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1.

Obecné informace o organizaci
Název: Dobročinný osvětový spolek Ratenická včela
Sídlo: Ratenice 11, 289 11 Pečky
IČ: 22870229
DIČ: CZ 22870229
Právní forma: spolek
Spisová značka: L 21512/MSPH vedená u Městského soudu v Praze
2. Hlavní a vedlejší činnost organizace

a) ochrana přírody a životního prostředí,
b) tvorba krajiny,
c) propagace a podpora včelařství,
d) ochrana lidských práv a občanských menšin,
e) opravy památek,
f) aktivní náplň a estetické, kulturní a umělecké formy trávení volného času členů sdružení a
dalších cílových skupin.
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3. Struktura organizace

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze spolku. Nejvyšším výkonným orgánem je rada
spolku.
Statutárním zástupcem spolku je předseda spolku, jménem spolku jedná, přijímá závazky a
podepisuje se.
Statutárním orgánem je: Pavel Rek, předseda

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení
statutárních orgánů.
4. Členská základna
Spolek evidoval na konci sledovaného období 10 členů.

5. Činnost spolku

Členové spolku se pravidelně scházeli a za účelem posílení komunitní sounáležitosti,
objevování historických souvislostí obce a dokumentace vývoje krajiny. Závěrem debat byla
realizace následujících projektů a akcí:
Pičhora v době Římské a její zázemí aneb archeologie v Ratenicích.
Naučná přednáška s pracovníkem Ústavu archeologické památkové péče
středních Čech, panem Mgr. Zdeňkem Benešem, archeologem.
Obnova božích muk nad Mokrýma.
Nejvýznamnější a nejnáročnější projekt roku. Projekt byl podpořen Nadací Via v
programu Živá komunita. Obsahem projektu bylo navázat na zcela přetrženou nit
sakrálního vnímání krajiny v okolí naší obce. Od pamětníků jsme věděli, že u obce
sávala boží muka. Zůstala však jen vzpomínka. Grantové prostředky jsme použili
na zapojení komunity do diskuze o nové podobě božích muk, k samotné realizaci
a úpravě okolí. K realizaci projektu významně přispělo také Myslivecké sdružení
Ratenice-Vrbová Lhota a obec Ratenice. Dokončení projektu bylo v roce 2021.
6. Hospodaření spolku

Spolek v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských příspěvků, darů
individuálních dárců a grantových prostředků. Organizace vykazuje dostatek finančních
prostředků pro realizaci své hlavní činnosti i v následujícím období. Podrobnější informace o
hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny účetní závěrce.
V Ratenicích dne 29. 6. 2022

……………………………………………
Pavel Rek, předseda spolku
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