ocenění, jaké může člověk získat.
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