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23. ročník soutěže Vesnice roku 2017:
Tisková zpráva ze dne 26. června 2017
Do 23. ročníku soutěže Vesnice roku 2017 se za Ústecký kraj přihlásilo pro letošní rok šestnáct obcí.
Titul nejcennější – Zlatou stuhu, mohla však vyhrát jen jedna. Hodnocení provedla krajská komise a
shodla se, že titul poputuje na Litoměřicko do obce Libochovany. Tato vesnice na půl cesty mezi Ústí
nad Labem a Litoměřicemi zvítězila za komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti záchrany kulturního dědictví,
podpory mládeže, spolkového života a životního prostředí. Slavnostně oceněna bude obec 18. srpna, kdy si na své „půdě“
starostka Miroslava Vencláková převezme Zlatou stuhu. Libochovany tak postoupily zároveň do celostátního kola, kde by
mohly také uspět. Vyhlášení výsledků se uskuteční 16. září v Luhačovicích.
V dalších kategoriích byli vítězové tito: Modrá stuha za společenský život - Cítoliby (okres Louny), Bílá stuha za činnost
mládeže - Lipová (okres Děčín), Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí - Radovesice (okres Litoměřice), Oranžová
stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu - Srbská Kamenice (okres Děčín), Cena naděje pro živý venkov Hrobčice (okres Teplice), Diplom za vzorné vedení obecní knihovny - Brandov (okres Most), Diplom za vzorné vedení obecní
kroniky - Mnetěš (okres Litoměřice), Diplom za péči o kulturní památky - Hrobčice (okres Teplice), Diplom za květinovou
výzdobu v obci - Patokryje (okres Most), Diplom za rozvíjení lidových tradic - Dolní Podluží (okres Děčín), Diplom za
komunitní práci s dětmi a seniory - Lom u Mostu (okres Most), Diplom za začlenění dětského domova do života obce - Ohníč
(okres Teplice), Diplom za komplexní
rozvoj obce - Ledvice (okres
Teplice), Diplom za nakládání s bio
odpady Vražkov
(okres
Litoměřice), Čestné uznání za péči o
místní
části Skršín
(okres
Most), Čestné uznání za výsadbu
lipové aleje - Nová Ves v Horách
(okres Most). V kategorii B za obnovu
či rekonstrukci staveb venkovské
zástavby - Ohníč (okres Teplice) za
rekonstrukci Obecního úřadu a
mateřské školky.
foto z návštěvy hodnotící komise u nás v Cítolibech dne 14.6.2017

20.5.2017 Staročeské máje
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili krojového průvodu, zatančili Besedu, zajistili zázemí a zejména těm, kteří si dali spoustu
práce s organizací a přípravou této tradiční akce.

Aktuálně z rady a zastupitelstva:
Radní a zastupitelé městyse projednali a schválili:
 návrh úpravy Pravidel pro zadávání veřejných zakázek
schválených 23.4.2008 ve smyslu navýšení finančních
limitů v podmínkách zadávání zakázek.
 udělení ocenění aktivního občana panu Petru Renčovi
za přínos pro městys – udělení ocenění proběhne u
příležitosti Svatojakubské pouti.
 předloženého návrhu zápisu za rok 2015 do Obecní
kroniky.
 jmenování Petry Střelcové předsedkyní sociální
komise s účinností od 18.5.2017.
 pořízení zbraní pro Obecní policii od firmy Ing. Jaroslav
Hlavata za cenu 36 tis. Kč vč. DPH. Osloveny byly tři firmy,
cenovou nabídku podala pouze jedna. Nabízená cena
odpovídá doporučeným cenám od výrobce.
 refundaci elektrické energie na faře do doby přepisu ve
výši 3 tis. Kč dle žádosti Římskokatolické církve.
 dovybavení prostoru předsálí Dělnického domu o
myčku nádobí a vařič s cenovým limitem 15 tis. Kč. Prostor
je již vybaven lednicí a pracovnice kanceláře úřadu
doporučily dovybavení vzhledem ke vzrůstajícímu zájmu o
využití zejména k rodinným oslavám. Využití prostoru
bude srovnatelné s prostorem galerie.
 cenu pronájmu prostor v Bažantnici pro účely svateb
pro občany bez trvalého pobytu v Cítolibech na částku
1.500,- Kč. Pro citolibské je tato služba zdarma.
S pronájmem prostor jsou spojené služby přípravy místa
(sekání, otevření, informování rybářů, zpřístupnění
parkoviště u rybníka atd.)
 v návaznosti na zájem o konání svatebních obřadů na
katastru městyse Cítoliby, místo konání svatebních obřadů
na adrese Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby, den konání
svatebních obřadů v sobotu od 10.00 do 13.00 hodin.
Vzhledem ke skutečnosti, že Cítoliby nemají vlastní
matriku, může být svatební obřad snoubenců z nichž
alespoň jeden má trvalý pobyt v Cítolibech, před starostou,
nebo místostarostou a za přítomnosti matrikářky.
 Příspěvek Nadačnímu fondu K.B. Kopřivy na kulturní
osvětovou činnost v roce 2017 ve výši 10 tis. Kč.
 navýšení ceny o 79 tis. Kč společnosti Atiking, s.r.o. za
Projektovou a inženýrskou činnost na akci Sběrný dvůr
Cítoliby, v důsledku úprav projektu v návaznosti na
stanoviscích dotčených institucí. Nově činí celková cena
za Projektovou a inženýrskou činnost na akci Sběrný dvůr
Cítoliby celkem 253 tis. Kč vč. DPH.
 pronájem Dělnického domu Cítoliby dne 16.12.2017
Svazu stolního tenisu za účelem uspořádání Okresního
přeboru stolního tenisu za cenu 2 tis. Kč.
 předložený návrh kanceláře úřadu na využití odměny
za diplom „za péči o kulturní památky“ v soutěži Vesnice
roku 2016 ve výši 25 tis. Kč na pořízení výstavních panelů
využitelných nejen pro „Malé místní muzeum“ v prostoru
fary. Odměna je vyplácena v rámci programu obnovy

venkova od Krajského úřadu Ústeckého kraje a je s ní
spojena 10% spoluúčast.
 zadání zakázky na zřízení služebny Obecní policie
v Dělnickém domě firmě STAVUM, spol. s r.o. za cenu 604
tis. Kč vč. DPH. V poptávkovém řízení bylo osloveno
jedenáct firem, cenovou nabídku podaly pouze dvě:
Lounská stavební, spol. s r.o. za cenu 705 tis. Kč a
STAVUM, spol. s r.o. za cenu 604 tis. Kč. Záruční doba u
obou firem 60 měsíců.
Radní a zastupitelé městyse projednali a neschválili:
 spolupráci dle žádosti JUDr., Ing. Karla Stejskala (podíl
na financování) ve věci zbudování komunikace a
inženýrských sítí ke stavebním pozemkům v lokalitě za
Ocelokolnou ve směru do Bažantnice, vzhledem ke
skutečnosti, že se jedná o projekt soukromého vlastníka a
Městys Cítoliby má ve věci investic nastaveny jiné priority.
 nesouhlasí s umístěním soukromého pomníčku na
obecním pozemku p.č. 752/1 vzhledem ke skutečnosti, že
se jedná o veřejné prostranství.
Radní a zastupitelé městyse vzali na vědomí:
 nabídku firmy Zahrady Lucie zprostředkované
zastupitelem M. Bartlem ve dvou variantách výsadby
zeleně v ulici V Poustkách náhradou za pokácené stromy
a pověřili středisko údržby konzultací výsadby s místními
firmami, případná výsadba bude realizována v podzimních
měsících.
 novou zákonnou možnost vyhlášení „oblasti se
zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“ dle
Zákona č. 98/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 zápis z kontroly finančního výboru dne 4.5.2017, který
doporučuje: úpravu Směrnice o cestovních náhradách ve
smyslu stanovení pevné částky pro účtování stravného;
aktualizovat dokument ZŠ a MŠ Cítoliby „Kalkulace
doplňkové činnosti“, který je přílohou Směrnice o stravném
zaměstnanců a ukládá ekonomce přípravu doporučených
opatření.
 protokol závěrečného vyhodnocení akce o definitivním
přiznání podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
na akci Mateřská škola Cítoliby, dodatečné zateplení.
 informaci o udělení zbrojní licence č. CG001762
Městysu Cítoliby.
 zápis z Valné hromady Mikroregionu Lounské Podlesí,
která se konala 27.4.2017 na Ročově.
 informaci o provedení speciální ochranné deratizace ze
dne 15.5.2017, kterou v návaznosti na výzvu Městyse
Cítoliby provedla na objednání Severočeských vodovodů
a kanalizací, a.s. firma Ing. Marie Vokáčové – Voma servis
kritických míst v obci.

 informace o aktuálním stavu přípravy a realizace
stavebních akcí: komunikace a chodníky Fügnerova ul.
(financováno z dotace) – je ve fázi vypsání poptávkového
řízení; výměna vrat a oprava statiky Hasičské zbrojnice
(financováno z dotace) – je ve fázi vypsání poptávkového
řízení; opravu komunikace na Zeměšské ul. – přiznána
dotace, je ve fázi vypsání poptávkového řízení; podaná
žádost na Sběrný dvůr – dosud nevyhodnoceno;
prověřovány dotační možnosti k akci Revitalizace
Bažantnice a oprava fary. 31.5.2017 bylo předáno
staveniště – ul. B. Němcové společnosti Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s. a Severočeská vodárenská,
a.s. na akci opravy vodovodů a kanalizací, společnost
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. akceptuje vyšší
prioritu provedení oprav v ulici Fügnerova z důvodu
navazující opravy chodníků a komunikace z dotačních
titulů.
Rozpočet, závěrečný účet a účetní uzávěrka:
Zastupitelé a radní schválili
 předložený návrh Účetní závěrky městyse Cítoliby za
rok 2016
 předložený návrh závěrečného účtu za
rok 2016, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse
Cítoliby za rok 2016 s výhradami a přijali
opatření k nápravě chyb a nedostatků
zjištěných při přezkoumání hospodaření
za rok 2016. Přezkoumání hospodaření
městyse 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 7.-8.9.2016 a 19.20.4.2017. Dle zápisu o kontrole: byly
zjištěny méně závažné chyby a
nedostatky, kdy příspěvková organizace ZŠ a MŠ Cítoliby
neproúčtovala výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši
103 412,78 Kč do rezervního fondu, jak bylo schváleno
Radou městyse dne 17.2.2016, ale přímo do fondu
investic ve stejné výši dne 31.3.2016. Převod z rezervního
fondu do fondu investic byl schválen Radou dne
16.3.2016. Dodatečně byl výsledek hospodaření
zaúčtován do rezervního fondu. Ve výkazu Příloha –
Rezervní fond nebyly tyto účetní operace k 31.12.2016
vykázány. Nápravné opatření: Rada městyse Cítoliby
uložila ředitelce organizace zajistit ruční opravu
příslušného příkazu za rok 2016 a zajistit správné vyplnění
výkazu v následujících účetních obdobích; dále byly
zjištěny závažné chyby a nedostatky, spočívající ve vzniku
správního deliktu podle zákona upravujícího rozpočtová
pravidla územních rozpočtů, když poskytovatel nezveřejnil
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné

finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce
způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se
zákonem. Za správní delikt byla městysu udělena pokuta,
která byla uhrazena dne 28.11.2016. Nápravné opatření:
pozdní vyvěšení Smlouvy o poskytnutí a využití
neinvestiční dotace bylo způsobeno opomenutím
povinnosti vzniklé změnou zákona během roku – nastaven
upozorňovací software, aby v budoucnu nedošlo k
prodlení termínu. Nebyla zjištěna rizika, která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územního celku
v budoucnosti. Ke dni sestavování návrhu závěrečného
účtu, tj. k 3.5.2017 nebyla schválena účetní závěrka
Základní školy a Mateřské školy Cítoliby za rok 2016.
Ředitelka předložila dne 11.4.2017 na výzvu městyse
doklady ke schválení účetní závěrky za rok 2016, nebyly
však předloženy všechny požadované dokumenty. Rada
městyse si jejich dodání vyžádala nejpozději do 19.5.2017
v takovém rozsahu, aby bylo možné účetní závěrku
posoudit a schválit.
 předložený návrh Rozpočtového opatření č.
01/ZM/2017
zahrnující
navýšení
rozpočtových příjmů o 364.565,20 Kč a
zvýšení rozpočtových výdajů o
662.016,20
Kč.
Týkající
se
rekonstrukce chodníků v Dvořákově ul.
v návaznosti na opravu kanalizace
investorem SČVK, rozpočet akce od
dodavatele prací pro investora opravy
(Severočeská
stavební
s.r.o.)
kanalizace nepřesáhne při souběhu
prací 290 tis. Kč vč. DPH; navýšení
příjmů a výdajů o prostředky
z Krajského úřadu Ústeckého kraje ve
výši 370 tis. Kč na financování
Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání
(dotace
Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy v
oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání - inkluze)
určených pro ZŠ a MŠ Cítoliby; vratku dotace na Volby do
Zastupitelstev krajů 2016 a úpravu výše příspěvku na
výkon státní správy v roce 2017 dle skutečně zaslaného
příspěvku.

Dotovaná pracovní místa:
V současné době pracuje u městyse Cítoliby patnáct
dělníků a jeden předák údržby městyse se smlouvami do
dubna 2018. Od května 2017 je zaměstnán jeden asistent
prevence kriminality a druhý od července t.r..
Obecní policie:
Rada městyse vzala na vědomí ukončení pracovního
poměru jednoho strážníka k 30.6.2017 a výpověď druhého
k 31.8.2017 a vypsala výběrové řízení na obsazení
volných pracovních míst.

ZŠ a MŠ Cítoliby:
V uplynulých týdnech se odehrála celá řada zásadních, a
ne vždy příjemných událostí týkajících se Základní školy a
Mateřské školy Cítoliby, příspěvkové organizace, jejíž je
Městys Cítoliby zřizovatelem. Během těchto dnů došlo k
několika personálním změnám, ať se již jednalo o odvolání
paní Ivany Koptové z funkce vedoucí učitelky MŠ,
ukončení pracovního poměru ve zkušební době vedoucí
Školní jídelny, paní Hany Neubertové nebo převedení
učitelky ZŠ paní Bc. Heleny Novákové na místo vedoucí
ŠJ a její následné ukončení pracovního poměru. Byly to
právní kroky, které nemůže zřizovatel ovlivnit, natož
změnit.

Zřizovatel Městys Cítoliby se aktivně zabýval všemi
podněty nejen z řad veřejnosti. Podrobněji si můžete
přečíst v zápisech z jednotlivých zasedání rady.
Oznamujeme tímto, že ředitelka ZŠ a MŠ Cítoliby Mgr.
Romana Wolfová odstoupila k 30.6.2017 z funkce
ředitelky a Městys Cítoliby vypsal konkurz na obsazení
tohoto místa.
Dočasnou ředitelkou do doby jmenování ředitele vzešlého
z řádného konkursního řízení byla Radou městyse Cítoliby
dne 12.7.2017 jmenována Bc. Michaela Zmatlíková.
Věříme, že následující školní rok bude již probíhat
v klidném duchu a ke spokojenosti jak zřizovatele, tak
pedagogů, rodičů, dětí i žáků.
Zápisy a usnesení z jednání rady a zastupitelstva jsou zveřejněny na
webových stránkách městyse – úřední deska.

PREZIDENTSKÝ KANDIDÁT:
V sobotu 6. května 2017 přijel do Cítolib se svými spolupracovníky prezidentský kandidát pan Michal Horáček. Po oficiálním
přivítání na úřadě městyse místostarostou Ing. Zdeňkem Borlem se stručně seznámil s činností místní samosprávy. Zajímal
se především o činnost spolků (hasiči, sportovci, klub automotoveteránů, rybáři). V krátkosti byl seznámen i s rozpočtem
obce. Zajímaly jej i problémy v obci, které se řeší v součinnosti s obecní policií a nově i za pomoci Asistentů prevence
kriminality.
Poté se během půlhodinové vycházky za doprovodu Jaroslava Bárty seznámil s památkami na návsi. Byl uchvácen
uspořádáním prostoru mezi zámkem, Sloupem Nejsvětější Trojice a Braunovými sochami Víry a Chronose. V kostele
obdivoval plastiky Matyáše Bernarda Brauna
a obrazy Václava Vavřince Reinera. Se
zaujetím sledoval výklad o cítolibské hudební
minulosti. Své dojmy z krátké procházky uvedl
zápisem v knize návštěv kostela sv. Jakuba:
„Úchvatná, dramatická historie Cítolib žije i v
kostele sv. Jakuba. Návštěvu rád doporučím
všem přátelům“. Na závěr zápisu uvedl
latinský citát: PAX ET BONUM (Klid a dobro).
Vlastní neformální setkání s občany začalo na
malém sále DD v 18 hodin za účasti zhruba
50 zájemců. V úvodu pan Horáček seznámil
přítomné se svojí vizí a představami o
fungování prezidenta naší republiky.
Následně odpovídal na otázky a náměty
spoluobčanů. Beseda vedená v přátelské
atmosféře byla ukončena v 19 hodin. Na úplný
závěr se pan Horáček podepisoval a fotil se
zájemci.

Z KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ŠKOLNÍCH AKCÍ:

27.5.2017 8. Cítolibský sraz automotoveteránů

Mladší žáci 1. místo .
Starší žáci 4. místo .

4.6.2017 Plamen Telce - dorost, postup na kraj a na republiku

7.6.2017 Den otevřených dveří SDH a vyhodnocení
Soutěže Požární ochrana očima dětí

10.-11.6.2017 Města
a Obce čtou

11.6.2017
TURNAJ

1. místo
POSTOLOPRTY

30.6.2017 ROZLOUČENÍ S PÁŤÁKY

1.7.2017
Hry Mikroregionu
Lounské Podlesí

15.6.2017
PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY

Kulturní, společenské a sportovní akce:
21.-.23.7.2017
19.-20.08.2017
09.09.2017
09.09.2017
16.09.2017
28.10.2017
18.11.2017

Svatojakubská pouť Pouť
Fotbalové turnaje dorostu a přípravek
Memoriál Z.Havla v požárním sportu
Kreslení zážitků z prázdnin
Výlet do Kadaně a Klášterce n.O.
Sraz rodáků a přátel Cítolib
Hasičský ples

Nové 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.

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 30.9.2017, 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
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
Klára Ryčková, 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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