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Okénko do radnice
Ve čtvrtek 12.4.2018 proběhla v obci na žádost svozové firmy Marius Pedersen a.s. kontrola odpadových nádob. Bylo
zjištěno, že někteří občané překračují smluvně sjednaný objem odpadu a výrazně přeplňují nádoby, čímž porušují podmínky
smlouvy. Upozorňujeme občany, že nádoby přichystané ke svozu musí mít uzavřené víko. V případě, že potřebujete
nárazově vyvézt více odpadu, můžete si v kanceláři úřadu koupit za 62,- Kč pytel na jednorázový svoz.
Eva Parkmanová, odpadové hospodářství městyse
V pátek 13.4.2018 jsem se dopisem od České pošty dozvěděl, mimo jiné, jakou že máme hustou síť pošt v Evropě,
tvoří ji více než 3200 poboček … a tak dále a tak dále … nejdůležitější větou tohoto dopisu je, že „Pro tento rok byla
provozovna pošty Cítoliby vybrána jako vhodná pro změnu formy poštovní obsluhy v rámci projektu Pošta Partner.“
Chci jasně říci, že pro mne uzavření pošty u nás, či její přeměna na cosi jako „Pošta Partner“ nepřipadá v úvahu.
Poštu v Cítolibech navštěvují nejen naši občané, ale také velká spousta lidí z okolních obcí a v mnoha případech
i ze samotných Loun. Na podporu zachování místní pobočky pořádáme podpisovou akci, ke které se můžete
v kanceláři Úřadu městyse připojit. O dalším vývoji v této situaci Vás budeme informovat na webových a
facebookových stránkách a vývěsních deskách městyse.
Petr Jindřich, starosta městyse

Aktuálně z rady a zastupitelstva
Radní a zastupitelé městyse projednali a schválili:
 podporu při pořádání 9. ročníku srazu
Automotoveteránů dne 26.5.2018 a nemají námitky proti
doprovodu SDH při spanilé jízdě. Radní odsouhlasili
bezúplatné poskytnutí setů od Městyse Cítoliby (v hodnotě
1 tis. Kč), s technickým zajištěním zázemí (tj. práce
zaměstnanců městyse v hodnotě cca 5 tis. Kč),
bezplatným pronájmem veřejného prostranství kolem
Restaurace DD, parkoviště u České pošty, dále uzavření
části ul. Postoloprtská k čp. 275 pro umístění
registrovaných veteránů, umístění mobilního pódia na
zahradě DD a umístění obecního znaku na propagační
letáky.
 bezúplatné zapůjčení hlavního sálu dne 10.3.2018 za
účelem konání odborné přípravy velitelů jednotek Sborů
dobrovolných hasičů okresu Louny.
 pořízení výpočetní techniky a rozšíření softwaru
v limitu do 45 tis. Kč s ohledem na nutnost obnovy části
stávající techniky a rozšíření mzdového programu.
 bezúplatný pronájem sálu a předsálí Dělnického domu
SK Cítoliby za účelem konání tréninků a mistrovských
utkání ve stolním tenise po dobu opravy havarijního stavu
stropu sokolovny s předpokladem dokončení oprav
v březnu 2018 s tím, že je nutné termíny tréninků a
mistrovských utkání koordinovat dle již domluvené
obsazenosti DD.
 úpravu ceny svozu 80l popelnice 1x za 14 dní pro
občany Cítolib za 1.350,- Kč/ročně, ostatní ceny zůstávají
nezměněny.
 vyřazení navrhovaného majetku dle Zápisu ze
zasedání Hlavní inventarizační komise dne 17.1.2018
s návrhy Dílčích inventarizačních komisí.

 pořízení 3 ks vánočního řetězu od správce veřejného
osvětlení s cenovým limitem 5 tis. Kč. Staré osvětlení bylo
zničeno při vichřici, hvězda na špici bude opravena
svépomocí.
 přijetí daru pozemku p.č. 728/1 v ulici B. Němcové
městysu Cítoliby č.p. 190, který je součástí místní
komunikace.
 umístění směrovek na služebnu Obecní policie
v ulicích Lounská a Skladatele Kopřivy na sloupech
veřejného osvětlení.
 pořízení nové zvukové techniky pro akce městyse a
místních spolků s cenovým limitem 15 tis. Kč jako náhradu
stávající techniky z roku 2008, která již vykazuje značné
opotřebení.
 pořízení cisternového vozidla Tatra 515, 6x6, CAS32
od Jiřího Chalupeckého za cenu 977 tis. Kč. Jedná se o
vozidlo dovezené z Německa s jasně doložitelnou historií
a odpovídající požadavkům JSDHO Cítoliby, vozidlo
osobně vyzkoušeli starosta a velitel SDH. Rada se dále
seznámila s návrhem kupní smlouvy, která prošla
kontrolou právního zástupce městyse. Vozidlo bylo
vybráno z nabídky použitých vozidel v této kategorii, cena
je dle těchto nabídek v místě a čase obvyklá.
 prodej cisternového vozidla ŠKODA LIAZ 706 RTHP
CAS 25/3500 Obci Vinařice za cenu obvyklou v místě a
čase ve výši 50 tis. Kč.
 pořízení Street workoutové celokovové sestavy
WS026K od firmy BONITA s.r.o. za cenu 58 tis. Kč
vzhledem k typu sestavy vhodně doplňující stávající prvky
na hřišti na Tyršově nám. a díky výšce, která nevyžaduje
úpravu dopadové plochy. Radní dále pověřili kancelář
úřadu sledováním možnosti doplnění posilovacích prvků

pro seniory a vytipováním možnosti umístění v Bažantnici
s termínem pořízení 2018-2019.
 cenovou nabídku v návaznosti na rámcovou smlouvu
se společnosti ATIKING s.r.o. na administrativní přípravu
akce „Oprava povrchu komunikace ul. B. Němcové“
v celkové výši 157 tis. Kč za administrativní přípravu akce,
zpracování žádosti o dotaci, administraci výběrového
řízení na zhotovitele a technický dozor stavby.
 podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2018 do
30.4.2018. Poplatek činí 2,- Kč/obyvatele.
 zachováním pravidel rybolovu v Bažantnici dle
předchozích usnesení z roku 2016 a 2017 s tím, že
souhlas bude vydán s podmínkou odevzdání vydaného
souhlasu za předchozí období.
 pořízení 4 sestav květníků na sloupy veřejného
osvětlení za 25 tis. Kč a jejich umístění ve Fügnerově ulici,
která byla v roce 2017 opravena a byla zde namísto
zelených ploch vytvořena parkovací stání. Květinové
osázení přispěje ke zlepšení celkového vzhledu ulice.
 osázení květinových truhlíků do Dělnického domu a
18ti stávajících a 4 nových sestav květníků na sloupy VO
místní firmou Zahrada Cítoliby za cenu do 16 tis. Kč.
Součástí ceny je i hnojivo do zálivky.
 dokončení osázení ul. Zeměšská celkem sedmi mělce
kořenícími stromy v místech schválených v projektové
dokumentaci. Osázení nebylo v roce 2017 provedeno
vzhledem ke klimatickým podmínkám v době dokončení
investice. Osázení stromů je financováno
jako náhradní výsadba za pokácené
stromy v obci městysem a soukromými
osobami. Městys vysadí 4 stromy
s finančním limitem 9,6 tis. Kč.
 zadání prořezu dvou stromů a
kácením jednoho stromu na Tyršově
nám. společnosti Sadové úpravy Honka
s.r.o. za cenu 12 tis. Kč, ostatní úpravy
budou provedeny svépomocí.
 připojení se k žádosti o dotaci na
kompostéry
v rámci
Mikroregionu
Lounské Podlesí v počtu 160 kusů o objemu 1000l
vzhledem
k rozpočtovým
možnostem
městyse.
Kompostéry budou poskytnuty domácnostem zapojeným
do systému svozu odpadů v obci, tj. těm, které mají
s městysem podepsanou smlouvu o svozu odpadu.
V první části budou pokryty zájemci z uskutečněné ankety
a z rezervy 12ti kusů budou pokryty žádosti dle data a času
přijetí žádosti do chvíle vyčerpání zásob. V případě
dalších zájemců budou tyto pokryty z případných dalších
dotačních titulů. RM pověřuje ekonomkou zapracováním
spoluúčasti městyse ve výši 154 tis. Kč do rozpočtových
změn roku 2018. Abychom zjistili zájem občanů o tuto
službu, byla uspořádána anketa, ve které zájem vyjádřilo
148 domácností. Radní zvažovali vzhledem k množství
zájemců velikost kompostéru, kdy v případě objednání
160 ks o objemu 1000l je spoluúčast městyse 20%, tj. 154
tis. Kč, při objemu 1400l je spoluúčast městyse 265 tis. Kč.

 zadání prací na Restaurování pěti deponovaných
kamenných sochařských děl ze sloupu Nejsvětější Trojice
Radomilu Šolcovi vzhledem k výši investice, dlouholeté
spolupráci a skutečnosti, že jeho cenová nabídka a záměr
restaurování byl podkladem žádosti o dotaci z programu
„Údržba a obnova kulturních venkovních prvků“ od
Ministerstva zemědělství, které nám přiznali dotaci ve výši
82 tis. Kč.
 podání žádosti o dotaci Ministerstvu pro místní rozvoj
ČR na opravu střechy budovy fary, čp. 57 z dotačního titulu
1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku ve výši 600 tis.
Kč s 20% spoluúčastí, celková výše předpokládané
investice činí 1.080 tis. Kč
 podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR na opravu komunikace B. Němcové. Dotace je
vypsána na povrch komunikace s max. výší 1 mil. Kč.
Rozpočet akce na opravu povrchu komunikace činí 3.571
tis. Kč, 705 tis. na zbudování chodníků a 100 tis. Kč na
nové VO a vedení obecního rozhlasu v komunikaci.
Celkový rozpočet akce činí 4.376 tis. Kč.
 podání žádosti o dotaci Krajskému úřadu pro Ústecký
kraj na opravu fasády budovy základní školy, čp. 56
z dotačního titulu Dotace z Programu obnovy vesnice ve
výši 125 tis. Kč se spoluúčastí městyse 10% od Krajského
úřadu – odměny za umístění v soutěži Vesnice roku 2017,
celková výše předpokládané investice rozdělená do dvou
etap činí 435 tis. Kč.
 zadání zpracování studie zbudování prodloužení
ulice K Zastávce a propojejí stávající „panelky“ z ulice
Chlumčanská s ulicí Na Aleji ve dvou variantách
Agrourbanistickému ateliéru AUA Zeman s finančním
stropem 15 tis. Kč.
 osazení dopravního značení B04 s dodatkovou
tabulkou 3,5t na komunikaci vedoucí z Chlumčanské ul.
kolem „starého hřiště“, která byla v minulosti
jednosměrnou v opačném směru a z tohoto důvodu
nebyla touto značkou osazena. Osazením bude
provedeno uzavření okruhu vjezdu nákladních vozidel
do obytné zóny a ke zvýšení komfortu bydlení v oblasti.

Radní a zastupitelé městyse vzali na vědomí:
 zápis z valné hromady Mikroregionu Lounské Podlesí,
která se konala 14.12.2017 na úřadu obce Líšťany.
 informace o dopravní nehodě vozidla Multicar
16.1.2018, která nebyla zaviněna našimi zaměstnanci.
Vozidlo bylo nepojízdné, bylo odtaženo a opraveno v
autorizovaném servisu, úhrada opravy ve výši 100 tis. Kč
a doprava do servisu za 5 tis. Kč je na vrub viníka nehody.
 stanovisko k objízdné trase v návaznosti na uzavírku
silnice u obce Brloh (plánovaná sanace propustku), která
bude vedena přes obce Brodec, Líšťany, Cítoliby a odtud
zpět do Brlohu po dobu jednoho měsíce.
 informaci o vývoji situace kolem změny dodavatele
elektřiny a plynu: Městys Cítoliby v prosinci roku 2015
přešel v důsledku vývoje situace okolo obecně prospěšné
společnosti Energie pod kontrolou k novému dodavateli
energií – ČEZ. Na nevrácené přeplatky z vyúčtování

energií byl Městys Cítoliby prostřednictvím právního
zástupce přihlášen do insolvenčního řízení s pohledávkou
v celkové výši 192 tis. Kč. Tímto jsme smluvní vztahy
s touto společností považovali za uzavřené. Dne
12.12.2017 jsme obdrželi od firmy Energie Pro s. r. o
fakturu za neodebranou elektrickou energii a plyn a ušlý
zisk za roky 2016 a 2017 v částce 171 tis. Kč. Současně
jsme obdrželi i výzvu k úhradě smluvní pokuty v uvedené
výši. Výzva byla (a je pro nás) velikým překvapením,
zvláště pak, že když se tato firma fakticky o svá údajná
práva téměř 2 roky nijak neucházela a ani nás nijak
nekontaktovala; rovněž proto, že poslední náš kontakt byl
v červenci 2016, kdy nám vyúčtovali el. energii a plyn za
období do doby přepisu k ČEZ. Společnost Energie Pro
s.r.o. byla dle našeho zjištění subdodavatelem energií pro
společnost Energie pod kontrolou. Smlouvy, na které se
společnost Energie Pro s.r.o. odvolává považujeme za
velice sporné vzhledem k vývoji situace koncem roku
2015, kdy bylo jednání společnosti Energie pod kontrolou
snad až podvodné a velice chaotické. Tyto smlouvy byly a
jsou dle našeho názoru v rozporu s povinnostmi EPK
zajišťovat nám výhodnější ceny a v žádném případě
nenavazovat „za nás“ smlouvy zhoršující naše podmínky,
jako se např. stalo ve sjednání smluvních pokut ve zcela
nepřiměřené procentní výši a sjednání smlouvy na dobu
určitou s prolongací. Dle našich dalších zjištění byly
podobným způsobem osloveny i další poškozené firmy,
které s Energií pod kontrolou o.p.s. měly v minulosti
smluvní vztah. V současné době kancelář úřadu a Rada
městyse ve spolupráci s právním zástupcem městyse
zjišťují možnosti řešení vzniklé situace, s jejíž pomocí
přislíbilo i Sdružení místních samospráv, které v současné
chvíli zjišťuje informace od stejně poškozených měst,
městysů a obcí.
 vyjádření České asociace odpadového hospodářství,
Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a
stanovisko zpracovatele Plánu odpadového hospodářství
ústeckého kraje 2016-2025 k dopisu České asociace
odpadového hospodářství adresovaného obcím
Ústeckého kraje v otázce připravovaného zvýšení
skládkovacích poplatků.
 zápis z valné hromady Mikroregionu Lounské Podlesí,
která se konala 16.2.2018 v Pnětlukách.
 s termínem a programem konání Valné hromady
Severočeské vodárenské společnosti a.s. dne 19.4.2018
v Teplicích. Součástí Valné hromady bude projednávání a
schvalování dokumentů k „Projektu 2020“, tzv. „navrácení
vody do českých rukou“. Radní doporučili starostovi
hlasovat v souladu s péčí řádného hospodáře.
 informace o vypsaném dotačním titulu Státního fondu
dopravní infrastruktury na křížení silnic a dálnic, který by
městys mohl využít na stavbu lávky přes silnici D7
v prostoru bývalé „Černčické“. Jedná se o investiční akci
v hodnotě 15-20 mil. Kč. V případě, že bychom chtěli pro
její realizaci využít dotačního titulu v roce 2019, je nutné
zahájit v roce 2018 projekční přípravu tak, aby bylo žádost
možné podat v lednu 2019. V současné době probíhají

jednání se zainteresovanými institucemi a zjišťování
finančního zatížení pro městys v případě realizace akce.
 zadání zpracování studie parkovacího stání v prostoru
u nákupního střediska ve dvou variantách Ing. Janě
Břicháčové za cenu 27 tis. Kč.
 zaslání upozornění Správě a údržbě silnic o špatném
technickém stavu komunikací v ul. Lounská a Skl. Kopřivy
spolu s fotodokumentací a žádostí o nápravu stavu.
V současné době probíhá zjišťování možností řešení
bezpečnosti dopravní situace těchto ulicích.

Radní a zastupitelé městyse neschválili:
 účtování záloh na energie přímo na podnájemníka
restaurace DD s tím, že RM požaduje ponechat stávající
nájemní smlouvu se společností Heineken ČR, a.s.
v platnosti a doporučuje společnosti smluvně ošetřit
s podnájemníkem možnost platby záloh přímo na účet
městyse, a v případě, že se takto dohodnou, aby to
Městysu Cítoliby dali písemně na vědomí.

Jídelna Oseva, č.p. 369 vč. pozemků:
Městys Cítoliby oslovila insolvenční správkyně spravující
dědictví po Jaromíru Vernerovi, jehož součástí je i budova
bývalé Jídelny Oseva čp. 369 a stavební parcely č. 96/1,
96/2, 96/3 a 96/4 v k.ú. Cítoliby s dotazem, zda trvá zájem
městyse o koupi těchto nemovitostí. Zamýšlený prodej
bude veřejný a právo koupě bude přiznáno tomu, kdo
nabídne nejvyšší kupní cenu. Tržní hodnota je dle
znaleckého posudku celkem 2.910 tis. Kč.
Městys Cítoliby dle zápisu z 9. zasedání zastupitelstva
dne 28.3.2013, pověřil zástupce městyse účastí na dražbě
výše uvedeného majetku s pověřením maximální výše
nabídnuté částky 500 tis. Kč + 10%. Dražba byla následně
zrušena a situaci nabídky prodeje sledoval z pověření
starosty právní zástupce městyse.
Zastupitelé revokovali své usnesení z roku 2012 a schválili
trvající zájem Městyse Cítoliby o koupi nemovitosti č.p.
369 a stavebních parcel č. 96/1, 96/2/, 96/3 a 96/4 v k.ú.
Cítoliby a účastí ve veřejném prodeji s maximální výší
nabídnuté částky 1.500 tis. Kč.

Rozpočet a rozpočtové změny:
Radní projednali a schválili předložené rozpočtové
opatření č. 04/RM/2017, které zahrnuje závěrečné
rozpočtové změny za období k 31.12.2017. Rozpočtové
opatření zahrnuje navýšení rozpočtových příjmů o
1,836228,80 Kč a snížený rozpočtových výdajů o
1,868.664,00 Kč. Upravený rozpočet městyse Cítoliby
tedy činí v příjmové části 21,218.158,11 Kč, ve výdajové
části 21,018.679,20 Kč, financování ve výši +199.478,91
Kč. Zastupitelé městyse toto rozpočtové opatření vzali na
vědomí na svém 16. zasedání dne 22.2.2018.
V souladu s vnitřní směrnicí městyse „Zásady poskytování
dotací a příspěvků z rozpočtu Městyse Cítoliby“
zastupitelé projednali a schválili žádost Sportovního
klubu Cítoliby o poskytnutí 150 tis. Kč na opravu stropní
části sokolovny vč. části osvětlení s podmínkou, že po
dobu 15ti let nebude budova prodána, v opačném případě

bude dotace vrácena Městysu Cítoliby v plné výši.
Předseda klubu informoval zastupitele o provedených
stavebních pracích na budově Sokolovny a podaných
žádostech o dotace, které nebyly úspěšné.
Radní v návaznosti na schválený rozpočet pro rok 2018 a
v souladu s platnou vnitřní směrnicí projednali dosud
doručené žádosti o příspěvky a schválili je ve výši:
Memoriál V. Šány ve stolním tenisu
Dětský den
Fotbalový turnaj v kopané – přípravky
Fotbalový turnaj v kopané – stará garda
Myslivci
Branný závod pož.všestrannosti o pohár starosty městyse
Pálení čarodějnice
Staročeské máje
140. výročí SDH Cítoliby
Kreslení zážitků z prázdnin
9. Ročník Cítolibského srazu automotoveteránů
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Svaz diabetiků ČR Louny
Okresní sdružení hasičů ČMS Louny
Nadační fond Karla Blažeje Kopřivy

4.000,- Kč
12.000,- Kč
4.000,- Kč
4.000,- Kč
5.000,- Kč
4.000,- Kč
3.000,- Kč
15.000,- Kč
20.000,- Kč
3.000,- Kč
5.000,- Kč
3.000,- Kč
1.000,- Kč
1.000,- Kč
5.000,- Kč

Radní vzali na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse Cítoliby za rok 2017 a pověřili
ekonomku jejím zapracováním do návrhu závěrečného
účtu městyse za rok 2017. Přezkoumání hospodaření
městyse provedly kontrolorky pověřené přezkoumáním
Odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Kontrola byla provedena ve dnech od 5. do 6.10.2017 a od
13. do 14.2.2018. Dle zápisu o kontrole byla zjištěna
závažná chyba v porušení rozpočtové kázně podle zákona
upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů tím,
že nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové
opatření. Dle vysvětlení ekonomky se v průběhu roku 2017
změnil metodický výklad k okamžiku zařazení příjmu
dotace do rozpočtové změny. Nově se vrátila původní
varianta zápisu až po fyzickém připsání financí na účet
žadatele. Starosta uložil ekonomce důslednější sledování
metodických pokynů a změn legislativě.
ZŠ a MŠ Cítoliby:
Rada městyse Cítoliby jako zřizovatel organizace:
schválila
 návrh odpisového plánu příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Cítoliby pro rok 2017.
Celková výše odpisů činí 196.904,- Kč.
 přiznání odměny ředitelce školy za rok 2017, pokud jí
to školní rozpočet umožňuje.
 provedení opatření navržených ekonomkou městyse
do účetnictví (převod hospodářského výsledku za rok
2016) a vnitřních směrnic organizace týkajících se
doplňkové činnosti, stanovení nákladů na jednotlivá
střediska organizace a kalkulace ceny uvařeného oběda
s termínem do 31.3.2018.
 čerpání investice na dokončení Interaktivní tabule v ZŠ
ve výši 17 tis. Kč z fondu reprodukce majetku a fondu
investic. Celková hodnota investice činila 42 tis. Kč, částka

25 tis. Kč byla uhrazena ze sponzorského daru od firmy
Aisan.
 zaúčtování rozdílů zjištěných při kontrole předpisů a
úhrad odebraných obědů a školného v roce 2017 a
zaúčtování vzniklých rozdílů na úseku Školní jídelny, tj.
veškeré odběry stravy na účet Manka a škody ve výši 74
tis. Kč s tím, že rozdíly budou kryty z provozních
prostředků organizace na rok 2017. Rozdíly byly
zapříčiněny změnami v personálním obsazení funkce
hospodářky školní jídelny a souhlasem bývalé ředitelky se
změnou softwaru, který nebyl pro tento úsek vhodný.
Zdůvodnění vzniklých rozdílů bude součástí výroční
zprávy organizace za rok 2017.
vzala na vědomí
 informaci o zahájení studia pro ředitele škol, které je
podmínkou pro vykonávání funkce ředitele školy.
Ukončení kurzu je plánováno na 22.6.2018.
 informaci o návštěvě v kladenské základní škole, která
aplikuje výuku Montessori.
 informaci o aktuálním počtu dětí a žáků, zápisech do 1
třídy ZŠ a k předškolnímu vzdělávání v MŠ, plánovaných
rodičovských schůzkách a o personálním obsazení
organizace.
 informaci o možné podporu organizace v případě
zájmu ze strany rodičů o svoz žáků vlastním automobilem
a případné náklady na pomůcky Montessori a Montessori
vzdělávání učitelky.
 snížení školního rozpočtu vzhledem k počtu dětí.

Obecní policie:
V návaznosti na obsazení pracovních míst strážníků a
jejich absolvování zkoušek nutných k výkonu služby se od
března 2018 radní zabývali dalšími skutečnostmi
navazujícími na jejich činnost.
S obcí Lenešice byla uzavřena Veřejnoprávní smlouva č.
1/2018 o výkonu úkonů obecní policie, s platností na
neurčito, tříměsíční výpovědní lhůtou a měsíčním
vyúčtováním. Smlouva je v současné chvíli ve fázi
schvalování s lhůtou pro nabytí právní moci.
Kancelář úřadu v současné chvíli pracuje na přípravě
Obecně závazných vyhlášek na omezení požívání
alkoholu na veřejnosti a zákaz podomního prodeje, které

byly podmíněny zřízením a fungováním obecních policistů
zajišťujících vymahatelnost.
Dotovaná pracovní místa:
V současné době pracuje na úseku údržby městyse
celkem 14 osob se smlouvami do 30.4.2018. Na základě
dodatku ke smlouvě s Úřadem práce budou pracovní
poměry prodlouženy celkem 9 pracovníkům do
31.10.2018.
Na dotovaná pracovní místa jsou zaměstnáni i dva
asistenti prevence kriminality, přičemž jeden má pracovní
poměr prodloužen do 31.10.2018, druhý má smlouvu
platnou do 30.6.2018 a po jejich ukončení bude úřadu
práce podána nová žádost.
Vzhledem k nárůstu administrativy využil městys možnost
přijetí pracovnice na částečný úvazek pro práce spojené
s prací personalisty, mzdové a pomocné účetní. Pracovní
místo je s dotací od Úřadu práce na dobu určitou do
30.4.2019.

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

Základní škola a Mateřská škola Cítoliby
Zdravíme do již teplého jarního počasí. Dovolte, abychom se pochválili – daří se nám ૃ. Od počátku nového roku bylo pro
žáky základní i mateřské školy připraveno mnoho akcí. Velmi důležité jsou pro nás akce, které jsou společné pro děti a žáky
ZŠ a MŠ. Jednou z nich byl karneval v Dělnickém domě Cítoliby. Navzájem jsme zhlédli svá vystoupení, zatancovali si a
zasoutěžili. Další akcí byly tvořivé dílny v ZŠ, kde děti z MŠ měly možnost navštívit areál Základní školy a současně si s rodiči
vyrobit výrobky s velikonoční tématikou. V měsíci dubnu jezdíme společně na kurz plavání Bublina do Postoloprt, který bude
trvat do června. Velmi se nám podařila účast v projektu „Ukliďme Česko“, kdy všichni žáci ZŠ uklízeli naši obec, pytlů odpadu
bylo opravdu hodně.

Mateřská škola se zúčastnila soutěže „Postav domeček VéHáVáček“. Třída „motýlků“ vyhrála hlavní cenu, a to díky
nejvyššímu počtu hlasů na sociální síti Facebook. Tímto patří velké díky rodičům, příbuzným a přátelům, kteří nám umožnili
toto vítězství. Odměnou pro žáky MŠ byl výlet do Jungle arény v Mostě.
A jaké další akce nás čekají? Kromě návštěv knihovny s pestrým programem, divadelních představení a sportovních klání,
se těšíme také na akci Pálení čarodějnic v MŠ, pasování prvňáčků na čtenáře, pasování předškoláků na školáky, společné
akce ve spolupráci s HZS Cítoliby a obecní policií. 26.6.2018 od 15 hodin se připravujeme na akci „Rozloučení se školním
rokem“ v zahradě základní školy. Všechny děti a žáci školy, jejich rodiče, přátelé a příznivci školy a školky jsou srdečně zváni!
Těšíme se!
Bc. Marcela Zmatlíková, učitelka MŠ; Petra Roubalová, DiS., učitelka MŠ; Mgr. Natálie Sittová, ředitelka ZŠ a MŠ

Redakce se zeptala za Vás:
Jak si v Cítolibech připomeneme 100. výročí založení Československé republiky?
Kulturní komise ve spolupráci s Nadačním fondem Karla Blažeje Kopřivy plánuje připomenutí tohoto významného výročí třemi
akcemi pořádanými v obci: Svatojakubská pouť, Říjnové posezení a zájezd na vojenskou přehlídku. Více informací se dozvíte
z plakátů konkrétních akcí.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 14.4.2018 přivítali starosta Petr Jindřich a radní Lenka Hronková v Dělnickém domě nové občánky městyse Cítoliby.
V období od dubna 2017 do března 2018 se narodilo 12 dětí, z toho 6 chlapců a 6 děvčátek. Osobně se vítání se svými rodiči
zúčastnili: Karolína Korfová, Eleonora Štálíková, Alessio Močko, Charlott Zahradníček, Marek Havel, David Peterka a Brian
Lakatoš.
Děkujeme dětem ze Základní školy a Mateřské školy Cítoliby za kulturní program, který si pro
své malé kamarády připravily, Zahradě Cítoliby za květinovou výzdobu a Květinářství
„U růže“ Louny za květiny pro maminky.
Rodičům přejeme hodně radosti a málo starostí při výchově.

Sportovní klub Cítoliby
Sportovní klub zahájil svoji činnost první akcí roku 2018 a to tradičním pořádáním Silvestra. První sportovní akcí roku byl 6.1.
V. ročník memoriálu Vladimíra Šány ve stolním tenisu. Za účasti 54 hráčů proběhl velmi kvalitní turnaj, který během celého
dne sledovalo i značné množství diváků. Stolní tenisté využili nabídku obecního úřadu a v DD sehráli 6 kol jarní části soutěže
a na předsále i trénovali. Řada z vás si klade otázku proč? Sokolovna prošla začátkem roku významnou rekonstrukcí střechy
a následně i stropu a osvětlení. Na celou akci byly využity peníze za prodej parcely na starém hřišti a část byla kryta dotací
Městyse Cítoliby, za což touto cestou sportovci děkují. Hráči oddílu kopané se v zimních měsících připravovali v tělocvičně
III. ZŚ Louny a součástí byla i účast hráčů A i B mužstva na zimním turnaji v Postoloprtech, kde si vedli se střídavými výsledky.
Na závěr zimní přípravy absolvovali již třetí soustředění v Modré. Mistrovské soutěže A i B mužstva byly zahájeny 24. března
a v současné době jsou odehrána tři kola. Obě mužstva dvakrát vyhrála a jednou prohrála. Hráči obou mužstev jsou však při
střelecké chuti a vstřelili 16 respektive 17 branek. Doufáme, že jim tato fazona vydrží až do konce soutěže a A mužstvo se
udrží na současném 2. místě a B mužstvo se zachrání ve III. Třídě. Stolní tenisté již svoje soutěže ukončili a A mužstvo
zvažuje odkoupit postup do Krajské soutěže II. třídy. Bylo by jistě hezké ve zrekonstruované sokolovně sledovat po mnoha
letech zápasy krajské soutěže. Co říci závěrem? Asi to, že je před sportovci mnoho sportovní práce, ale i práce při údržbě
sportovišť a při pořádání akcí jako je např. MDD, či různých turnajů.
Výbor SK Cítoliby

Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby
Rok 2018 jsme zahájili hodnocením předchozího roku 2017 na Valné hromadě SDH, která se konala 16. února 2018 v Dělnickém
domě. Členské schůze se v letošním roce budou konat každý lichý pátek od 17 hodin v hasičské zbrojnici Cítoliby.
První letošní akcí v režii sboru byl již osmý ročník Branného závodu požárnické všestrannosti o pohár starosty městyse. Na návsi
se za hezkého počasí sešlo 180 dětí se svými vedoucími. Ve čtyřech kategoriích (přípravka, mladší žáci, starší žáci a dorost) plnili
tradiční i netradiční disciplíny požárního sportu a branné všestrannosti, jako např. střelbu ze vzduchovky, zdravovědu, použití
hasicích přístrojů a určování technických prostředků, topografii, shoz kuželek hadicí, překonávali vodorovné lano, uzlovali,
a prokázali svoji zdatnost ve slalomu se žebříkem a chůzi na chůdách. V kategorii přípravky obsadily Cítoliby první a druhé místo,
třetí bylo družstvo Oseka; v mladších žácích vyhrály Obrnice, druhé byly Cítoliby a třetí Dobroměřice; v kategorii starších žáků
zvítězily Domoušice, druhé byly Cítoliby a třetí Osek; v dorostu první Domoušice, druhé Cítoliby a třetí Osek.

Vzhledem k množství kulturních a sportovních akcí v jarních měsících a organizační náročnosti oslav 140. výročí založení sboru,
16.6.2018, odhlasovala členská základna zrušení letošních Staročeských májů. Pořádat
je budeme opět za rok, a to 18.5.2019. Věříme, že nám při jejich organizaci a samotném
konání zachováte přízeň.
Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby již od listopadu roku 1995 smluvně zajišťuje požární
ochranu na území města Loun a spádových obcí. Vzhledem k rozrůstající se průmyslové
zóně, výstavbě nových lokalit pro bydlení a zkapacitnění obchvatu města Louny (D7)
v katastrech městyse Cítoliby a města Louny, je nutné konstatovat, že technický stav
stávajícího druhého cisternového vozidla CAS-25 Š-706 RTHP (trambus), rok výroby
1981 je pro tyto účely nevyhovující. V posledních dvou letech docházelo k častým poruchám a tím omezení akceschopnosti
jednotky. Na základě těchto skutečností schválil Městys Cítoliby pořízení nového vozidla Tatra 515, 6x6, CAS32, na které částkou
550 tis. Kč přispělo Město Louny. V současné době probíhají poslední úpravy a registrace vozidla, aby mohlo být zařazeno do
aktivní techniky jednotky.
Blanka Hejlíková, jednatel

Klub 6-99 – tvořivá odpoledne
V sobotu 21. března 2018 jsme uspořádali první tvořivé odpoledne s Klubem 6-99
v předsálí Dělnického domu. Tvoření jsme zaměřili na jaro a Velikonoce. Děti si zasoutěžily
ve tvorbě košíčku a vajíčka – odměnu získaly všechny nejen za snahu, ale i kreativitu. A
zatímco někteří tvořili, pánové se chopili nástrojů a zahráli nám k poslechu. Děkujeme za
příjemné odpoledne a večer všem zúčastněným. V plánu máme dvě vánoční tvoření a při
rozloučení s prázdninami bychom rády udělaly tvořivé odpoledne s pletením z pedigu pro
veřejnost – učit se to budeme 19.5.2018 od ročovských dam, zájemci se mohou přihlásit
v kanceláři úřadu.

Kulturní, společenské a sportovní akce
24.2.2018 Dětský karneval a Maškarní ples v Dělnickém domě – děkujeme za přízeň a skvělou atmosféru na obou akcích

26.04.2018 VOLANSKY Fashion – jarní výprodej oděvů v DD
28.04.2018 Čištění rybníka na Tyršově nám.
30.04.2018 Pálení čarodějnice
19.05.2018 Klub 6-99 – tvoření v zahradě DD - pedig
26.05.2018 IX. Cítolibský sraz automotoveteránů
30.05.2018 Zájezd na představení Miláček Anna
02.06.2018 Dětský den
09.06.2018 Rybářské závody na rybníku v Bažantnici
10.06.2018 Ochotníci z Koštic s představením „1+1=3“ v DD
16.06.2018 140. výročí založení SDH Cítoliby
23.06.2018 Fotbalový turnaj starých gard
26.06.2018 Zájezd na představení Líbánky na Jadranu (obsazeno)
27.-.29.07.18 Cítolibská svatojakubská pouť
01.09.2018 Rozloučení s prázdninami a promítání v zahradě DD
08.09.2018 XIII. Ročník Memoriálu Zdeňka Havla a
kreslení zážitků z prázdnin
15.09.2018 Výlet do sklářského muzea a kláštera v Sázavě
25.09.2018 Setkání se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou v DD

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 30.6.2018, 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.

Reklamní předměty
Rada městyse schválila pořízení nových propagačních materiálů městyse. V kanceláři úřadu a v restauraci Dělnický dům si
nově můžete zakoupit TURISTICKOU NÁLEPKU za 12,- Kč a MAGNETKY se dvěma motivy za 25,- Kč.

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
Ing. Zdeněk Borl, místostarosta
415 653 455, 602 337 544
Jana Blábolilová, prac.pro romské záležitosti 415 653 457, 728 109 382
Kateřina Varmužová, předák VPP – údržba
602 809 221

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).

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

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

OBECNÍ POLICIE, Tyršovo nám. 103, 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

----------------------------------------------------PONDĚLÍ a STŘEDA 13.00 – 15.00 hod
MUDr. Anna Weberová

415 691 139

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

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

CENÍK PRONÁJMU V DĚLNICKÉM DOMĚ:

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

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

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

SLUŽBY ÚŘADU MĚSTYSE A POPLATKY:

PONDĚLÍ až PÁTEK 8.00–11.15 a 14.00-16.45.00 hod
Denisa Varholová, vedoucí pošty
415 691 135

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

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.

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
1.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 100,- 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 badbintonu (vč.raket a sítě)
150,- Kč / 1 hodina
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