SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, milí čtenáři našeho zpravodaje.
Zima nám, alespoň podle kalendáře, skončila a několik dnů už máme jaro. Jaro – jedno
z nejkrásnějších ročních období. Nejen proto, že příroda i vše kolem odkopalo sněhovou peřinu,
probudilo se ze zimního spánku a volá na svět hlasem barev. Stromy i rostliny se začínají oblékat
do mnoha odstínů zelené barvy či rozmanitých květů, jejichž úchvatné barevné kombinace neberou
konce. V korunách stromů, skýtajících bezpečí, začínají rozehrávat svou symfonii života ptáčci.
Obloha také neřekla své poslední slovo a začíná se zbarvovat do modré podoby a lehkých bílých
obláčků. Sluneční paprsky začínají příjemně hřát a rozjasňovat hrátky barev kvetoucích rostlin.
Obraz jara také skýtá občasný pohled na velmi tmavou oblohu s hrůzostrašným hřměním
a doprovodem nebezpečných blesků hledajících místo pro udeření do zemského povrchu. Ale nejen
příroda pak září všemi svými zákoutími, ale i lidé se začínají více usmívat na tu nádheru, která
se nedá penězi ani drahými kovy vyčíslit.
Přemýšlel jsem nad tím, jak začít psát dnešní úvodní slovo. V úvodu ale využívám tohoto
zpravodaje k tomu, abych vzpomenul na předešlý rok, kdy nás náhle opustili dlouholetý starosta
Jaroslav Piňos a místostarosta František Tříska. Poslední loučení bývá nejbolestnější nejen
pro rodinu, ale v tomto případě i pro celou obec. Tímto jim chci ještě za nás, všechny spoluobčany,
poděkovat za vše, čím přispěli ke zlepšení života v naší obci a svém okolí. Byli to oni, jejichž práce
byla věnována dříve jiným než sobě. V tomto velikonočním čase jim patří důstojná vzpomínka.
Vážení spoluobčané, připomínám, že pokud jste napojeni na obecní splaškovou kanalizaci
a odvádíte odpadní vody a doposud jste neuzavřeli s provozovatelem, Obcí Ptení, Smlouvu
o odvádění a čištění odpadních vod, je nutné neprodleně tuto smlouvu uzavřít. Tato
smlouva se uzavírá dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění
a dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění.
Ti z Vás, kteří ještě na splaškovou kanalizaci připojeni nejsou (z různých důvodů), mají
poslední možnost připojení své nemovitosti provést nejpozději v termínu do 30. 6. 2017. V případě
nepřipojení se na veřejnou splaškovou kanalizaci a nedoložení způsobu likvidace, bude obec
postupovat dle platné legislativy a předá celou záležitost k řešení vodoprávnímu úřadu a České
inspekci životního prostředí ČR. Pořád platí, že napojení kanalizace se musí nahlásit na OÚ Ptení
ke kontrole. Kontrolu provádí zaměstnanec Obecního úřadu – starosta, místostarosta nebo správce
na ČOV Ing. Peter Kosztyu. Tento pracovník je také mimo jiné pověřen sepisováním Smlouvy
o odvádění a čištění odpadní vody v obci Ptení a od měsíce dubna bude provádět kontroly
a sepisování smluv přímo v domácnostech. Vybudování kanalizace a ČOV v obci Ptení má příznivý
dopad na zlepšení životního prostředí a přispívá k ochraně podzemních a povrchových vod
před znečištěním. Nesmíme zapomenout, že pitná voda je nenahraditelná a jejím nedostatkem trpí
milióny lidí na celém světě. Nevypouštějte proto saponáty a fekálie do potoků, na louky, do trativodů,
když máme v obci vybudovanou splaškovou kanalizaci. Vybudováním jsme si tak zvýšili standard
bydlení a zhodnocení nemovitosti.
Také bych chtěl na tomto místě připomenout, že v roce 2015 skončila u všech hrobových míst
platnost Smluv o nájmu hrobových míst. Upozorňuji ty občany, kteří si v loňském roce tuto smlouvu
nepřišli prodloužit a zaplatit nájemné na další desetiletí, aby tak učinili neprodleně, neboť následně
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nezaplacené hroby budou zveřejněny na úřední desce formou veřejné vyhlášky a při nezaplacení
nabídnuty k pronájmu jiným zájemcům.
Před námi jsou Velikonoce, kterým někdy říkáme „svátky jara“. Někteří z nás cítí při návratu
jara „novou mízu“ a „nový dech“ života. Velikonoční poselství nám ukazuje, že kdesi hluboko v nás
nosíme touhu po dokonalosti, kráse, porozumění, hodnotě a dalších úžasných vlastnostech. Problém
ale je, že vždy narážíme nikoli hlavně na druhé lidi, ale (i když si to neradi přiznáváme) sami na sebe.
Na svoje sobectví, pohodlnost, někdy i na pocit viny atd. Tyto a další vlastnosti nám brání, abychom
dosáhli tužeb, které jsem zmínil. Občas se jich sice dotýkáme a zakoušíme je, ale pak jako by se
rozplynuly. A právě v tom tkví náš lidský problém. Převedeno do řeči svátků jara, na jednu stranu
cítíme probouzející se život, toužíme milovat, být milováni, ale pak se stane, že to zase někde
nezvládneme. A toto nás odděluje nejen od lidí, ale i od Boha.
Přeji Vám hezké jarní dny, ať už na zahrádkách, na horách nebo kdekoli Vás nohy zanesou.
Vzhledem k tomu, že Velikonoce jsou před námi, rád využívám této příležitosti abych Vám popřál
jejich krásné prožití, a hlavně dětem bohatou pomlázku.
Jiří Porteš

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PTENÍ
Souhrnné usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 26. ledna 2017
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 2. 11. 2016 do 26. 1. 2017
2) Rozhodnutí O2 Czech Republic a. s. zrušit telefonní automat u autobusové zastávky
3) Cena vodného pro rok 2017
 pohyblivá složka 29,74/m3 bez DPH, 34,20 Kč s DPH
 pevná složka 180,- Kč/ rok bez DPH, 207,- Kč s DPH
4) Rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení Prostějov
5) Protokol o provedení matriční kontroly u Obecního úřadu Ptení
6) Informaci týkající se havarijního stavu rodinného domu č. p. 2 v obci Pteni
7) Informace týkající se budování Obchvatu obce Ptení
8) Výsledky Tříkrálové sbírky 2017
9) Informace Vodovodu Pomoraví o kvalitě pitné vody a harmonogram odečtů vodného
10) Informace Úřadu práce ČR o poskytování příspěvků z aktivní politiky zaměstnanosti
11) Žádost o prodloužení splaškové kanalizace – chaty Ptenský Dvorek
12) Upozornění Policie ČR na nevhodné rozhledové poměry při výjezdu z místní komunikace
od nádraží na silnici III/37349 ve Ptenském Dvorku
13) Inventarizační zprávu za rok 2016
14) Žádost p. Sylvy Poláchové o ukončení pracovního poměru dohodou a dopis p. Sylvy Poláchové se
žádostí o odstupné
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Zadání změny č. 1 územního plánu Ptení ve smyslu § 47 odst. 5 zákona č. 183/2007 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a v souladu
s § 11 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
2) Souhlas ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení na akci „Ptenský Dvorek, profilování +
zpracování dřevní hmoty“
3) Dosavadní soudce přísedící u Okresního soudu v Prostějově – p. Ludmilu Horákovou, Ptení 104
a p. Marcelu Vavřínovou, Ptení 155
4) Náhradu škody po prováděné splaškové kanalizaci:
 Evženii Kroutilové, sídl. E. Beneše 3858/4, Prostějov v celkové částce 1.200,- Kč
 Mgr. Josefu Šnévajsovi, Skupova 567/1, Olomouc – Nové Sady v celkové částce 700,- Kč
5) Podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce věžních hodin“
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6) Podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce infrastruktury pro zájmové neformální
vzdělávání – ZŠ Ptení
7) Podání žádosti z Programu na podporu JSDH 2017 o dotaci z dotačního titulu č. 1 na pořízení,
rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH ve výši 100. tis. Kč
se spoluúčastí Obce Ptení v částce 100 tis. Kč
8) Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Kostelecko

Souhrnné usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Pteníze dne 28. března 2017
A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 27. 1. 2017 do 28. 3. 2017
2) Výroční zprávu za rok 2016 podle zák. č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
3) Provedenou deratizaci v obci Ptení
4) Vybírání poplatků za TKO a ze psů v pohostinství na Ptenském Dvorku dne 20.4.2017 v době
od 14:00 – 16:00 hodin
5) Výroční zprávu hospodaření ZŠ a MŠ Ptení za rok 2016
6) Stížnosti chatařů a chalupářů na nezpevněné cesty k jejich nemovitostem
7) Informace týkající se budování Obchvatu obce Ptení
8) Přijmutí jednoho pracovníka z ÚP na veřejně prospěšné práce od 1.4.2017
9) Návrh obyvatel chat ve Ptenském Dvorku na spoluúčast při prodloužení kanalizace a pověřuje
starostu prověřením možnosti realizace na odboru životního prostředí
B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje:
1) Rozpočet Obce Ptení na rok 2017 jako schodkový
Příjmy ve výši
16 722 600,- Kč
Výdaje ve výši
30 428 390,- Kč
Financování
13 705 790,- Kč
2) Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení
a o smlouvě budoucí nájemní mezi Obcí Ptení a GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Ústí nad Labem.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
3) Zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce venkovního sportovního areálu
ZŠ a MŠ Ptení“. Nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč Insta CZ s.r.o. v celkové částce
10 983 339,90 Kč bez DPH
4) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena ZO odměnu ve výši 15.661,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytnuta
od 1. dubna 2017
5) Podání žádosti o podporu ze SFŽP ČR podle podmínek Národního programu Životní prostředí
na akci „Elektrotříkolka pro ČOV Ptení“.

Upozornění
Splatnost poplatků za odvoz TKO a poplatků ze psů je jako každoročně do 30. dubna. Výše poplatků
se letos nezměnila, tzn. že poplatek pro děti od 1 roku do 18 let a seniory od 65 let činí 350,- Kč,
pro ostatní občany 450,- Kč. Děti do 1 roku věku neplatí. Poplatek za psa je 100,- Kč, pro seniory
60,- Kč, za každého dalšího psa činí poplatek 200,- Kč. Ve Ptenském Dvorku v pohostinství budeme
vybírat poplatky ve čtvrtek 20. dubna 2017.
Dále oznamujeme, že termín sběru nebezpečného odpadu je stanoven na 29. dubna 2017.

Pozvánka do knihovny
Pro čtenáře nabízíme: beletrii, historickou literaturu, detektivky, naučné knihy, povinnou četbu
a knížky pro děti.
Půjčovní doba: každou středu od 15,00 do 17,00 hod. v přízemí budovy Obecního úřadu Ptení
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Dotazník na webu
Vážení spoluobčané, věnujte, prosím, několik minut svého času vyplnění dotazníku
na webové adrese https://www.survio.com/survey/d/S5W7V1O2G4J1U9T8D. Jedná se o dotazník,
jehož výsledky mohou přinést cenné informace o minulém vývoji v oblasti nezaměstnanosti a jsou
tak cenným zdrojem pro zhodnocení vybraných sociálních a ekonomických charakteristik nejen naší
obce, ale i regionu. Mohou tak posloužit k řešení problematiky nezaměstnanosti a zlepšení kvality
života. Odpovědi na otázky jsou anonymní. Za Váš čas a ochotu při vyplnění dotazníku předem
děkuji.
Petra Palátová, autorka dotazníku

Z NAŠÍ ŠKOLY
První měsíce roku 2017 na naší škole
V lednu starší žáci nacvičovali, jak poskytnout první pomoc, a přivítali jsme návštěvu
z amerického velvyslanectví. Plukovník Michael Cushwa a major Mark White odpovídali na otázky
žáků, ti si v praxi procvičili angličtinu a páni zas okusili jídlo z naší školní kuchyně.
Plnili jsme úkoly Hejtmanova poháru a pololetí jsme završili Bláznivou zimní olympiádou.
Soutěžilo se ve skoku s lyží, v biatlonu, curlingu, krasobruslení, hokeji, běhu na lyžích a nechyběly
ani závody spřežení. Horu sněhu zajistili pracovníci obecního úřadu a děti na ní trávily volný čas
až do března.

Po pololetních prázdninách plní síly jsme ukázali naši školu budoucím prvňáčkům z Vícova
a odpoledne, kdo měl chuť, ten si s rodiči zaskotačil v zábavném parku Krokodýlek v Olomouci. Žáci
7. a 8. třídy brázdili sjezdovku ve Vrbně pod Pradědem, nenechali pana majitele penzionu 4 noci
se v klidu vyspat a vrátili se ve zdraví z lyžařského výcviku. Následoval týden jarních prázdnin…
Chystali jsme kulisy, rekvizity a kostýmy šilo, co ruky mělo, aby v nahrávacím týdnu nic
nechybělo! V pondělí po prázdninách to na prknech divadla vypadalo jako každý rok – nikdo nic
nevěděl…
Máme za sebou premiéru a další čtyři reprízy. Představení vidělo kolem 1300 diváků, kteří
dávali hlasy hercům do soutěže o Ptenského Ferdu. Letos si domů trofej odnesla Agáta Minxová za
roli ošetřovatelky v ZOO a Tereza Plevová za roli papouška. V úterý 14.3. se brána školy otevřela
veřejnosti jako Škola plná pokusů. Všechno se povedlo a budova zůstala stát pevně na svých skoro
sedmdesátiletých základech.
V. Š.
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Základní škola Ptení se proměnila v ZOO
I letos, již tradičně, si Ptenské dětské divadlo snažilo získat přízeň nejen rodinných
příslušníků, ale také svých spolužáků a dětí z ostatních základních škol v okolí. V neděli 19. března
se během premiéry proměnila aula školy v ZOO, a to doslova. Nechyběl ředitel ZOO, který společně
s ošetřovatelkou zvířat byli
jediní lidé mezi spoustou
exotických zvířat. Ozývalo se
radostné zpívání surikat,
opic, vrabčáků, ale také
smutné
nářky
želv,
papouška, skunků a dalších
zvířátek. Celou atmosféru
dotvářely
propracované
kulisy, kostýmy a masky,
které by bez pomoci
pedagogického sboru, rodičů
a
mnohdy
i prarodičů
nevznikly.
Děkujeme
za mnohaletou přízeň a
těšíme se na další ročníky.
N. D.

ZNOVUZROZENÍ FOTBALOVÉ MLÁDEŽE
Po dlouhých deseti letech došlo k obnovení mládežnického družstva fotbalu ve Ptení zásluhou
oddílového předsedy Romana Minxe a jeho syna Vítka. Protože náš A tým nebude do nekonečna
nejmladší, musíme do budoucna za ně najít náhradu. Na rozdíl od jiných klubů v okrese si náš klub
zakládá na svých odchovancích. A tak jsme se rozhodli, že budeme pracovat s dětmi z ptenské školy.
V únoru 2016 jsme začali navštěvovat tělocvičnu. Na začátku nás bylo jen deset, ale postupně jsme
se rozrostli až do dnešního počtu 30 fotbalistů ve věku 5 až 14 let. Protože se v klucích probudil
fotbalový duch, přišel nápad, že je přihlásíme do okresního přeboru mladších žáků (ročníky 2004
a mladší). Abychom mohli vůbec hrát, museli jsme pořídit bezpečné fotbalové branky a novou sadu
dresů. Družstvo na začátku trénovalo trio Roman Minx, Vítek Minx a Jaromír Schön. Dobře jsme
si byli vědomi, že pro tak mladý tým bude velice těžké obstát v konkurenci mnohdy starších ročníků.
Družstvo jsme postavili okolo našich dvou nejstarších hráčů (ročník 2005), kteří byli
doplněni výhradně o hráče narozené v roce 2006 a 2007. Bohužel jsme nedisponovali tak širokým
kádrem, a tak jsme museli sáhnout i do přípravky, kde jsou ročníky 2008 a mladší, abychom vůbec
některé zápasy odehráli. Proto jsme na podzim disponovali výrazně nejmladším mužstvem v okresní
soutěži. Ve většině zápasů náš tým podpořil záložník Vojta Jurníček. Vojta je jeden z našich pilířů
hry. Určitě také nesmím opomenout brankáře Jardu Pírka, který svými zákroky zachránil mnoho
jistých branek. Za zákroky, které Jarda předváděl, by se nemusel stydět ani Petr Čech. Musím
vyzdvihnout, že tito hráči reprezentovali náš klub v okresním výběru. Ale protože fotbal není jen
o dvou hráčích, musím pochválit celé mužstvo, které i přes prohry neztratilo fotbalové srdíčko.
Na konci podzimu jsme se bohužel umístili v tabulce na posledním místě. Přes zimní přípravu
se směrem nahoru posunula i naše hra, ale propastný věkový rozdíl mezi nejstarším a nejmladším
hráčem (4 roky) je příliš značný. Co nelze opomenout, je velká bojovnost týmu a chuť něco změnit.
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Je to vše dlouhodobá záležitost. Výsledky jsou důležité, ale důležitější je fakt, že náš tým mladších
žáků funguje.
Z důvodů většího počtu mladších kluků jsme museli založit přípravku. Přípravku si vzal
na starost Jaromír Schön s Vlasťou Šmídem. Přípravka hraje přátelské turnaje. Poslední turnaj hráli
v Přemyslovicích, kde z pěti družstev skončili na 4. místě. Klukům se podařilo vyhrát první zápas
a také první derby nad přípravkou Vícova. Zvažujeme také možnost, že kluky přihlásíme
do okresního přeboru přípravek, ale to se ještě uvidí. S rostoucími nároky na trénink, a tím pádem
i na nás trenéry, jsme se rozhodli podstoupit kurz trenérské licence C. Všem se podařilo licenci
úspěšně
získat.
Motivuje
nás
fakt,
že se začínají obě družstva výkonnostně
posouvat dopředu. Nejvíc nás trenéry a hráče
těší podpora fanoušků. Ani se mi nechce věřit,
že na všechny podzimní zápasy jich přišlo
podpořit kluky celkem 370, což je největší
návštěvnost v okrese na utkání mladších
žáků!
Nakonec bych rád poděkoval všem
hráčům, rodičům, dědečkům a babičkám
za velkou podporu. Bez Vás by se nám tak
dobře nehrálo.
Vítek Minx

BOJ O UDRŽENÍ V OKRESNÍM PŘEBORU
Fotbalové mužstvo mužů bude usilovat v jarní části soutěže o zachování příslušnosti
v okresním přeboru. Po skončení podzimní části soutěže jsme na velmi pěkném 8. místě. V oddíle
vládne velká spokojenost s umístěním ve středu tabulky. Bohužel nás ale okresní tisk před začátkem
jarní části tipuje na kandidáta na sestup (doufáme, že jim tip, jako ve většině případů, nevyjde a bude
to pro nás spíš motivační). V termínu od 8. 3. - 12. 3. 2017 mužstvo absolvovalo soustředění v Loučné
nad Desnou. Soustředění se zúčastnilo deset hráčů. Hráči si náklady hradili ze svého. Mužstvo
nabíralo fyzickou kondici i herní varianty při fotbálku. Velmi mě mrzelo, že na soustředění neodjeli
hráči mladší generace, kteří neprojevili zájem se zúčastnit. Po návratu trénujeme 2x týdně na hřišti
ve Ptení. Jarní část sezony zahajujeme již 24. března doma na hřišti s Výšovicemi. Týden nato 2. dubna – doma odehrajeme jarní derby utkání s mužstvem Vícova. Na utkání Vás velmi srdečně
zveme a těšíme se na Vaši podporu. Ptenští diváci jsou v okresním přeboru nejoblíbenější jak
na domácím hřišti, tak i na venkovních zápasech. Několikrát se o našich fanoušcích zmínil i redaktor
Prostějovského večerníku. Proto plánujeme na všechny venkovní zápasy autobusové zájezdy,
abychom měli co největší diváckou kulisu.
V letošním roce oslaví klub 60 let od založení fotbalu ve Ptení. Tímto bych Vás chtěl všechny
pozvat na oslavy naplánované na 17. června 2017 v areálu hřiště. Plánujeme turnaj mládeže
a fotbalové utkání mužů. Dále připravujeme spoustu atrakcí pro děti a určitě nezapomeneme ani
na dospělé. S programem oslav budete podrobně seznamováni na stránkách FC Ptení nebo na obecní
vývěsce.
Závěrem bych chtěl obci Ptení a zastupitelům poděkovat za finanční částku, kterou klubu
poskytli pro letošní rok z rozpočtu obce. Uděláme maximum, abychom co nejlépe reprezentovali
naší obec.
Roman Minx
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Z NAŠÍ OBCE
Disco karneval na ledě
Zimní počasí v posledních letech nepřálo bruslení a sáňkování, o stavění sněhuláků nemluvě,
a tak několik nadšenců v čele s panem Bábkem přišlo s nápadem uspořádat díky letošním ideálním
podmínkám na ledové ploše místního rybníka akci v maskách. Po krátké přípravě byl nápad v sobotu
14. února realizován. Za mrazivého odpoledne se postupně začali scházet účastníci i obecenstvo.
Na led vyjelo bezpočet drobotiny v podání nejrůznějších postaviček, skryty v maskách se dokonce
objevily i osoby vyššího vzrůstu a brusle tentokrát nechyběly ani mnoha rodičům, kteří zavzpomínali
na umění krasobruslařských figur svých mladých let. Dětský karneval tak udělal radost všem
věkovým kategoriím. Bruslení u nejmladších byl spíše jen běh po vnitřní části bot, ale ani tento
způsob neubral účastníkům radost z pohybu.
O samotný zábavný program se staral moderátor pan Bábek v roli zajíce za vydatné pomoci
své partnerky "zebry" a kamarádů, kteří zajišťovali soutěžícím přísun kalorií ve formě domácí
zelňačky, horkého svařáku a čaje. Všechny bylo třeba uvést do pohybu, k čemuž dopomohla hezká
hudba. Po zahřívacím kole přišly na řadu soutěže. Ježdění osmiček na čas přineslo i několik
akrobatických figur, ale nakonec úkol splnili všichni. Tahání dětí na duších vyvolalo nepřehlednou
melu soutěžících. Nikomu se naštěstí nic nestalo a radost ze hry nebrala konce. Z bočního břehu byl
dětem k dispozici sjezd nafukovacích člunů na sněhových skluzavkách, což si nenechali ujít i někteří
rodiče. Nová veselá zábava s rytmickou hudbou, hrami a soutěžemi se natolik zalíbila malým
i velkým, že se nikomu nechtělo domů. Všechno však jednou končí, a tak povel k shromáždění
na společnou fotografii a následné vyhodnocení nejlepších závodníků bylo tečkou příjemného
odpoledne.
Pavel Šnajdr

Omluva
V minulém čísle nebylo nedopatřením uvedeno narození Jakuba Čepa ze Ptení 277.
Narodil se 25. 10. 2016. Omlouváme se rodičům i malému Jakubovi a přejeme hodně
zdraví a štěstí po celý život.
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Výsledky Tříkrálové sbírky
Ptení
Ptení
Ptení
Ptení
Ptení
Ptenský Dvorek
Ptenský Dvorek
Holubice
Celkem

2015

2016

2017

6 212,9 029,7 726,0,0,3 400,4 740,926,32 033,-

5 553,7 6203 829,2 595,6 040,7 069,0,1 380,34 086,-

5 792,7 064,4 439,2 817,4 925,3 851,2 694,689,32 271,-

Připravované akce
20. 5.
28. 4.
6. 5.
3. 6.
17. a 18. 6.

Zájezd do ZOO Lešná
Pálení čarodějnic – za školou
Ochutnávka vín – v místní sokolovně
Děti dětem – charitativní akce v sokolovně
60 let FC Ptení na hřišti

Zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2016
V roce 2016 bylo překročeno plnění daňových příjmů celkem o 1.431.067,- Kč, ze státního rozpočtu obec
obdržela dotaci na mzdy pracovníků na údržbu veřejného prostranství ve výši 589.767,- Kč, která byla v plné
výši využita. Dále byl dotací podpořen výkon přenesené působnosti místní správy a školství částkou
396.700,- Kč. Podařilo se získat i dotaci, která dofinancovala dobudování kanalizace a ČOV ve Ptení
a Ptenském Dvorku ve výši 611.496,- Kč. Byla překročena částka příjmů za prodej pozemků v lokalitě Báchorky
o 109.240,- Kč, také podařilo se prodat za 330.000,- Kč budovu Ptení 27, s touto částkou původně v rozpočtu
nebylo počítáno. Celkové rozpočtované příjmy byly překročeny o 3.285.297,-Kč.
V oblasti výdajů se na čerpání rozpočtu nejvíce podílelo financování provozu ZŠ a MŠ Ptení ve výši
2.373.475,- Kč, z toho za 560 tis. Kč bylo pořízeno vozidlo pro potřeby základní školy. Byla provedena
rekonstrukce rozhlasu ve Ptenském Dvorku a Holubicích. Náklady ve výši 328 tis. Kč byly částečně dotovány
z Programu obnovy venkova v částce 98 695,- Kč. Významnou část výdajů obce tvoří rovněž svoz komunálních
odpadů (329.365,- Kč) a jiných odpadů (81.534,-Kč) a svoz nebezpečného odpadu (89.774,- Kč). Údržba
veřejného prostranství zatížila rozpočet částkou 1.891.814,- Kč, náklady vozidla na svoz bioodpadu byly ve výši
162.783,- Kč. V roce 2016 byla doplacena pořizovací cena vozidla JSDH v částce 1.336.100,- Kč. Na provoz
obecního úřadu, projekt na zateplení budovy bylo určeno 1.569.558,- Kč. Celkové výdaje činily 11.750.722,- Kč.
Na účtech obce tak zůstaly finanční prostředky ve výši 21.637 tis. Kč, naproti tomu však zbývá doplatit úvěr
ve výši téměř 20 mil. Kč.

Z OBECNÍ MATRIKY
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM
LEDEN
Veverková Ludmila
Ptení 281
Brázdová Eva
Holubice 3
Pořízka Stanislav
Ptení 117
ÚNOR
Třísková Eva
Ptení 167

BŘEZEN
Hrazdil Alois
Greplová Evženie
Bureš Josef
Smékal Zdeněk
Valtrová Květoslava

Ptení 56
Ptenský Dvorek 20
Ptení 267
Ptení 95
Ptení 52

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