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Zeptali jsme se za Vás starosty městyse Petra Jindřicha:
V minulém roce proběhla anketa, která ověřovala zájem o kompostéry. Jak celá akce
dopadla, dostanou občané kompostéry, nebo vše usnulo a nebude se nic dít?
Jen připomenu, že žadatelem o dotaci je dobrovolný svazek obcí Mikroregion Lounské Podlesí,
jehož je městys Cítoliby dlouhá léta členem. Poslední informace ze dne 15.3.2019 zní „dostali
jsme dotaci na kompostéry, na příštím zasedání Mikroregionu budeme schvalovat zadávací
dokumentaci pro uchazeče do veřejné zakázky malého rozsahu. Předpokládaná hodnota zakázky pro všechny obce
mikroregionu je 1,9 mil. Kč a v hodnotící komisi bude městys Cítoliby zastupovat Ing. Zdeněk Borl. Očekávám, že
dodávka kompostérů dorazí k občanům v měsících září až říjen tohoto roku.
Koupě „jídelny“ – za kolik se vydražilo, kdy proběhne sanace a co zamýšlíme s pozemkem?
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 28.11.2018 vydražilo tento prostor za 1,85 mil. Kč. Tímto krokem se završila
asi 15ti letá snaha městyse získat tento prostor a přetvořit jej v něco rozumného. Osobně si nedovedu představit
v těchto místech rodinné domy, takové, jaké se dnes staví. Současně také vím, že statek, jaký tam stával ještě
v sedmdesátých letech tam také již nikdy nebude. Moje představa je zbudování sportoviště a parku či podobného
veřejného prostoru, ale to je věc řekněme střednědobého budoucna. V současnosti začínáme pracovat na získání
dotace na likvidaci tzv. „brownfield“, což znamená odstranění torza budov a přípravu prostoru pro další využití.
V neposlední řadě mě zajímá názor veřejnosti. Prosím tedy čtenáře těchto řádků, mate-li nápad jak „přetavit“ tento
prostor, neváhejte a zavolejte, napište, řekněte svůj názor. Těším se na vaše nápady.
V jaké fázi je rekonstrukce fary?
Rada městyse Cítoliby dne 6.2.2019 schválila zpracování projektové dokumentace na objekty budova fary a
adaptace bývalé stodoly, chléva a venkovní úpravy do fáze stavebního povolení (podrobnosti v zápise ze zasedání
rady dne 6.2.2019 na webových stránkách městyse). Jinak řečeno – připravíme dokumentaci, zažádáme o dotaci
(bude-li zveřejněna) a dáli Bůh a příslušný fond, budeme pracovat … ਏ.

Aktuálně z rady a zastupitelstva
Radní a zastupitelé městyse projednali a schválili:
 odměny neuvolněných členů zastupitelstva v 75% výši
maxima stanoveného zákonem s tím, že v případě souběhu
výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
městyse se stanovuje odměna jako souhrn odměn za tři
různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout odměny za
výkon funkce člena rady městyse, předsedy nebo člena
výboru zastupitelstva městyse, předsedy nebo člena komise
rady městyse. Výše měsíční odměny činí za jednotlivé
funkce: člen zastupitelstva 1.231,- Kč, člen rady 4.925,- Kč,
předseda komise či výboru 2.463,- Kč, člen komise či výboru
2.052,- Kč, místostarosta 24.622,- Kč. Zastupitelé dále
schválili měsíční odměny členům výboru či komisí, kteří
nejsou členy zastupitelstva ve výši 1.200,- Kč a odměnu
předsedům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva ve výši
1.700,- Kč s tím, že v případě souběhu výkonu více funkcí se
stanovuje odměna jako souhrn odměn za tři různé funkce.
Odměny ve schválené výši budou vyplácené od 1.1.2019.
 návrh plánu činnosti finančního výboru na volební období
2018–2022: výbor bude provádět kontrolu hospodaření

s majetkem a finančními prostředky městyse 4x ročně vždy
po ukončení čtvrtletí; bude se podílet na tvorbě rozpočtu;
minimálně jeden člen výboru se bude účastnit kontroly
hospodaření s majetkem a finančními prostředky
organizačních složek obce v rámci veřejnosprávní kontroly
jako osoba přizvaná.
 pokácení akátu ve dvoře fary firmou Sadové úpravy
Honka s.r.o. za cenu 25.410,- Kč vč. DPH dle předložené
cenové nabídky. Cena zahrnuje postupné kácení stromu
stromolezeckou technikou, práci mobilní plošiny a ponechání
vzniklého dřevního odpadu na místě).
 zveřejnění informace, že městys Cítoliby daruje za odvoz
podorniční zeminu z deponie za hřbitovem vhodnou
k terénním úpravám pozemků. Vzhledem k plánované
výstavbě nového Sběrného dvora v této lokalitě je nutné
pozemek vyklidit.
 pořádání sochařského sympozia do programu letošní
cítolibské svatojakubské pouti v červenci 2019 o počtu cca 5
sochařů a pověřuje starostu ve spolupráci s kulturní komisí
sjednáním konkrétních podmínek a počtu sochařů.

Předpokládané náklady na jednoho sochaře činí 15 tis. Kč
(zahrnuje odměnu, náklady na pohonné hmoty, stravu,
ubytování, dřevo, pokud městys nedodá vlastní).
 provedení opravy spojky vozidla Multicar odborným
servisem LUFRA, s.r.o. dle předložené nabídky s finančním
limitem 40 tis. Kč vč. DPH.
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno
stavby č. IV-12-4016820/001-LN-Cítoliby, 1xOM s ČEZ
Distribuce, a.s. dle předložené žádosti –
zřízení přípojky nového odběrného místa
pro bydlení, které zasahuje do pozemku pč.
842/12 v majetku městyse.
 bezúplatný pronájem barů provozovateli
restaurace Dělnický dům od ledna 2019,
který zajišťuje jejich obsluhu pro komerční
akce konané v Dělnickém domě a aktivně
se podílí na jejich údržbě.
 Pravidla zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu v souladu s platnou
legislativou a platností od 23.1.2019,
zároveň zrušili Pravidla o zadávání
veřejných zakázek městyse Cítoliby ze dne
3.5.2017.
 vyřazení navrhovaného majetku dle zápisu Hlavní
inventarizační komise ze dne 21.1.2019 a pověřuje
ekonomku jeho zúčtováním. RM souhlasí s převodem
závěsu do ocelokolny (pro zateplení dílny pro potřebné
drobné práce údržbáře), prověřením funkčnosti studní
s případnou opravou za zajištěním jejich bezpečnosti,
odprodejem jednoosé káry (v minulosti byla používaná za
malotraktor, který již městys nevlastní) a pověřila starostu
jejich zajištěním. Rada dále pověřila správce veřejného
osvětlení výměnou sloupu u čp. 295 a do 31.1.2019
zajištěním cenové nabídky subdodavatele na nátěr sloupů
veřejného osvětlení.
 úhradou nákladů na provedení nápravy stavu v katastru
nemovitostí v případě soukromých pozemků, na kterých je
veřejná stavba (chodník, komunikace) dle žádosti.
 příspěvky dle doručených žádostí návaznosti na
schválený rozpočet pro rok 2019 a v souladu s platnou vnitřní
směrnicí radní projednali doručené žádosti o příspěvky,
zároveň schválili podporu Městyse Cítoliby při pořádání 10.
ročníku srazu automotoveteránů: bezplatný pronájem
veřejného prostranství kolem Restaurace DD, parkoviště u
České pošty, možnost uzavření části ul. Postoloprtská pro
umístění registrovaných veteránů, umístění mobilního pódia
na zahradě DD, bezplatné zapůjčení setů od městyse,
doprovod SDH při spanilé jízdě, povolení umístění obecního
znaku na propagační letáky.
 přijetí daru 4 kompletů dýchací techniky Dräger PSS4000
pro JSDHO Cítoliby od Ústeckého kraje. Předpokládaný
termín předání daru je 21.9.2019 při finále hasičských
soutěží v Chomutově.
 prodloužení pracovních smluv strážníků Obecní policie
do 31.1.2020 a pracovní poměr personalistky do 31.3.2020
z prostředků městyse.

 udělení plné moci k zastupování městyse Cítoliby na
Směnu SMO ve dnech 23.-24.5.2019 v Ostravě Mgr. Zdeňku
Pištorovi, starostovi města Postoloprty.
 zadání výroby 1000ks rozšířené publikace Cítoliby o
rozsahu 200 stran + obálka za celkovou nabízenou cenu
202.620,- Kč vč. DPH od společnosti DIGON s.r.o..
 návrh Obecní policie Cítoliby na výměnu dopravní značky
„B29 – Zákaz státní s dodatkovou tabulkou platnou pro
nákladní vozidla“, která je umístěna na
Tyršově nám. po pravé straně ve směru na
Líšťany za dopravní značku „B28 – Zákaz
zastavení s dodatkovou tabulkou platnou
pro nákladní vozidla“. Výměnu navrhli
z důvodu zneužívání znění zákona pro
stávající značku s tím, že se zde řidiči
nákladních vozidel scházejí při ukončení
své povolené jízdní doby a předávají si
nákladní vozidlo. Rada pověřila starostu a
obecní policii administrací.

zadání provedení nátěrů sloupů
veřejného osvětlení Václavu Guetlebovi
dle předložené nabídky s cenou 2.708,- Kč
vč. DPH za jeden sloup. Dle správce
veřejného osvětlení se bude v průběhu roku jednat o nátěr
cca 55 sloupů. Předpokládaná celková cena činí 149 tis. Kč.
 refundaci spotřebované el. energie dle samostatného
elektroměru na provoz sloupu veřejného osvětlení v ulici Na
Plevně (u zahrádek).
 podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2019, úhradou
poplatku ve výši 2,- Kč za obyvatele a pověřuje kancelář
úřadu administrací přihlášky do 30.4.2019.
 schválili uzavření pracovního poměru se zastupitelkou
městyse Kateřinou Varmužovou na pracovní místo od
12.3.2019 do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.
Zastupitelé tak učinili po obdržení informací z úřadu práce o
možnostech získání dotovaných pracovních míst na
asistenty prevence kriminality a pracovníky údržby zeleně,
které jsou oproti předcházejícím rokům výrazně nižší. Nově
na dotované pracovní místo nelze umístit členy
zastupitelstev. V pracovní náplni K. Varmužové bude
sloučena pracovní náplň předáka pracovníků údržby,
pečovatelky a provozní Dělnického domu. Obsazení
pracovního místa uklízečky bude řešeno nástupem cítolibské
občanky na dotované pracovní místo z programu „Flexibilně
do práce“ s částečným úvazkem.
 pověření starosty Petra Jindřicha zastupováním městyse
Cítoliby na Valných hromadách Severočeské vodárenské
společnosti a.s. po celé volební období.
 zachování pravidel rybolovu v bažantnici ve znění roku
2018 a ukládá, že množství vydaných souhlasů
mimocítolibským občanům nesmí přesahovat polovinu
celkově vydaných souhlasů.
 návrh stavebního technika a ekonomky na roztřídění
stavebního archivu a skartaci výhradně duplicitních složek
s tím, že bude sepsán podrobný seznam skartovaných
dokumentů.

 objednání odborného posouzení lokality obecních
pozemků při cestě do Bažantnice, které sousedící vlastník
navrhl pokácet z důvodu plánované zástavby jeho pozemku
rodinnými domy a dále lokality podél potoka za novými
stavebními parcelami v prodloužení ul. K Zastávce od
společnosti Arborea Rakovník za celkovou nabízenou cenu
31.823,- Kč vč. DPH. V návaznosti na toto posouzení byly tři
vrby pokáceny a u dalších bude touto firmou proveden
zdravotní či redukční řez za cenu 48.158,- Kč vč. DPH.
 postoupení žádosti společnosti MiVoS Trans s.r.o. o
povolení k trvalému vjezdu do lokality s dopravním značením
B4 a B13, ul. Ke Hřišti, ul. Májová místně příslušnému
Městskému úřadu v Lounech, odboru stavebního úřadu a
zasláním informace o postoupení žadateli.
 znění stanoviska k žádosti MiVoS Trans s.r.o.,
připraveného právním zástupcem městyse na žádost
Městského úřadu v Lounech.
Radní a zastupitelé městyse vzali na vědomí:
 informace o podmínkách smlouvy o pronájmu restaurace
Dělnický dům se společností Heineken, kdy smlouva je
platná do 23.7.2019 a v případě, že do 23.1.2019 nebude
vypovězena žádnou ze stran, bude automaticky
prolongována o tři roky, tj. do 23.7.2022. Radní vyjádřili
spokojenost s fungováním stávajícího nájemce a rozhodli se
zaslat společnosti Heineken návrh na výměnu nábytku
v restauraci, který je zde již od roku 2008 a jeví známky
značného opotřebení.
 zápis z valné hromady Mikroregionu Lounské Podlesí,
která se konala 19.10.2018 v Domoušicích. informaci
Severočeské vodárenské společnosti a.s. o schválení akce
Cítoliby, Ke Hřišti, Škroupova – rekonstrukce kanalizace a
vodovodu investiční komisí SVS a.s.. Akce bude
připravována k realizaci v roce 2020.
 protokol o výsledku „komplexní“ kontrolní akce nad
dodržováním zákona č 119/2002 Sb., o střelných zbraních a
střelivu provedenou Krajským ředitelstvím Policie Ústeckého
kraje v obecní policii Cítoliby. Kontrola neshledala porušení
zákona.
 vzali na vědomí informaci z celostátního tisku o
pozastavení projektu Pošta Partner.
 zápis z kontroly Finančního výboru, která proběhla dne
5.12.2018 v kanceláři úřadu městyse. Kontrolní výbor se
zaměřil na kontrolu přesčasových hodin, dodržování nařízení
GDPR, závěrečnou zprávu auditu ZŠ a MŠ
za rok 2016, přijaté faktury, pracovní
náplně zaměstnanců obce a plnění
rozpočtu k 31.10.2018. Finanční výbor
doporučil aktualizovat dokumentaci GDPR
po volbách - ekonomka uvedla, že již bylo
provedeno – elektronicky, bude zajištěna
tištěná verze. Výbor doporučil prověřit
možnost uzavření smlouvy s levnějším
dodavatelem služeb pověřence GDPR –
starosta uvedl, že pověřenec navštěvuje
úřad pravidelně a informuje o
skutečnostech podstatných pro GDPR a

tyto služby vykonává nejen pro úřad, ale i pro naši
příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Cítoliby, dále máme
možnost využití tzv. GDPR – online Akademie, kde jsou
všechny důležité a aktuální informace. FV dále doporučil
starostovi nařízení veřejnosprávní kontroly v ZŠ a MŠ,
aktualizaci pracovních náplní a prověření možnosti plnit
rozpočet paragrafově i v případě, že je zveřejněn položkově
a doporučil důslednější kontrolu plnění rozpočtu a včasné
předkládání rozpočtových změn.
 zápis z kontroly bývalého Kontrolního výboru ze dne
21.1.2019. Vzhledem ke skutečnosti, že se do října 2018
nesešel původní kontrolní výbor, aby provedl kontrolu,
dohodl se starosta s bývalou členkou KV Alenou Petržilkovou
a ekonomkou na provedení kontroly usnesení rady a
zastupitelstva do konce minulého volebního období. Zápis
byl předložen novému kontrolnímu výboru pro pokračování
práce KV v novém volebním období.
 zápis z Valné hromady Mikroregionu Lounské Podlesí,
která se konala 18.12.2018 v Cítolibech a pověřuje
ekonomku úhradou členských příspěvků ve výši 30,- Kč na
obyvatele do 31.3.2019 a dále pověřuje zástupce SDH a SK
delegováním členů pro reprezentaci městyse na Hrách
mikroregionu 22.6.2019.
 informací o vymožení doplatku dluhu ve výši 21.409,30
Kč dle trestního příkazu Okresního soudu Louny za dopravní
nehodu osobního vozidla s obecním multicarem, kterou
nekrylo pojistné plnění a byly tak plně pokryty náklady na
opravu vozidla.
 informaci Církve československé husitské o personální
změně jejich pracovníka, který pro městys vykonával funkci
terénního pracovníka pro romskou komunitu.
 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
Cítoliby za rok 2018. Přezkoumání hospodaření městyse
provedly kontrolorky pověřené přezkoumáním Odborem
kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Kontrola byla
provedena ve dnech 19.-20.11.2018 a 13.-14.3.2019. Dle
zápisu o kontrole byly zjištěny méně závažné chyby a
nedostatky. Rada ukládá ekonomce připravit návrh
nápravných opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům a
zapracování obojího do návrhu závěrečného účtu městyse
Cítoliby za rok 2018.
 informaci České spořitelny, a.s. o avizovaném přechodu
účastnických práv k akciím, schválený na valné hromadě
6.11.2018 a pověřila ekonomku administrací sdělení
bankovního účtu pro výplatu protiplnění.

výsledky dopravního průzkumu
v lokalitě Cítoliby, který na žádost radních
zdarma provedla společnost Water Solar
Technology Ltd. – branch, o.s.. K měření byl
použit přístroj pro statistiku silničního provozu,
který zaznamenával čas projetí, délku,
rychlost, kategorii, směr vozidla a časovou
mezeru mezi vozidly. Měření probíhalo
obousměrně v Lounské ulici v blízkosti
přechodu pro chodce od 4.12. do 9.12.2018.
Hranice nejvyšší povolené rychlosti byla
nastavena na 60 km/h. Byl naměřen denní

průměr průjezdu 4.875 vozidel, z nichž 647 překročí
povolenou rychlost, tj. v průměru 13% vozidel překračuje
rychlost 60 km/h (nejvyšší naměřená rychlost byla129 km/h).
V návaznosti na předchozí zjišťování informací se zasedání
rady osobně zúčastnila zástupkyně společnosti AŽD Praha
s.r.o., která nabízí Měření úsekové rychlosti a Měření
okamžité rychlosti. Seznámila radní s nabídkou jejich firmy a
způsobem fungování měření v jiných městech a obcích.
Radní měli možnost získat další informace v návaznosti na
představení obdobných služeb zástupcem společnosti Water
solar Technology Ltd., jejichž zástupce informoval zástupce
rady a úřadu již 21.11.2018. Starosta na dalším zasedání
informoval radní o výsledku exkurze do obce s rozšířenou
působností Říčany za účelem zjištění fungování systému
měření rychlosti, které se zúčastnili starosta, Ing. Borl, Bc.
Hronková, JUDr. Trkovský a za obec s rozšířenou
působností (ORP) Louny pí. Žurmanová a za Městskou
policii Louny p. Baláš. V návaznosti na získané informace
z diskuze vyplynulo, že máme všechny potřebné informace
a bylo zahájeno jednání s Městem Louny, které nadále
probíhá.
Rozpočet a hospodaření městyse:
Dílčí přezkum hospodaření městyse Cítoliby za rok 2018
provedly kontrolorky pověřené přezkoumáním Odborem
kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje na základě
Smlouvy na prověrku hospodaření městyse mezi
objednavatelem městysem a zhotovitelem Odborem kontroly
Krajského úřadu Ústeckého kraje. Kontrola byla provedena
ve dnech 19.-20.11.2018. Dle zápisu o kontrole byly zjištěny
chyby a nedostatky, jejichž nápravná opatření obdrželi
zastupitelé v materiálech a jejich kontrola bude předmětem
závěrečného přezkumu hospodaření za rok 2018. Opatření
spadající do pravomoci zastupitelstva projednali na
prosincovém zasedání a přijali k nim usnesení: dodatečně
vzali na vědomí a schválili pracovní poměry a dohody o
provedení práce se členy zastupitelstva (volby, údržba
věžních hodin, prodloužení dotovaného pracovního poměru,
zpravodaj), zároveň schválili uzavření dohod o provedení
práce pro rok 2019 (zpravodaj a předběžný souhlas se
zaměstnáním na dotované pracovní místo), dále schválili
úpravu znění usnesení schválených rozpočtových opatření
č. 1 a 3 roku 2018.
Zastupitelé schválili předložený návrh Rozpočtového
opatření č. 07/ZM/2018 zahrnující navýšení rozpočtových
příjmů o 951.611,00 Kč a zvýšení rozpočtových výdajů o
951.611,00 Kč. Jednalo se o účelově přijaté prostředky od
Krajského úřadu na dotaci Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání, která je určena pro Základní školu a Mateřskou
školu Cítoliby.
Zastupitelé pověřili Radu městyse Cítoliby schválením
závěrečných rozpočtových změn v období od 14. do
31.12.2018 s tím, že o schválení rozpočtového opatření

předloží Rada městyse zastupitelstvu zprávu na vědomí na
jeho příštím zasedání. Radní v návaznosti na toto usnesení
projednali předložené rozpočtové opatření č. 08/RM/2018,
které zahrnuje závěrečné rozpočtové změny za období
k 31.12.2018. Rozpočtové příjmy byly navýšeny o
2,862.696,00 Kč a rozpočtové výdaje sníženy o 756.843,56
Kč. Upravený rozpočet městyse Cítoliby tedy činí v příjmové
části 23,548.911,42 Kč, ve výdajové části 26,343.216,30 Kč.
Rozdíl ve výši -2,794.304,88 Kč byl pokryt z finančních
rezerv na účtech městyse.
Ekonomka a správkyně rozpočtu městyse předložily Radě
městyse návrh rozpočtu pro rok 2019, který byl na Úřední
desce vyvěšen od 28.11.–13.12.2018. Zastupitelé městyse
po projednání návrhu v radě za účasti členů Finančního
výboru, správce rozpočtu a ekonomky schválili navrhovaný
rozpočet na rok 2019 s úpravou jako schodkový. Závazným
ukazatelem je hodnota čerpání dle paragrafu. Příjmová část
rozpočtu činí 16,972.850,- Kč, výdajová část činí po
úpravách 20,834.000,- Kč. Rozdíl ve výši 3,861.150,- Kč je
kryt finančními rezervami na účtech městyse.
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 01/ZM/2019
zahrnující navýšení rozpočtových příjmů o 824.000,- Kč a
zvýšení rozpočtových výdajů o 1,515.946,00 Kč. Rozdíl ve
výši 691.846,- Kč bude hrazen z finančních rezerv městyse.
Příjmy jsou navýšeny o: příspěvek 234.100,- Kč na výkon
státní správy od Krajského úřadu Ústeckého kraje (částečně
kryje platy pracovníků úřadu); úhrada vratky 6.372,- Kč dle
vyúčtování voleb do zastupitelstev obcí v roce 2018; úhrada
vratky 2.574,- Kč dle vyúčtování voleb prezidenta republiky v
roce 2018. Výdaje zahrnují: navýšení plánované položky
financování projektové přípravy fary v roce 2019 o
131.233,50 Kč; zahrnutí opravy chodníku v Máchově ul. v
celkové předpokládané částce 124.198,50 Kč z programu
KÚÚK POV2019; na pořízení žebříkového vozidla - dar SDH
Cítoliby ve výši 50 tis. Kč, příspěvky obcí 490 tis. Kč, prodej
IFA 50 tis. Kč a předpokládanou celkovou cenu vozidla ve
výši 1,1 mil. Kč; příspěvek ZŠ a MŠ ve výši 150 tis. Kč na
pořízení dodávkového automobilu pro svoz dětí a převoz
stravy.

Informace o rozpracovaných projektech:
Radní a zastupitelé se seznámili se žádostí Sboru
dobrovolných hasičů Cítoliby o pořízení požárního
žebříkového vozidla vzhledem k zastaralému a
poruchovému automobilovému žebříku na podvozku IFA, rok
výroby 1986, který je již nedostačující pro zásahy ve stávající
městské zástavbě a snižuje tak akceschopnost jednotky.
Zástupci sboru navrhují
pořízení automobilového
žebříku na podvozku
Scania, nástavba METZ
AZ30,
který
má
vyhovující
technické
parametry
a
sadu
žebříků s košem, který je
v dnešní době pro práci

s takovouto technikou nezbytný. Jelikož pořizovací cena
takového vozidla je cca 19–20 mil. Kč, navrhli pořízení
použitého vozidla z Polska s rokem výroby 2000 za
předpokládanou cenu 1.100 tis. Kč, vč. příslušných revizí,
poplatků a nutných úprav pro provoz v ČR. Zástupci SDH
předložili žádost o poskytnutí částky 300 tis. Kč na pořízení
uvedeného vozidla s tím, že o částku 800 tis. Kč žádají Město
Louny, pro které SDH Cítoliby od 11/1995 smluvně zajišťuje
požární ochranu v souladu se zákonem 133/1985 Sb..
V návaznosti na toto usnesení obdrželi radní vyjádření Rady
Města Louny k žádosti o poskytnutí finančních prostředků,
která uvedla, že doporučí poskytnutí příspěvku do výše max.
450 tis. Kč. Pořizovací cena je 900 tis. Kč + cca 200 tis. Kč
na tzv. „velkou revizi“, úpravu polepů a značení. Provedením
revize vzroste hodnota vozidla na trojnásobek. Radní
schválili podání žádosti o příspěvek na pořízení
specializovaného vozidla pro JSDHO Městu Louny, Fondu
Ústeckého kraje, Obci Chlumčany a Obci Blšany. Rada
souhlasí s přijetím daru SDH Cítoliby ve výši 50 tis. Kč na
pořízení žebříkového vozidla. Rada dále pověřila ekonomku
zahrnutím předpokládané celkové ceny vozidla ve výši 1,1
mil. Kč do rozpočtových změn s tím, že v případě získání
požadovaných příspěvků bude spoluúčast městyse 400 tis.
Kč. RM dále schvaluje záměr prodeje stávajícího
automobilového žebříku na podvozku IFA, rok výroby 1986
za cenu obvyklou v místě a čase odpovídající stavu vozidla.
Zastupitelé navrženou rozpočtovou změnu schválili
Rada dále požaduje od zástupců SDH Cítoliby, aby
předložila zprávu s celkovým přehledem majetku, jeho
funkčnosti, opotřebení a předpokládané obnově s výhledem
na 4 roky a taktéž od zástupců SK Cítoliby, aby předložila
zprávu se záměry spolku na realizaci cenově náročných akcí,
na které bude od městyse Cítoliby žádat finanční příspěvek
s výhledem na 4 roky.
Starosta a stavební technik předložili radním návrh na
opravu chodníku v Máchově ul., jeho a napojení na
stávající místní komunikaci v Máchově ul. s předpokládaným
rozpočtem 124.198,50 Kč vč. DPH,
oprava – doplnění povrchu komunikace
napojené na chodník bude provedena
z recyklátu
svépomocí.
Radní
schválili podání žádosti o dotaci
z programu Krajského úřadu Ústeckého
kraje – Programu obnovy venkova 2019
- místní komunikace a chodníky. Oprava
byla zahrnuta do schválené rozpočtové
změny. Inženýrskou činnost spojenou
s akcí „Oprava chodníku – ul. Máchova Cítoliby“ zadala rada společnosti Atiking
s.r.o. za celkovou cenu 9.075,- Kč vč. DPH dle předložené
nabídky.
Radní schválili zadání zpracování projektové dokumentace
dle předložené nabídky společnosti HUTÁR a.s. na akci
Areál bývalé fary v Cítolibech – stavební objekt fara
(zabezpečení vstupních podkladů, vypracování projektové
dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby

(DSP) bez předchozího stupně, zajištění vydání stavebního
povolení) za cenu 300.469,30 Kč vč. DPH; dále rada
schválila zadání zpracování projektové dokumentace dle
předložené nabídky společnosti HUTÁR a.s. na akci Areál
bývalé fary v Cítolibech – Adaptace bývalé stodoly, chléva a
venkovní úpravy (zabezpečení vstupních podkladů,
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
nebo ohlášení stavby (DSP) bez předchozího stupně,
zajištění vydání stavebního povolení) za cenu 330.764,20 Kč
vč. DPH. Rada schválila posunutím projednání cenové
nabídky společnosti HUTÁR a.s. na akci Areál bývalé fary
v Cítolibech – Novostavba, obecní byty (zabezpečení
vstupních podkladů, vypracování projektové dokumentace
pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (DSP) bez
předchozího stupně, zajištění vydání stavebního povolení)
za cenu 310.321,50 Kč vč. DPH na červen 2019 vzhledem
k tomu, že v tomto období již bude zřejmé finanční zatížení
rozpočtu městyse investičními akcemi v návaznosti na
přiznané dotace.
Radní schválili zadání zpracování projektové dokumentace
Lávky přes dálnici D7 dle předložené nabídky Ing. Radku
Hájkovi, Ph.D. za cenu 182.400,- Kč a zadání zadání
Inženýrské činnosti na akci „Lávka pro turisty a cykloturisty
přes budoucí D7 za celkovou cenu 76,230,- Kč vč. DPH,
s provedením manažerské a poradenské činnosti k této akci
s hodinovou sazbou 423,50 Kč a max. možnou odměnou
60,5 tis. Kč vč. DPH a se zpracováním žádosti o dotaci ze
SFDI a administraci za celkovou cenu 82.280,- Kč vč. DPH
společnosti Atiking s.r.o. dle předložených nabídek.
Radní si vyžádali od společnosti Atiking s.r.o. předložení
cenové nabídky na projekční a inženýrskou činnosti na akci
„Zpracování návrhu na využití pozemku bývalá jídelna“
ve struktuře: zabezpečení vstupních podkladů, vypracování
návrhu využití pozemku. Tyto práce byly firmou městysu
nabídnuty za 84.700,- Kč. Radní schválili umístění
předmětné lokality do databáze Czechinvest.cz – Agentury
pro podporu podnikání a investic se záměrem podání žádosti
na likvidaci a záměrem využití
pozemků ve veřejném zájmu.
Objednání prací dle předložené
cenové nabídky rada odkládá na
případ, že budou potřebné pro žádost
o dotaci. Rada dále pověřila starostu
prověřením se společností Atiking
možnost využití dotace brownfield
nejen na likvidaci zbořeniště, ale i na
jeho koupi. Tuto problematiku rada
projedná za 30 dní, tj. v dubnu 2019.
Radní projednali návrh II. etapy
opravy ul. B. Němcové – napojení na opravy z roku 2018 a
dokončení prostoru mezi bytovými domy a schválili podání
žádosti o dotaci společností Atiking s.r.o. z programu
Ministerstva pro místní rozvoj – Programu obnovy venkova
2019 – dotačního titulu Podpora obnovy místních komunikací
s výší dotace 70% uznatelných nákladů s předpokládanou
výší spoluúčasti městyse 1.500 tis. Kč. Inženýrské činnosti

spojené s akcí „Oprava komunikace ul. B. Němcové II. etapa“
zadala rada společnosti Atiking s.r.o. za celkovou cenu
101.640,- Kč vč. DPH dle předložené nabídky.
Změna vytápění budovy školy: radní projednali předložené
posouzení stávajícího vytápění budovy školy zpracované
Pavlem Koppem, který navrhl změnu způsobu vytápění na
plynové s předpokládaným rozpočtem 1,220 tis. Kč (cena za
stavební úpravy, demontáže, kotle, strojovna, rozvody,
výměna otopných těles, izolace a přívod plynu) a schválila
podání žádosti o dotaci společností Atiking s.r.o. dle
předloženého posouzení z programu Ministerstva pro místní
rozvoj – Program obnovy venkova 2019 – dotačního titulu
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov s výší dotace
70% uznatelných nákladů s předpokládanou výší spoluúčasti
městyse 366 tis. Kč. Inženýrské činnosti spojené s touto akcí
rada zadala společnosti Atiking s.r.o. za celkovou cenu
131.890,- Kč vč. DPH.

ZŠ a MŠ Cítoliby:
Rada městyse Cítoliby jako zřizovatel organizace
schválila
 uzavření dohody o provedení práce s Václavem
Karbanem na poskytováním služby odborného garanta
v hostinské činnosti pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ
Cítoliby od roku 2019, vzhledem ke skutečnosti, že funkce
odborného garanta pro ZŠ a MŠ Cítoliby je nutná pro
provozování doplňkové činnosti (citolibští senioři,
zaměstnanci úřadu). Rada pověřila místostarostu zajištěním
přepisu odpovědného garanta ve spolupráci s Mgr. Báčovou
pověřenou zastupováním ředitelky.
 refundaci nákladů zdravotního střediska za rok 2018 ve
výši 16.112,- Kč.
 pořízením dodávkového automobilu pro svoz dětí
z okolních obcí a převoz stravy od společnosti Marius
Pedersen – Renault Trafic, rok výroby 2014, najeto 150 tis.
km za 130 tis. Kč vč. DPH. Zastupitelé rozpočtovou změnou
vyčlenili částku 150 tis. Kč na pořízení
vozidla a provedení nezbytných úprav.
 poskytnutí finančních prostředků
v rozsahu 516-601 tis. Kč/rok na plat
pedagoga pro první třídu za předpokladu
naplnění min. sedmi dětmi. Návrh
rozpočtové změny bude proveden až na
základě výsledku zápisu. Ředitelka na
dotaz radních uvedla, že ve třídě
předškoláků je k dnešnímu dni 21 dětí
s předpokladem 19 budoucích prvňáčků.
Informovala, že po jednání učitelek
s rodiči jsou 4 rozhodnuti k účasti na
zápisu do 1. třídy v místní škole a další 4
se rozhodují s ohledem na skutečnost,
že v současné době není samostatná
první třída – z tohoto důvodu předložila
na místě ředitelka radním žádost o
poskytnutí finančních prostředků na plat
pedagoga ve školním roce 2019/2020
v max. výši 601 tis. Kč, který by byl pro

učitele prvního ročníku, na který dle vyjádření ředitelky
nejsou prostředky ze státního rozpočtu vzhledem k tomu, že
škola má výjimku z počtu žáků. Na dotaz ekonomky ředitelka
uvedla, že stávající úvazky jsou plně využity a odpovídají
potřebám školy. Předpokládaný počet žáků v září 2019 by
v případě obsazení první třídy osmi dětmi, činil 25 dětí.
 pověření místostarosty zajištěním dohody s některou
z lounských škol, případně s městem Louny o umístění
odcházejících žáků pátých ročníků.
vzala na vědomí
 informaci starosty o havárii kotle na tuhá paliva v budově
základní školy. Vzhledem k jeho nefunkčnosti výuka od
11.do 17.12.2018 probíhala v prostoru předsálí a sálu
Dělnického domu.
 o výsledku jednání starosty a místostarosty na
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ohledně
možností financování výuky Montessori, které je dle názoru
ministerstva možné.
 vyúčtování dotace na pokrytí mzdových nákladů a
nevyčerpaná částka 44.500,- Kč z dotace na platy ve výši
152.950,- Kč dle usnesení zastupitelstva z 28.11.2018 byla
31.1.2019 vrácena na účet zřizovatele.
 zjišťování informací o přestupu stávajících dvou páťáků
do lounských škol; dále uvedl že zastupující učitelka
požádala o dodávání letáků o akcích městyse a Cítolibského
zpravodaje do budov ZŠ a MŠ a domluvě s kanceláří úřadu
o poskytnutí sálu 26.2.2019 pro školní karneval.
 informaci ředitelky o zápisu do 1. ročníku základní školy
pro školní rok 2019/2020, který se uskuteční 4. dubna 2019
a po dohodě s radou městyse byl prodloužen čas zápisu do
18 hodin. Zároveň se rada s ředitelkou dohodla na
uspořádání rodičovské schůzky pro předškoláky ve čtvrtek
28.2.2019 od 16 hodin ve školce za přítomnosti ředitelky
školy, starosty, místostarosty a členů školské rady.

 informaci místostarosty, že dne 14.2.2019 bude
provedena veřejnosprávní kontrola zřizovatele na úseku
školní jídelny a informaci ředitelky při její osobní účasti na
zasedání rady týkající se personální situace ve školní jídelně,
kdy výpověď podaly hlavní i pomocná kuchařka a dále
pracovní poměr ukončila i pečovatelka městyse, která
v kuchyni vypomáhala. V současné chvíli chod kuchyně
zajišťuje vedoucí školní jídelny spolu s vyučenou kuchařkou,
která je zaměstnána na dohodu pro překlenutí stávající
situace, dále ředitelka uvedla, že dva dny před nástupem
kuchařky byla situace řešena subdodávkou stravy
z Libochovic.
 informaci ředitelky o zápisu k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2019/2020, který se uskuteční 9. a 10. května
2019 od 10 do 16 hodin.
 informaci o konání Dne otevřených dveří ve škole, který
se konal 14.3.2019 od 12 do 16 hodin.
 Protokol o veřejnosprávní kontrole č. 1/2019 provedené
ve dnech 14. a 19.2.2019 ve školní jídelně. Ředitelka školy
byla se zápisem seznámena 6.3.2019 a dne 12.3.2019
zaslala elektronicky Námitky a odůvodnění nesouhlasu
s kontrolním zjištěním veřejnosprávní kontroly dle výše
uvedeného protokolu. Rada vzhledem ke zjištěným
skutečnostem nařídila následnou kontrolu a dále požaduje
od ředitelky školy písemné vyjádření o organizačním
zajištění chodu školní jídelny.
 informaci ekonomky a místostarosty o školení 19.3.2019
na téma vztahy zřizovatele a školské příspěvkové organizace
– návrhy úprav dle získaných informací zapracované do
směrnic městyse vč. podkladu pro příspěvkovou organizaci
o dokumentech požadovaných zřizovatelem k projednání,
schválení a založení v kanceláři úřadu připraví místostarosta
s ekonomkou na příští zasedání rady, důležitou informací
byla povinnost zřizovatele zajistit místa pro odcházející
„páťáky“ ve školách v okolí.

 dodané dokumenty požadované dle minulých usnesení

rady, kdy v předložených dokumentech chybí celkové
finanční zhodnocení a návrh úpravy kalkulace oběda a
zároveň z předložených dokumentů nelze vyčíst ostatní
režijní náklady a celkové skutečné náklady na doplňkovou
činnost v roce 2018.

Městys Cítoliby daruje za odvoz podorniční
zeminu z deponie za hřbitovem. Žádosti
přijímá kancelář Úřadu městyse Cítoliby.

se konají ve dnech 24.-25.5.2019
volební místnost v předsálí Dělnického domu bude otevřena:
pátek 24.5.2019 od 14:00 do 22:00 hod
sobota 25.5.2019 od 08:00 do 14:00 hod

Zápisy a usnesení z jednání rady a zastupitelstva jsou zveřejněny na
webových stránkách městyse – úřední deska.

Zákaz jízdy na kole po chodníku
Vážení spoluobčané, v rámci bezpečnosti pohybu chodců, dodržujte zákaz jízdy na kole po chodníku.
Zákon říká, že chodník je vyhrazen výlučně k pohybu chodců. Cyklisté nemají na chodníku co dělat, pokud na něm
není zřízena stezka pro chodce a cyklisty, na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, může cyklista
po chodníku kolo pouze vést, nikoliv na něm jet. Tato pravidla jsou uvedená v zákoně o provozu na pozemních
komunikacích, a neukázněné cyklisty na ne upozorňuje i značkou při vjezdu do obce ve směru od Loun, kde je
chodník úzký a jízdou po chodníku jsou ohrožovány osoby vycházející na chodník z přilehlých nemovitostí.

Volný pohyb psů
Vyzýváme majitele, kteří chodí venčit své psy na veřejná prostranství v katastru obce (i v Bažantnici), aby
nenechávali své mazlíčky volně pobíhat. Ohrožujete tím další osoby i zvířata. Každý chovatel psa si musí být vědom
toho, že pes může způsobit újmu na zdraví a že je vlastník – majitel psa za tuto škodu odpovědný.
K dalším povinnostem patří si po svých pejscích uklidit jejich exkrementy. K tomuto účelu slouží papírové pytlíky,
které jsou k dispozici majitelům psů na devíti místech v obci.

Čísla popisná
V kanceláři úřadu si majitelé těchto nemovitostí mohou vyzvednout smaltované tabulky s čísly popisnými na své nemovitosti:
1

2

3

4

7

8

12

13

26

30

38

41

42

43

50

51

52

53

54

55

56

57

61

63

70

74

76

78

79

103

105

122

123

126

145

150

156

157

170

174

175

177

178

179

180

202

206

210

211

217

218

219

220

221

259

263

272

275

297

329

330

333

334

335

336

337

338

339

341

349

353

355

358

359

360

371

372

373

374

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

407

408

409

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

Pohyb a složení obyvatel
K 31.prosinci 2018 bylo v Cítolibech hlášeno k trvalému pobytu celkem 1128 obyvatel, z toho 571 mužů a 557 žen.
Průměrný věk obyvatel je 40 let, u mužů 39 a u žen 41. Nejčastějšími mužskými jmény jsou Jiří (38), Jan (33), Petr (28)
a Josef (27), nejoblíbenějšími ženskými jmény Jana (24), Kateřina (21), Eva (20) a Marie (16).
Narodilo se 10 chlapců a 6 děvčátek. Zemřelo 6 mužů a 3 ženy. Přistěhovalo se 43 nových občanů, z toho 20 mužů a
23 žen. Odstěhovalo se 32 občanů, z toho 13 mužů a 19 žen. Celkově tedy vzrostl počet obyvatel o 18 občanů.
Nejstarším občanem je Václav Sainer (ročník 1926) a občankou Věra Minaříková (roč. 1927).

Kriminalita
V roce 2018 bylo v Cítolibech spácháno celkem 11 trestných činů: z toho 2 x krádež,
2 x maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, 1 x podvod, 1 x Neoprávněné
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, 1x ohrožení pod vlivem
návykové látky, 1 x zanedbání povinné výživy, 1x ublížení na zdraví, 1 x účast na sebevraždě a 1 x nedovolené
ozbrojování.
Dále Policie ČR řešila 16 přestupků z toho 8 Proti majetku, 5 x Proti občanskému soužití a 3x Přestupky dle jiného než
přestupkového zákona: 1 x dle zákona o návykových látkách (z. č. 167/1998 Sb.), 1 x dle zákona o požární ochraně (z.
č. 133/1985 Sb.) a 1x dle zákona na ochranu zvířat (z. č. 246/1992 Sb.).
Dopravní přestupky: V roce 2018 bylo šetřeno 6 dopravních nehod se škodou celkem 360tis. Kč, 3 osoby byly zraněny
lehce, 1 dopravní nehoda byla šetřena jako trestný čin – ohrožení pod vlivem návykové látky (alkohol) a 5 nehod bylo
šetřeno jako přestupky (1 x drogy, 3x způsob jízdy, 1 x přednost).

„Rotující kříž“ před farou
Když je nám „nejhůř“, každý, ať věřící, či ateista, se obrací
k Bohu, kříži … každý … i kříž, svátost nadevše, potřebuje
na chvíli odletět kamsi do nebe, aby se vrátil plný síly zpět a
nesl další tíhu našeho světa. Chtěl jsem zachytit moment
odpoutání, tíhy hříchu. Zajímavost „cesty“. Určení směru.
Každá část vrchu směřuje do světových stran.
Milan Bezaniuk

Záchrana nejstarší cítolibské hmotné památky
Vážení občané cítolibští!
Jistě jste mnozí zaznamenali, že se čas od času v Cítolibech ozve hlas zvonu.
Naposledy to bylo u příležitosti stého výročí konce první světové války 11. listopadu
2018 v 13.30, poprvé v Cítolibech zazněl patrně již roku 1529, kdy byl ulit pražským
mistrem zvonařem Bartolomějem. Zvon je tedy nejstarší hmotnou památkou Cítolib,
jak ve své publikaci uvádí PhDr. Bohumír Roedl, a nese jméno svatého Václava.
V roce 2018 zvon prošel kontrolou technického stavu firmou Petra Rudolfa
Manouška, která přinesla nepříjemné zjištění: cítolibský zvon je na hranici své
životnosti, kvůli závažným nedostatkům v koruně zvonu není možná jednoduchá
oprava a lze akceptovat s výhradami pouze výjimečné krátké zvonění. Z tohoto
důvodu vloni na Štědrý den památný zvon zněl na delší dobu v Cítolibech naposledy.
Zvon by však neměl být jen němým svědkem minulosti, ale také znít. Hlas zvonu je
pro věřící pozváním k modlitbě. Všechny, kdo jej slyší, zve k tomu, aby se na chvíli zastavili a nechali také ve svém
nitru zavládnout pokoj. Takové zastavení potřebuje každý člověk – a to nejen o Vánocích.
Proto si myslím, že by si cítolibský zvon zasloužil více naší pozornosti a péče. Jeho obnova je možná, ovšem pouze
v odborné zvonařské dílně, kde se dají nedostatky odstranit a v podstatě tak zvon vrátit na počátek své životnosti.
Je zřejmé, že to nebude jednoduchá ani levná záležitost – předběžné náklady jsou odhadovány na 250 tisíc korun.
Věřím, že mnohým z vás není stav této významné památky Cítolib lhostejný a rád bych získal Vaši podporu. Nemám
teď na mysli peníze, i když bez nich se to samozřejmě neobejde, ale především mi jde o podporu myšlenky na
obnovu a záchranu zvonu, který promlouval k srdcím generací našich prarodičů.
Vaše reakce můžete psát na e-mail: vitmachek@seznam.cz případně na adresu: ŘKF Cítoliby, Beneše z Loun 136,
440 01 Louny; e-mail: farnost.citoliby@dltm.cz
Všem přeji krásné dny a těším se na setkání s vámi.
Vít Machek, kaplan ŘKC – děkanství Louny

Sportovní klub Cítoliby
Poslední akcí roku minulého a zároveň první akcí letošního roku byl již tradiční Silvestr. Přestože návštěva nebyla nijak
úchvatná, tak se snad přítomní hezky bavili. Trochu nás potěšilo, že jsme prodali více lístků / asi o 6 / než v Lounech na
Zastávce. Ten termín konce roku je poslední dobou asi na zvážení a jak vidno nejen u nás.
První sportovní akcí byl první sobotu v roce, již tradiční memoriál Vladimíra Šány. U této akce jsme zvyklí na velmi solidní
účast okolo 60 startujících. I letos byli hráči rozdělení do dvou výkonnostních kategorií. A to na okresní soutěže a vyšší
soutěže. Turnaj tradičně přilákal i početné diváky, kteří viděli kvalitní a dramatická střetnutí. Z hráčů našeho oddílu na stupně
vítězů nedosáhl nikdo. Nejlépe se umístil Jindřich Rais na čtvrtém místě v kategorii okresních soutěží.
Oddíl kopané využil zimní přestávku k účasti na turnaji v Postoloprtech, kde jsme nedosahovali moc dobrých výsledků.
Doufejme, že v mistrovských utkáních to bude lepší. Hráči A a B mužstva společně i trénovali na ZŠ v Lounech. Stejně tak i
naše mládež z přípravky, která měla tréninky 2x týdně. Hráči A a B mužstev zakončili zimní přípravu na již tradičním
soustředění v Modré. Soutěže dospělých budou zahájeny poslední březnový víkend a přípravky až o měsíc později. Stolní
tenisté ukončí soutěže v dubnu. A mužstvo bude hrát v baráži o udržení v krajské soutěži II. třídy a všichni věříme, že se to
podaří.
Výbor SK Cítoliby

Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby
Letošní rok jsme zahájili hodnocením předchozího roku 2018 na Valné hromadě SDH, která se konala 18. ledna 2019
v Dělnickém domě. Členské schůze se konají každý lichý týden v hasičské zbrojnici Cítoliby. Ve spolupráci s Okresním
sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska v Lounech se naši zástupci zúčastňují pravidelných měsíčních zasedání Rady
mládeže, Výkonného výboru, čtvrtletně Organizačního výboru a Revizního výboru.
Naši členové vypomáhali v loňském roce, tak jako každoročně na řadě akcí pořádaných v našem regionu. Například na
Závodech vozíčkářů v Lounech a Lounském letním vábení. Také na akcích pořádaných v obci, jako například: čištění rybníka
na návsi, automotosrazu, či Cítolibské Svatojakubské pouti. Velkou pomoc poskytli naši hasiči obci v letním období při
provzdušňování rybníka v Bažantnici. V režii Sboru byly i v tomto roce akce jako: Branný
závod O pohár starosty městyse, Pálení čarodějnice, oslavy 140. výročí založení sboru,
XIII. ročník memoriálu Zdeňka Havla, Kreslení zážitků z prázdnin a Hasičský ples.
V roce 2018 městys Cítoliby ve spolupráci s městem Louny obměnili vybavení jednotky o
vozidlo Tatra 515, 6x6, CAS, které nahradilo nevyhovující vozidlo CAS 25 Š-706 RTHP

(trambus). Částka utržená za prodej trambusu bude investována do zprovoznění historického požárního vozidla Praga-RN.
Výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Cítoliby má k dnešnímu dni 20 členů: velitele jednotky, čtyři velitele
družstva, čtyři strojníky a jedenáct hasičů. Přehled počtu výjezdů:
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
POŽÁR
17
15
7
17
9
14
12
20
DOPRAVNÍ NEHODA
7
4
10
5
1
7
4
6
TECHNICKÝ ZÁSAH
18
10
20
7
8
6
7
9
PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ
2
3
1
3
2
2
2
1
PLANÝ POPLACH
4
1
2
1
3
0
0
4
ZÁLOHA NA STANICI
0
0
0
0
1
0
0
0
CELKEM
48
33
40
33
24
29
25
40
Vybavení jednotky: Tatra 815 6x6, CAS32, Člun Ultimate Dinghy 400, CAS 20 S2R Tatra 815, Lada Niva RZA, IFA AZ 30
(žebřík), Mercedes DA, 2x přenosná motorová stříkačka PS12, motorová stříkačka Tohatsu, plovoucí čerpadlo AMPHIBIO
1500, 2x motorová pila, přetlakový ventilátor PAPIN 350, 2x elektrocentrála, vysavač motorový McCulloch, motorová
rozbrušovací pila STIHL, motorová pohonná jednotka HOLMATRO, motorové kalové čerpadlo Honda, dýchací přístroje
Dräger a Saturn, záchranná lana.
Kroužek mladých hasičů v roce 2018 s ohledem na školní a mimoškolní povinnosti dětí, na pracovní a časovou vytíženost
trenérů a s ohledem na cílenost tréninků zůstaly tréninky odděleny: tzn. starší žáci trénují každý čtvrtek od 17:15 hodin,
mladší žáci trénují každý pátek od 16:00 hodin, dorostenci/ky trénují z části individuálně a dívčí družstvo trénuje v pátek
v podvečer. Pro tréninkovou a závodní činnost máme založeny 2 diskuzní skupiny na messengeru (mladší žáci a trenéři),
což oceňují jak děti a jejich rodiče, tak i trenéři pro velmi efektivní přenos informací a domluva v rámci závodní i tréninkové
činnosti. Děti se tradičně zapojily do soutěže „Požární ochrana očima dětí“, brigády na úklidu a malování hasičárny, plnění
Odznaků odbornosti, v zimním období v rámci tréninků bruslili, hráli hokej a bobovali. Sportovní sezónu začali v dubnu
Branným závodem o pohár starosty městyse v Cítolibech. Aktivně pomáhali při čištění požární nádrže a pálení čarodějnice.
Tréninky byly zpestřeny spaním v hasičárně s netradiční Kubovou rozcvičkou a snídaní, cíleným školením velitele výjezdové
jednotky k obsluze nové požární stříkačky Tohatsu, aby ji mohli používat při tréninku požárního útoku. Součástí činnosti byla
i Exkurze u hasičů na Letišti Václava Havla Praha s výkladem Kuby Srkala. V květnu probíhalo ve spolupráci s SDH Veltěže
sportovní soustředění mladších, starších žáků a dorostenců v policejním rekreačním středisku Staré Křečany, okr. Rumburk
– které bylo koncipováno zejména jako odborná příprava na nadcházející soutěž Pramen v Lubenci. V květnovém II. kole
soutěže Plamen v Lubenci (ml. žáci celkově 1. místo a st. žáci celkově 3. místo a ocenění za požární prevenci očima dětí
v okresním i krajském kole). Děti i dorostenci se předvedli v ukázkách u příležitosti červnových oslav 140. výročí založení
sboru SDH Cítoliby. Prázdniny byly časem relativního „odpočinku“ a tak jsme společnými silami opravili a zprovoznili bariéru
150 cm pro starší žáky a opravili kladiny. V Mníšku pod Brdy proběhlo jednodenní soustředění jednotlivců dorostu
s reprezentací ČR v požárním sportu v disciplíně 100m s překážkami a zúčastnili se ho dva naši dorostenci. Dorostenci se
v průběhu roku zúčastnili pěti závodů v požárním útoku (v Oboře 2. místo, ve Štrbicích 8. místo, v Nových dvorech 7. místo,
v Lubenci 1. místo a ve Slavětíně 2. místo). V červnovém Okresním kole Plamen v Telcích kategorie Dorost, kde nás
reprezentovali pouze jednotlivci ve 4. kategoriích a tři z nich postoupili do krajského kola postoupili. Od září 2018 se začalo
scházet družstvo dorostenek, osm dívek z SDH Cítoliby, jedna dívka z SDH Černčice a jedna dívka z SDH Obora. První
tréninky byla příprava na první část okresního kola Plamene – branný závod, které se konalo v Libočanech 21.10.2018.
Děvčata běžela ve dvou pětičlenných hlídkách a umístila se na prvním a třetím místě. Součástí jejich zimní přípravy bylo
bruslení, plavání, kruhový trénink v tělocvičně základní školy, testy a požární ochrana očima dětí. V září náš sbor na 13.
ročníku Memoriálu Z. Havla reprezentovali kromě mužů i ženy, dorostenky a dorostenci (tentokráte v duchu netradičního
požárního útoku s překážkou z cisternového hasičského vozidla), odpoledne probíhalo tradiční kreslení zážitků z prázdnin,
které si dětí rovněž užily. Na svátek sv. Václava se již tradičně ve spolupráci s Atletickým klubem Louny mladí hasiči zúčastnili
atletického běhu citolibskou bažantnicí, kde se dokonce Jan Gras a Lucie Šponiarová ve svých kategoriích umístili na
medailových pozicích. Přípravka, mladší a starší žáci se umístili na 3. místě ve všech kategoriiích na Černickém braňáčku v
okr. Most. Říjen byl ve znamení branných závodů: v Křešicích, ve Spořicích a zejména podzimního kola Hry Plamen
v Libočanech (tři hlídky ml. žáci 1.,8. a 11. místo; 1 hlídka st. žáci 2. místo, 2 hlídky dorostenek 1. a 3. místo, jednotlivci
v několika kategoriích 3x 1. místo a 1x 2. místo. V prosinci proběhla odborná přednáška vyšetřovatele Hasičského
záchranného sboru Žatec nprap. Kubisky k vyšetřování příčin požárů a následné práci na požářišti a tradiční Vánoční
besídka. Do kroužku mladých hasičů nechodí jen cítolibské děti, ale máme zde mládež pocházející z Divic, Obory, Černčic,
Loun, Vršovic, Veltěž či Zichovce…
V loňském roce jsme pořídili 5 ks nových vzduchovek Gamo Black Bear pro požární sport a výcvik dětí ve střelbě. Odborná
průprava ve střelecké přípravě, která byla plánována díky teplému počasí však neproběhla a bude naplánována na jaro roku
2019. Ze sponzorských darů od LN Okna Jana Pikla jsme pořídili 25 ks běžeckých kalhot, od Rybka s.r.o. Františka Rybky

jsme obdrželi 27 nových závodních dresů pro přípravku, mladší a starší žáky a tradičně nám na činnost finanční částkou
přispěl i Petr Bouda – elektroinstalace. Samostatně uvádíme shrnutí čtyřkolových závodů Stimax cup 2018 v disciplíně 60m
a 100m s překážkami, které probíhaly od května do září a z našich řad jsme v loňském roce v závodech měli celkem 17
bodovaných závodníků (tedy těch co se zúčastnili nejméně 3. kol ze 4) s těmito celkovými výsledky: mladší dívky do 8 let:
Kateřina Piklová 7. z 14. bodovaných a celkem 27 závodnic v kategorii; mladší chlapci do 8 let: Václav Wasserbauer 10. z 16.
bodovaných a 30. závodníků v kategorii; mladší dívky do 11 let: Lucie Šponiarová 8. a Blanka Kociánová 13. z 20.
bodovaných a 41. závodnic v kategorii; mladší chlapci do 11 let: Matěj Wasserbauer 5., Jan Gras 9., Marek Herzog 17. a Jan
Zeisek 37. z 39. bodovaných a 63. závodníků v kategorii; starší dívky do 13 let: Kateřina Šponiarová 12. a Daniela Vernerová
21. z 40. bodovaných a 54. závodnic v kategorii; starší chlapci do 13 let: Daniel Vrba 3. a Ondřej Žovinec 13 z 34. bodovaných
a 57. závodníků v kategorii; dorostenky a ženy nad 16 let: Eliška Vrbová 7. z 14. bodovaných a 31. závodnic v kategorii;
dorostenci a muži nad 16 let: Jakub Mrvík 6., Filip Renč 7., Lukáš Žovinec 11. a Jan Mrvík 20. z 20. bodovaných a 49.
závodníků v kategorii.
Všem, kteří se na činnosti
sboru, kroužku mladých
hasičů i na pořádaných
akcích
podílí
tímto
děkujeme – bez Vaší
podpory
a
podpory
Městyse Cítoliby by naše
činnost
nebyla
tak
rozsáhlá.
Kromě branného závodu
13.4.2019, akce Pohybem
pro zvon 13.4.2019 a
pálení
čarodějnice
30.4.2019 se v současné
době scházíme každou
neděli ve 13 hodin
v hasičské zbrojnice na
nácviku
besedy
na
staročeské máje, které
pořádáme 11.5.2019 a
každého kdo by chtěl
přispět k jejich organizaci
uvítáme.
čerpáno ze zpráv o činnosti z Valné hromady 19.1.2019

Dětský karneval a Maškarní ples 23.2.2019
Dětského karnevalu ze zúčastnilo 96 dětí v maskách, vystoupily děti z taneční školy FENIX, program zajistila Jitka
Holubová a zvěčnit se zájemci mohli v profesionálním fotokoutku. Masky dostávaly při vstupu drobné dárky, děti
z Fénixu jsme odměnili za jejich vystoupení čokoládou.

Na Maškarní ples bylo prodáno 142 vstupenek, z toho přišlo 102 lidí v maskách, k tanci i poslechu hrála skupina
Aquarius, dvakrát vystoupila taneční škola Fénix, zájem byl i o profesionální fotokoutek a tombolu.

Výzdobu sálu zajistila kulturní komise ve spolupráci s členkami sociální komise a ponechali ji ještě pro akce
maškarní karneval místní školky a školy. Fotografie z akcí jsou na webových stránkách městyse. Poděkování
Blance Hejlíkové za předání podkladů a odborných rad. Za pomoc při přípravě tomboly, sálu, tisk plakátů, seznamů
… a Evě Parkmanové za předprodej vstupenek.
Miroslava Kacetlová

Popelka na Cibulce
19. března 2019 jsme v sále Dělnického domu přivítali hlavní představitele dnes již legendární pohádky Popelka.
Letos uplyne 50 let od premiéry televizního zpracování. Jak už název napovídá, Evu Hruškovou a Jiřího Štědroně
zpovídal moderátor Aleš Cibulka, hosty doplnil Jan Přeučil. Večer povídání a písniček, zakončila autogramiáda. …

Kultura v Cítolibech
V minulém čísle se objevila informace, že se rozpadla kulturní komise. V této souvislosti se objevily dotazy, jestli to znamená,
že už v Cítolibech nebude žádná „kultura“. Není tomu tak, komise se nerozpadla, jen pracujeme v trochu jiném složení, a i
nadále budeme připravovat kulturní a společenské akce. Několik už jich máme za sebou a v tomto roce nás toho ještě spoustu
čeká.
A na co se můžete tešit? 13. dubna Vítání občánků, do života v Cítolibech přivítáme 12 dětí. 13. dubna „6. Velikonoční tvoření
s Klubem 6-99“. 26. dubna zájezd na muzikál Dr. OX – vstupenky jsou v předprodeji v úřadu městyse. 26.- 28. července
Svatojakubská pouť – v pátek večer country večer v zahradě Dělnického domu. Samotná pouť proběhne již tradičně
v prostorách Tyršova náměstí, zahájení ve 13,00. Kromě večerní pouťové zábavy, ohnňové show a ohňostroje se můžete
těšit na bohatý odpolední program: dechová hudba, vystoupení pro děti zařídí skupina KOMIX s programem „Jak se dělá
muzikál“, v podvečer vystoupí Ernesto Čekan a Roman Štabrňák, vyhlásíme „Rozkvetlé okno“ … a na faře připravujeme
novou výstavní expozici pod názvem „Historie sportu v Cítolibech“. V souvislosti s výstavou prosím, pokud máte doma
zajímavé fotografie, informace nebo třeba dobové dresy a sportovní náčiní, o které se chcete podělit, přineste je prosím do
kanceláře úřadu městyse. Vše samozřejmě vrátíme. Celý program pouti najdete v nejbližší době na plakátech. 22. – 27.
července tedy již týden před poutí bude v prostorách zahrady místní fary probíhat „Dřevosochařské sympozium“, díla, která
zde umělci Milan Bezaniuk z Chomutova, Jakub Kostur z Rašovic a Václav Havlíček z Březence vytvoří, zůstanou v
Cítolibech, konkrétně pod kostelem, v zahradě restaurace DD a v bažantnici u rybníka. Sochaře můžete v průběhu celého
týdne navštívit a sledovat při práci. Přivezou i již hotové výrobky, některé na ukázku ale i na prodej. 28. září – výlet do Vídně
za cítolibskými trpaslíky do zahrady zámku Neuwaldeg a procházka Vídní s profesionální průvodkyní (předprodej zahájíme

v květnu). 11. října divadlo „Vínem proti pohanství aneb staročeský dekameron“, 2. listopadu Šansony v podání Světlany
Nálepkové (předprodej zahájíme v květnu). 6. prosince – Mikulášské odpoledne. 18. dubna 2020 – Koncert hardrockové
kapely DOGA (předprodej zahájíme v říjnu). V roce 2020 připravujeme i koncert skupiny Slza.
Informace o všech akcích a dalším dění v Cítolibech najdete na webových stránkách městyse, v aplikaci „V obraze“, na FB,
na plakátech, vyhlašujeme je místním rozhlasem. Těšíme se na Vás.
Kulturní komise má svoji e-mailovou adresu: kulturni.komise@obec-citoliby.cz, pokud máte nějaké nápady nebo náměty na
program, neváhejte se na nás obrátit.
Miroslava Kacetlová

Pořiďte nejkrásnější fotku Dolního Poohří
Touláte se Dolním Poohřím? Pak nezapomeňte na svých cestách fotit! Od jara do podzimu potrvá už pátý ročník
fotografické soutěže Poohří vaším objektivem. Nekrásnější snímky se pak objeví na kalendářích pro rok 2020.
Soutěž, kterou vyhlašuje Destinační agentura Dolní Poohří, je otevřena pro každého – profesionální fotografy, amatéry i děti,
pro něž je vyhlášena samostatná kategorie. Čas na poslání fotografií vyprší 31. října, poté je vyhodnotí komise. „Soutěž jsme
letos vyhlásili o měsíc dříve, už od prvního dubna, aby fotografové stihli i krásné jarní období,“ říká ředitel Destinační agentury
Dolní Poohří Bc. Lukáš Pichlík. Tématicky fotografie téměř nemají omezení – mohou zachycovat krajinu a řeku Ohři, zdejší
historii a památky, přírodu či Cyklostezku Ohři.
Fotosoutěž Poohří vaším objektivem se letos koná již popáté. Vloni své snímky přihlásilo 19 dospělých fotografů a dvě děti,
celkem dorazilo 179 soutěžních
fotografií. Absolutním vítězem se stal
Martin Matajzík s fotografií Rybářská
loď na Nechranické přehradě.
Na fotografy čekají hodnotné věcné
ceny. Jejich snímky se pak objeví na
stolním kalendáři pro rok 2020 a

dalších propagačních materiálech
Dolního Poohří. Pravidelně se koná i
výstava vybraných fotografií, která
putuje po Dolním Poohří. Letos bude
její první zastávkou v listopadu
město Žatec.
Termín pro zasílání fotografií
prostřednictvím e-mailové adresy
info@dolnipoohri.eu končí 31. října
2019. Do soutěže jsou přijímány
pouze digitální fotografie ve formátu
jpg s maximální velikostí 5 MB a
minimálním rozlišením 2480x1748
px. K fotografii nezapomeňte připojit
kontaktní údaje a ideálně i stručný
popis místa.

Kruhové tréninky v Cítolibech
Od listopadu 2018 probíhají v Dělnickém domě v
předsálí každé úterý od 19:00 kruhové tréninky pod
vedením Michaely Malínkové. Trénink je určen i pro
začátečníky. Jedná se o intenzivní hodinové cvičení
spojené s posilováním, doprovázené hudbou. Léto se
blíží, plavková sezóna za dveřmi, nejvyšší čas začít
cvičit! ਏ

Kulturní, společenské a sportovní akce
13.04.2019
13.04.2019
13.04.2019
13.04.2019
26.04.2019
30.04.2019
11.05.2019
24.-25.5.2019

25.05.2019
01.06.2019
17.06.2019
20.07.2019
22.-27.7.2019
26.-27.7.2019

30.08.2019

Vítání občánků
Velikonoční tvoření s Klubem 6-99
Branný závod požárnické všestrannosti o pohár starosty městyse
Pohybem pro zvon
Zájezd na muzikál „Doktor OX“
Pálení čarodějnice
Staročeské máje
Volby do Evropského parlamentu
X. Cítolibský sraz automotoveteránů
Sportovní den SK Cítoliby
Pasování prvňáčků na čtenáře
Turnaj starých gard
Dřevosochání
Cítolibská svatojakubská pouť
Letní kino v zahradě DD

delnickydum@obec-citoliby.cz; kulturni.komise@obec-citoliby.cz
zpravodaj@obec-citoliby.cz

informace z dění v městysu, včetně hlášení
místního rozhlasu můžete najít na
Městys Cítoliby

www.obec-citoliby.cz

Redakce
Vaše příspěvky, dotazy určené radním, zastupitelům či redakční radě, nebo náměty ke článkům do dalších čísel zasílejte na
adresu zpravodaj@obec-citoliby.cz a to nejpozději do 10.6.2019, kdy proběhne uzávěrka dalšího čísla. Toto vydání naleznete
také v elektronické podobě na www.obec-citoliby.cz/citolibsky-zpravodaj/. Ke komunikaci můžete využít i
www.facebook.com/Městys Cítoliby.

Užitečné kontakty a informace
ÚŘAD MĚSTYSE, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby:
Úřední hodiny:
PONDĚLÍ a STŘEDA 7.30–12.00 a 13.00–17.00 hod
Kontakt:
www.obec-citoliby.cz, Facebook: Městys Cítoliby
e-mail:
podatelna@obec-citoliby.cz; urad@obec-citoliby.cz
Telefony: kancelář (Eva Parkmanová, Blanka Hejlíková)
415 691 134
Petr Jindřich, starosta
415 653 455, 724 179 641
Petr Novák, místostarosta
415 653 455, 775 381 491

----------------------------------------------------OBECNÍ POLICIE, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby:
telefon:
e-mail:

603 298 928
obecni.policie@obec-citoliby.cz

-----------------------------------------------------

MÍSTNÍ KNIHOVNA, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby:

Otevřeno: PONDĚLÍ 16.00 – 18.00 hod a ČTVRTEK 15.00 – 18.00 hod
e-mail:
knihovna@obec-citoliby.cz

-----------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CÍTOLIBY:
ŠKOLA – Tyršovo nám. 56, 439 02 Cítoliby:
Telefon: ředitelna
e-mail:
skola@zscitoliby.eu
ŠKOLKA – B. Němcové 349, 439 02 Cítoliby:
Telefon: učitelky
vedoucí školní jídelny
e-mail:
skolka@zscitoliby.eu; jídelna@zscitoliby.eu

415 691 259

723 605 476
415 691 120

-----------------------------------------------------

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO, B. Němcové, 439 02 Cítoliby:
Ordinační doba:
Telefon:

PONDĚLÍ a STŘEDA 13.00 – 15.00 hod
MUDr. Anna Weberová

415 691 139

----------------------------------------------------ČESKÁ POŠTA, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby:
Otevírací doba:
Telefon:

PONDĚLÍ až PÁTEK 8.00–11.15 a 14.00-16.45.00 hod
Denisa Varholová, vedoucí pošty
954 243 902

-----------------------------------------------------

SBĚRNÝ DVŮR:

Cítoliby, Malíře Sochora ul., za ocelokolnou:
Otevřeno: březen – říjen
STŘEDA 17.00-18.00 a SOBOTA 16.00-17.00 hod
Možno uložit pouze zelený odpad, kov a barevné pytle na tříděný odpad. Elektroodpad
po telefonické dohodě na úřadu městyse, tel. 415 691 134.

Louny, Rybalkova ul. (naproti autoservisu Myslivec):
Otevřeno: celoročně PONDĚLÍ až PÁTEK 8.00-18.00 hod
SOBOTA až NEDĚLE 10.00-17.00 hod
Polední přestávka: 12:00 - 12:30 (každý den vč. sobot a nedělí)
Možno uložit 200 kg objemného odpadu ročně na osobu, 200 kg stavebního odpadu
ročně na osobu, 4ks pneumatik ročně na osobu, zelený odpad, nebezpečný odpad).

-----------------------------------------------------

SLUŽBY ÚŘADU MĚSTYSE A POPLATKY:

Poplatek za svoz komunálního odpadu ze sběrných nádob (Vašich popelnic) určuje
oprávněná osoba Marius Pedersen, s.r.o., a řídí se platným ceníkem a smlouvou
uzavřenou s Městysem Cítoliby dle platné vyhlášky.
Úřad městyse Cítoliby dále poskytuje tyto služby za poplatky:
Sekání, práce motorovou pilou
200,- Kč / hod
Práce s použitím výsuvného žebříku
300,- Kč / den
Práce drtiče zeleného odpadu
100,- Kč / hod
Dopravné Multicar
14,- Kč / km
Naložení 1t materiálu
150,- Kč / t
Hlášení v místním rozhlase
30,- Kč / hlášení
Zapůjčení setu stolu a 2 lavic
100,- Kč / set / den

-----------------------------------------------------

CENÍK PRONÁJMU V DĚLNICKÉM DOMĚ:

zahrnuje pronájem a spotřebu energií (vody, plynu a elektřiny) a je stanoven
ve dvou rovinách:

Ceny pro místní (tj. SK Cítoliby, SDH Cítoliby, Automotoveteráni Cítoliby, Rybáři
Cítoliby, Myslivci Cítoliby, TŠ Fénix pro komerční akce a občané s trvalým pobytem
v Cítolibech pro soukromé akce – např. rodinné oslavy):
PŘEDSÁLÍ
2.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 200,- Kč / 1 hodina
HLAVNÍ SÁL
5.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 500,- Kč / 1 hodina
GALERIE
2.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 200,- Kč / 1 hodina
PŘEDSÁLÍ+HL.SÁL
5.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 500,- Kč / 1 hodina
VŠE
6.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 600,- Kč / 1 hodina
Ceny pro ostatní jednotlivce, firmy a subjekty s komerčními účely:
PŘEDSÁLÍ
3.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 300,- Kč / 1 hodina
HLAVNÍ SÁL
10.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 1.000,- Kč / 1 hodina
GALERIE
5.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 500,- Kč / 1 hodina
PŘEDSÁLÍ+HL.SÁL
11.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 1.100,- Kč / 1 hodina
VŠE
15.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 1.500,- Kč / 1 hodina
Ostatní služby spojené s pronájmem můžete dojednat v kanceláři úřadu (zapůjčení
kuchyňky, vč. vybavení; hasičský a technický dozor, ostraha, úklid aj.) Cena pronájmu
a ostatních služeb s ním spojených je možná i dohodou obou smluvních stran.
Cena za pronájem sálu pro hraní badmintonu (vč.raket a sítě)
150,- Kč / 1 hodina
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