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Vyhodnocení Vesnice roku Ústeckého kraje 2018
Čerpáno z tiskové zprávy Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 18. srpna 2018
V pátek 17. srpna vyvrcholilo krajské kolo Vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova
soutěže Vesnice roku 2018 oceněním ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí ČR,
soutěžících obcí a slavnostním vyhlášením výsledků. Ministerstvo zemědělství, spoluvyhlašovateli pak Kancelář
Slavnostního odpoledního ceremoniálu se na pozvání prezidenta republiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo
starostky obce Kytlice Moniky Hladíkové zúčastnil i hejtman životního prostředí, Svaz knihovníků a informačních
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, pozvání dále přijali pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a
zástupci ministerstev místního rozvoje a zemědělství, další Sdružení místních samospráv ČR. Soutěž Vesnice roku v
představitelé Ústeckého kraje, vyhlašovatelů soutěže a Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od
starostové oceněných obcí. Slavnostní odpoledne zahájila roku 1995. Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit
komentovaná prohlídka obce Kytlice pro zájemce a pak už obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova,
následovalo vyhlášení výsledků v několika kategoriích. Obce prezentovat programy obnovy jednotlivých vesnic a
získaly čestná uznání, diplomy a stuhy, jako nejvyšší upozornit na význam venkova, ale také vyzdvihnout aktivity
ocenění. Po předání ocenění následoval neformální obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen
společenský večer za účasti starostů a členů hodnotitelské zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují
komise, v němž vystoupil mimo jiné pěvecký sbor a se do společenského života v obci. Přihlášené obce jsou
představila se různá umělecká vystoupení, včetně hodnoceny v následujících oblastech: společenský život,
aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz
prezentace místních dobrovolných hasičů.
Do 24. ročníku soutěže se přihlásilo celkem 23 obcí vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory
z Ústeckého kraje, vítězná obec obdrží 300 tisíc korun a energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v
postoupí do celostátního kola, které se koná na podzim, obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační
ostatní barevné stuhy a 125 tisíc korun, a diplomy s bonusem technologie obce a koncepční dokumenty.
30–50 tisíc korun. Ústecký kraj dále zajistil pro každou obec Celkové výsledky soutěže „Vesnice roku 2018“
na památku účasti v soutěži diplomy a věcné ceny. Vítězové v Ústeckém kraji:
krajských kol postupují do celostátního kola, které se Čestná uznání a ceny: Čestné uznání za práci s dětmi – obec
uskuteční první zářijový týden. Vítěz celostátního kola a Bělušice, Čestné uznání za volnočasové centrum – obec
nositel titulu „Vesnice roku 2018“ bude vyhlášen 15. září na Droužkovice, Čestné uznání za pospolitost – obec Lkáň,
Jarmarku venkova v Luhačovicích. Příjemným bonusem pro Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a
celostátního vítěze je finanční odměna ve výši až dva miliony občanskou společnost v obci - obec Lukavec, Fulínova cena
korun od Ministerstva pro místní rozvoj.
– za květinovou výzdobu v obci – obec Libkovice pod Řípem,

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova – v kategorii obnova,
či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek
místního významu – obec Dolní Poustevna, za rekonstrukci
evangelického kostela, Cena Osobnost Programu obnovy
venkova – Václav Tyl, starosta obce Vědomice.
Diplomy: za vzorné vedení obecní kroniky - obec Blšany u
Loun, za udržování přírodních prvků - obec Brandov, za
podporu cestovního ruchu - obec Březno u
Chomutova, za komplexní rozvoj obce - obec
Cítoliby, za moderní knihovnické a
informační služby a Diplom za ekologickou
výchovu dětí -obec Liběšice, za písemné
zpracování historie obce - obec Libkovice
pod Řípem, za péči o celkový vzhled obce obec Líšťany, za podporu spolkové činnosti v
obci - obec Lukavec, za podporu sportu v
obci - obec Nová Ves v Horách, za péči o
kulturní památky - obec Ohníč, za zachování
hornické kolonky - obec Přestanov, za
budování zázemí pro kulturní a sportovní

akce - obec Radovesice, za vzornou spolupráci obce se
školou - obec Vilémov, za tvořivé dílničky - obec Vrbice.
Ocenění stuhami: Oranžová stuha – za spolupráci obce a
zemědělského subjektu - obec Mnetěš, Zelená stuha – za
péči o zeleň a životní prostředí – obec Blatno, Bílá stuha –
za činnost mládeže – obec Dolní Poustevna, Modrá stuha –
za společenský život – obec Lipová, Zlatá stuha – za
absolutní vítězství v krajském kole a titul
„Vesnice Ústeckého kraje roku 2018“ –
obec Kytlice.
Ocenění za městys na slavnostním
vyhodnocení v Kytlici převzala radní Bc.
Lenka Hronková.

Děkujeme tímto všem
zaměstnancům městyse a
dobrovolníkům z řad občanů,
díky kterým jsme Diplom za
komplexní rozvoj obce získali.

Okénko do radnice
Zeptali jsme se našich zastupitelů, zda před komunálními volbami, které nás čekají 5. a 6. 10. 2018 chtějí něco vzkázat
občanům, či zhodnotit svou činnost v tomto volebním období. Na naši výzvu reagovali:
Ing. Zdeněk Borl: Volby Volby Volby ………. Ani jsme se nenadáli a čtyři roky jsou pryč. Co jsou čtyři roky v životě člověka?
Krátké období vyplněné hezkými, ale někdy i špatnými prožitky. Co jsou čtyři roky pro komunálního politika? Je to období,
které by měl vyplnit poctivou prací pro veřejnost, která jej zvolila a která mu dala důvěru. Nečekejte však ode mě, že zde
budu psát, kolik jsme zasadili stromků, kolik opravili chodníků a komunikací. Já se chci zamyslet nad jinými aspekty
provázejícími komunální volby v naší obci. První, nad čím jsem se zamyslel je skutečnost, že někteří kandidáti se nechají
zapsat na kandidátní listiny toho, či onoho subjektu s tím, že jsou jakýmsi lákadlem na hlasy, které opravdu získají, ale do
politiky nejdou a rádi své místo přenechají připraveným náhradníkům. Je s podivem, že to volič nezaznamená a může se to
stát i dvakrát za sebou. Jiným zajímavým a novým úkazem je jakési virtuální bydlení. Co je tím myšleno? Jednoduše to, že
v Cítolibech bydlí má fyzická schránka a tam, kde chci kandidovat, pobývá mé duchovno. Někdo může namítnout, že třeba
dotyční nebyli nikým osloveni, nebyla jim nabídnuta pozice hodná jejich významu, a tak skončili na kandidátkách v Lounech.
I to je možné. Aby mé krátké zamyšlení nevyznělo zcela negativně, závěrem jedna skutečnost, kterou já považuji za velmi
pozitivní. Tím, co se mi líbí, je počet kandidátek v Cítolibech. Nevím zcela určitě, čím to je. Zda jsou již někteří tradiční lídři
znaveni politikou nebo již nemají spoluobčanům co nabídnout? Abych uvedl, proč se mi počet čtyř kandidátek líbí, musím
použít trochu matematiky. Předchozích 7 listin mělo 105 kandidátů, což je zhruba 10 % našich obyvatel. Jak obrovské je to
číslo si ukažme na Praze. Zde by 10 % bylo 100 tis. kandidátů, což je zhruba 1000 kandidátek po 100 kandidátech. Nedovedu
si přestavit, kdy by se musely listiny distribuovat, aby je pomalejší čtenáři stihli přečíst do data konání voleb. Buďme tedy
rádi, že žijeme v Cítolibech a k volbám to stihneme. Přijďte.
Blanka Hejlíková: Vážení spoluobčané, chtěla bych tímto poděkovat za možnost mít v uplynulém období možnost podílet
se na veřejném dění nejen jako zaměstnanec městyse, ale i jako zastupitel. Toto období bych zhodnotila jako úspěšné, co
do realizovaných akcí z volebních programů vlastně všech kandidátek, protože co si budeme povídat – cíle máme víceméně
všichni stejné, může se jen lišit představa o jejich realizaci. Za spolupráci bych ráda poděkovala všem zaměstnancům
městyse i aktivním členům komisí a výborů. Kulturní komisi, která dle mého osobního hodnocení v uplynulém období byla
velmi aktivní a společenský život v obci se snažila obohatit všemi možnými druhy akcí, tímto děkuji za spolupráci a volný čas
a elán věnovaný této aktivitě. Pevně věřím, že i v dalších letech budou ve vedení městyse lidé, kterým na kvalitě života
v Cítolibech záleží a my budeme moci být hrdí na místo, ve kterém žijeme.
Bc. Lenka Hronková: Využívám příležitosti, abych touto cestou poděkovala především všem těm, kteří nás v minulých
komunálních volbách podpořili svými hlasy a my z kandidátky – „CÍTOLIBY DALŠÍM GENERACÍM“ jsme se mohli aktivně
zapojovat celé 4 roky do různého dění v naší obci, ať už to byli zástupci v radě městyse, zastupitelstvu, ve výborech i mnoha
komisích, ale i v klubech a na společenských akcích. Někteří nás opustili z pracovních důvodů, které jim nedovolily
v zastupitelstvu obce aktivně pracovat, přesto jsou s námi nadále v kontaktu. Jsem velice potěšena, že se Jiřinka Nováková,

bývalá místostarostka, po odmlce, která přišla z důvodů zdravotních, vrací do aktivního dění obce a bude s námi své
zkušenosti aktivně předávat mladším, začínajícím zastupitelům, vlastně dalším generacím. Pro další volební období jsme
sestavili kandidátku z občanů, kteří jsou do jednoho připraveni, se aktivně podílet na rozvoji a rozkvětu naší obce a současně
vzájemně spolupracovat s ostatními. Domnívám se, že nejdůležitější pro „spokojené žití“, kromě zdraví, jsou mezilidské
vztahy, sousedská pohoda, krásné životní prostředí a v neposlední řadě tolerance a vzájemná úcta. Konkrétně za moji osobu
vyjadřuji obrovský dík, že jsem před lety dostala příležitost se podílet na zásadních rozhodnutích městyse, jako jedna z členů
rady……… Nejen za sebe, ale i za všechny ze sdružení, Vám přejeme krásný konec léta a v říjnu  „správné rozhodnutí“.
Petr Jindřich: Vážení spoluobčané, před čtyřmi lety jsem se na těchto řádcích pozastavil nad množstvím kandidátek tehdy
kandidujících subjektů. To jsem ještě netušil, čím ještě bude předvolební kampaň v Cítolibech „ozdobena“. Doufám, že
v letošním předvolebním čase budete od podobné tvorby ušetřeni. Dnešní situace v počtu kandidátek je však úplně jiná. O
Vaši přízeň se budou ucházet čtyři uskupení, kam se podělo těch 45 angažovaných občanů? Je to přirozený upadající zájem
o věci veřejné, nebo řízená strategie některých osob? Tak jako tak, když jsem před čtyřmi lety napsal, že se „cítolibský volič
vyzná“, ani jsem netušil, jaká je to pravda. A protože co se osvědčilo, není třeba měnit, tak stejně jako před několika roky,
přeji také letos „citolibskému voliči ten správný čich“ v komunálních volbách. Mám-li se alespoň lehce zmínit a zhodnotit
uplynulé čtyři roky na radnici, tedy prosím. Pokaždé jsem překvapen, kolik situací nemůže samospráva prakticky vůbec
ovlivnit a mají přitom vliv na kvalitu života na venkově. Poslední případ je causa „pošta Partner“. Vláda učinila zásadní
rozhodnutí, ovšem do praxe je celá věc uváděna tak, že obec má nulové možnosti tuto „transformaci“ odvrátit. To znamená,
že pokud se v dané obci nenajde provozovatel a vedení vzdorující obce odmítne suplovat stát a doplácet z obecního
rozpočtu, je z něj v tu ránu politická mrtvola své obce. Pokud mohu zmínit něco málo z „jiného soudku“, tedy pozitivního, tak
za zmínku určitě stojí mimo jiné koupě cítolibské fary, která v těchto dnech dostává novou střechu, oprava povrchů ulic
Dvořákova a Fügnerova, v tomto týdnu startující oprava ulice B. Němcové atd. Závěrem musím poděkovat všem
spolupracovníkům, kanceláři úřadu a všem dalším zaměstnancům Městyse Cítoliby za spolupráci a pracovní pracovní úsilí.
Vám občanům – voličům ještě jednou přeji mnoho zdaru, osobní štěstí a dobrou volbu.
Miroslav Šponiar: Jak všichni víme, blíží se konec dalšího volebního období a já bych rád touto cestou poděkoval radě
městyse i všem zastupitelům, kteří se více či méně podíleli na uskutečňování akcí městyse. Za celé období se podařilo
uskutečnit získáním dotačních titulů několik finančně náročných projektů, které by městys nemohl zafinancovat ze svých
prostředků sám, např. rekonstrukce ulic Chlumčanská, Fügnerova, B. Němcové, Zeměšská. Získáním dotace mohla
proběhnout i rekonstrukce vjezdu požární zbrojnice, výměna garážových vrat a vynesení nosných sloupů v garážích
zbrojnice. Z vlastních finančních prostředků pomohl městys opravit střechu na místní sokolovně. Byla zakoupena budova
bývalé fary. Nemalé prostředky byli vynaloženy i na údržbu a obnovu veřejné zeleně v obci. Dále byla v obci zřízena obecní
policie. Proběhlo také množství kulturních akcí, za které si zaslouží velké poděkování jak členové kulturní komise, tak členové
místních spolků, tj. sportovní klub, sbor dobrovolných hasičů, rybářský spolek a klub přátel automotoveteránů. Jsou také
akce, které se bohužel bez získání dotačních titulů uskutečnit nepodařilo. Snad se to podaří uskutečnit novému zastupitelstvu.
A jaké bude mít složení rozhodnete vy svými hlasy. A každý zvolený zastupitel by se měl aktivně podílet na chodu obce ať v
radě nebo v komisích a výborech. Každý by si měl uvědomit, že je to čest, kterou mu svými hlasy dali jeho voliči. Chápu, že
v této uspěchané době se čas na nějakou vedlejší činnost hledá špatně, ale s tím by měl počítat každý, kdo kandiduje a ten
čas tomu věnovat.
Helena Typoltová: Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
spoluobčanům, od kterých jsem dostala hlas a důvěru, kterou mi dali
v minulých volbách, abych mohla jejich podněty a názory prezentovat
na obecním zastupitelstvu. Některé občany jsem osobně navštívila a
mrzí mne, že jsem za období 4 let nestihla obejít všechny, abych se
mohla seznámit i s těmi, kteří se nově přistěhovali. Doufám, že jsem
Vaši důvěru nezklamala. Přeji všem pevné zdraví, a dobrou volbu při
podzimních komunálních volbách.
Kateřina Varmužová: Blížící se konec volebního období je
příležitostí zhodnotit uplynulé čtyři roky. Nebudu zde popisovat
jednotlivé události, co se podařilo či nepodařilo současnému
zastupitelstvu. Volební program našeho hnutí jsme postupně plnili.
Spíše chci poukázat na skutečnost, že úroveň a kvalita práce zastupitelstva závisí na skupině dalších občanů, kteří značně
pomohli s činností a chodem obce. Děkuji tímto všem zaměstnancům Městyse Cítoliby, členům komisí a výborů a všem
občanům, kteří se aktivně podílejí na činnosti v Městysu Cítoliby. A všem občanům děkuji za podporu.
Od Miroslava Bartla, Svatopluka Bláhy, Lubomíra Gebelta, Jaromíra Makariuse, Josefa Neuderta, Věry Pokorné, Milana
Postla a Františka Rybky jsme do uzávěrky tohoto čísla odpovědi neobdrželi.

Shrnutí volebního období 2014 – 2018:
Ustavující schůze zastupitelstva městyse: 4.11.2014
STAROSTA MĚSTYSE:
Petr Jindřich

MÍSTOSTAROSTA MĚSTYSE:
Jiřina Nováková do 25.1.2017,
od 13.2.2017 Ing. Zdeněk Borl

RADA MĚSTYSE:
počet zasedání: 101
Ing. Zdeněk Borl od 13.2.2017 (2x omluven)
Bc. Lenka Hronková (2x omluvena, 8x omluvena z části zasedání)
Petr Jindřich (4x omluven)
Jaromír Makarius (5x omluven, 4x omluven z části zasedání)
Jiřina Nováková do 25.1.2017 (7x omluvena, 1x omluvena z části zasedání)
Kateřina Varmužová (5x omluvena)

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
počet zasedání: 18
Miroslav Bartl (2x omluven, 1x nepřítomen)
Svatopluk Bláha (1x omluven, 1x nepřítomen)
Ing. Zdeněk Borl
Lubomír Gebelt (4x omluven)
Blanka Hejlíková
Bc.Lenka Hronková
Petr Jindřich
Jaromír Makarius (1x omluven)
Josef Neudert (5x omluven)
Jiřina Nováková do 25.1.2017 (2x omluvena)
od 26.1.2017 Milan Postl (3x omluven, 1x nepřítomen)
od 29.4.2017 Věra Pokorná (1x nepřítomna)
František Rybka
Miroslav Šponiar
Helena Typoltová (8x omluvena)
Kateřina Varmužová
JUDr. Kateřina Veselá do 28.4.2017 (2x omluvena)
KOMISE PRO KULTURU, ŠKOLSTVÍ A SPORT:
počet schůzek: 53
počet uspořádaných akcí: 54 a dalších 9 nás ještě do
konce roku čeká
předseda Blanka Hejlíková
členové Marcela Rybáková, Libuše Melcrová,
Radka Malínková, Miroslava Kacetlová, Lenka Hronková,
Kateřina Varmužová, Eva Parkmanová,
Jaromír Makarius do 4.11.2015, Marcela Červeňáková

SPRÁVCE ROZPOČTU:
Alenka Špeciánová do 31.7.2015
od 1.8.2015 Jitka Wasserbauerová
KONTROLNÍ VÝBOR:
provedené kontroly: 6
předseda Miroslav Bartl
členové Alena Petržilková a František Rybka
FINANČNÍ VÝBOR:
provedené kontroly: 5
veřejnosprávní kontrola v ZŠ a MŠ Cítoliby: 3
předseda do 13.2.2017 Ing. Zdeněk Borl
předseda od 14.2.2017 Bc. Lenka Hronková
členové Věra Pokorná, Miroslav Šponiar
KOMISE SOCIÁLNÍ:
počet schůzek: 8
individuální řešení sociálních situací: 12
předaných gratulací jubilantům: 401
předseda JUDr. Kateřina Veselá do 28.4.2017
předseda Petra Střelcová od 18.5.2017
členové Eva Parkmanová, Lenka Hronková,
Jiřina Nováková, Jitka Wasserbauerová,
Hana Bischoftová, Jitka Gregorová

REDAKČNÍ RADA CÍTOLIBSKÉHO ZPRAVODAJE:
Vydané zpravodaje: 16 pravidelných čtvrtletních čísel a v roce 2016
dvě speciální čísla: Výběr z dvaceti ročníků a číslo věnované Zdeňku
Šestákovi
Blanka Hejlíková, Petr Jindřich, Miroslava Kacetlová, Věra Pokorná

KOMISE INVESTIČNÍ, PRO ROZVOJ OBCE A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
počet schůzek: 9
předseda Ing. Zdeněk Borl
členové Miloš Rosenbaum, Jaromír Makarius,
Jiřina Nováková od 5.11.2015, Milan Postl, Jan Pikl,
Petr Jindřich, Alenka Špeciánová do 31.7.2015

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY ZA ZŘIZOVATELE – MĚSTYS CÍTOLIBY:
počet schůzek: 6
Jiřina Nováková do 25.1.2017, František Rybka, Bc. Lenka Hronková od 2.2.2017

Hospodaření – celkový rozpočet:
rok
2015
2016
2017
2018 k 31.8.2018

rozpočet
14.555 tis. Kč
15.296 tis. Kč
21.218 tis. Kč
19.735 tis. Kč

příjmy
skutečnost
18.278 tis. Kč
17.520 tis. Kč
23.747 tis. Kč
18.409 tis. Kč

Stav finančních prostředků na účtech městyse
Hodnota majetku městyse
Zadluženost městyse

výdaje
z toho dotace
5.262 tis. Kč
3.553 tis. Kč
5.064 tis. Kč
2.230 tis. Kč
k 31.12.2017
5.564 tis. Kč
57.061 tis. Kč
0 Kč

rozpočet
13.924 tis. Kč
19.283 tis. Kč
21.019 tis. Kč
25.204 tis. Kč

skutečnost
15.382 tis. Kč
15.959 tis. Kč
23.555 tis. Kč
16.643 tis. Kč

k 31.8.2018
9.380 tis. Kč
59.280 tis. Kč
0 Kč

Uskutečněné akce 2015 – 2018:
2015: zateplení hasičské zbrojnice, zřízení vodovodní přípojky do ocelokolny, plynofikace kanceláří úřadu, rekonstrukce
Chlumčanské ulice, elektrifikace hřbitova, převzetí biokoridoru, dokončení a schválení územního plánu.

2016: připojení Dělnického domu ke kanalizaci, zakoupení fary, zřízena Obecní policie, pořízení vozidla pro obecní policii.

2017: zhotovení pasportů veřejného osvětlení a místních komunikací, rekonstrukce ulic Fügnerova, Dvořákova a Zeměšská,
vynesení sloupů a nová vrata v hasičské zbrojnici, zřízení služebny Obecní policie v Dělnickém domě, pořízení dýchacích
přístrojů Dräeger pro Jednotku SDH obce, darem získány motorová stříkačka Tohatsu a nakladač Hon

2018: rekonstrukce ul. B. Němcové, oprava soch Andělé z nejsvětější trojice, pořízení nové sekačky na údržbu zeleně, zřízení
přípojky elektrické energie k altánu v Bažantnici, zakoupení 3 kusů radarů na měření rychlosti v obci, pořízení cisternového
vozidla pro Jednotku SDH obce a odprodej staré cisterny LIAZ.

Projekčně připravené a rozpracované akce:
Revitalizace Bažantnice, výměna kotle a obložení v základní škole, oprava sloupu nejsvětější trojice – poškozený kříž, oprava
a adaptace budovy fary spolu s plánovaným vybudováním domu pro seniory v prostoru farské zahrady, nový Sběrný dvůr,
úprava parkoviště u nákupního střediska, vybudování lávky přes dálnici D7.

Dotovaná pracovní místa:
období
2015
2016
2017
2018

Údržba
počet roční dotace
20
2.185 tis. Kč
16
1.551 tis. Kč
18
2.028 tis. Kč
15
1.437 tis. Kč

Úřad městyse
počet
roční dotace
x
x
x
x
x
x
1 část.úv.
79 tis. Kč

Obecní policie
počet roční dotace
x
2.185 tis. Kč
x
1.551 tis. Kč
x
2.028 tis. Kč
2
1.437 tis. Kč

Hospodaření organizačních složek je součástí nákladů a výnosů hlavní činnosti městyse Cítoliby:
období
2015
2016
2017
2018 k 31.8.2018
období
2015
2016
2017
2018 k 31.8.2018
období
2015
2016
2017
2018 k 31.8.2018

Rybolov v Bažantnici
příjmy
výdaje
rozdíl
33 tis. Kč
21 tis. Kč
12 tis. Kč
30 tis. Kč
26 tis. Kč
4 tis. Kč
36 tis. Kč
28 tis. Kč
8 tis. Kč
18 tis. Kč
27 tis. Kč
-9 tis. Kč
Restaurace Dělnický dům
příjmy
výdaje
rozdíl
116 tis. Kč
77 tis. Kč 39 tis. Kč
99 tis. Kč
101 tis. Kč
-2 tis. Kč
120 tis. Kč
133 tis. Kč -13 tis. Kč
72 tis. Kč
82 tis. Kč -10 tis. Kč
Jednotka SDH Cítoliby
příjmy
výdaje
rozdíl
571 tis. Kč
749 tis. Kč -179 tis. Kč
408 tis. Kč
527 tis. Kč -118 tis. Kč
569 tis. Kč
706 tis. Kč -137 tis. Kč
1.270 tis. Kč 1.336 tis. Kč
-66 tis. Kč

příjmy
2 tis. Kč
2 tis. Kč
2 tis. Kč
1 tis. Kč

Místní knihovna
výdaje
98 tis. Kč
90 tis. Kč
79 tis. Kč
46 tis. Kč

rozdíl
-96 tis. Kč
-89 tis. Kč
-78 tis. Kč
-45 tis.Kč

Kulturní centrum Dělnický dům
příjmy
výdaje
rozdíl
190 tis. Kč 260 tis. Kč
-70 tis. Kč
163 tis. Kč 314 tis. Kč -151 tis. Kč
207 tis. Kč 338 tis. Kč -132 tis. Kč
150 tis. Kč 234 tis. Kč
-84 tis. Kč
příjmy
256 tis. Kč
5 tis. Kč
616 tis. Kč
0 tis. Kč

ZŠ a MŠ Cítoliby
výdaje
rozdíl
1.261 tis. Kč
-1.005 tis. Kč
1.045 tis. Kč
-1.040 tis. Kč
1.675 tis. Kč
-1.059 tis. Kč
1.083 tis. Kč
-1.083 tis. Kč

Příspěvky spolkům a ostatním organizacím:
období

příspěvky na kulturní a
sportovní akce v obci

2015
2016
2017
2018 k 31.8.2018

70 tis. Kč
40 tis. Kč
53 tis. Kč
62 tis. Kč

na činnost
150 tis. Kč
150 tis. Kč
150 tis. Kč
150 tis. Kč

Sportovní klub Cítoliby – na činnost
jiné
42 tis. Kč sociální zařízení sokolovny a ochranné sítě
x
x
150 tis. Kč oprava střechy sokolovny

Aktuálně z rady a zastupitelstva
Radní a zastupitelé městyse projednali a schválili:
 předložený návrh na stanovení výškových kót v terénu
budoucí komunikace v prostoru čerpací stanice vod při
provádění geodetického zaměření.
 seznam nutných oprav komunikací a chodníků
v následujícím pořadí dle priority: ul. B. Němcové (úsek k MŠ
a mezi paneláky až ke hřišti), Škroupova ul., ul. Ke Hřišti,
Postoloprtská ul., ul. Malíře Sochora, ul. K Zastávce, ul.
Máchova a Smetanova. O tuto informaci požádala Radu
městyse Severočeská vodárenská společnost, a.s., aby byla
možná případná koordinace s rekonstrukcí sítí v jejich
správě.
 nabídku společnosti Galileo Corporation na zajištění
webových stránek městyse šifrováním SSL a rozšíření o
nástroje pro GDPR. Jednorázová platba úprav činí 11 tis. Kč,
roční udržovací poplatek 4 tis. Kč.
Nabídka pro školní stránky byla předána
ředitelce ZŠ a MŠ.
 zápůjčku historického nábytku a
obrazů pocházející z bývalého statku
Sochorů v Cítolibech pro malé místní
muzeum na faře a úhradu nákladů na
jejich dopravu ze Švýcarska s cenovým
limitem 10 tis. Kč.
 provedení
studie
přemístění
autobusových zastávek a řešení
umístění přístřešku, vč. projednání na
dotčených úřadech za celkovou cenu 34
tis. Kč od Jany Břicháčové.
 umístění světla veřejného osvětlení
na betonový sloup na konci ul.
V Poustkách a nový sloup veřejného osvětlení na konec ul.
Ke Hřišti v křížení s „Černčickou“ a pověřila správce
veřejného osvětlení realizací do 31.8.2018.
 návrh Kulturní komise na uspořádání představení
„Vánoční úsměvy Zdeňka Trošky s Vánočními písničkami
Simony Klímové“ dne 26.11.2018 za cenu 50 tis. Kč. Vstupné
bude činit 200,- Kč v předprodeji a 250,- Kč na místě.
 návrh velitele Jednotky SDH obce a starosty SDH na
prodej požární motorové stříkačky PS12, rok výroby 1982 za
25 tis. Kč obci Třeboc pro potřeby tamní JSDHO. Požární
stříkačka je vzhledem k získání nové požární stříkačky
Tohatsu v roce 2017 nadbytečná.
 podpis návrhu Dohody o narovnání se společností
Energie Pro s.r.o. s tím, že úhradou částky 171 tis. Kč a
zákonných úroků z prodlení. Úhrada byla zahrnuta do
rozpočtového opatření schváleného zastupiteli v srpnu.
 upravený Provozní řád společenského sálu a přilehlých
prostor v budově Dělnického domu a Smlouvu o
krátkodobém pronájmu prostor v Dělnickém domě Cítoliby.
 pronájem prostor sálu Dělnického domu dle žádosti
instruktorky cvičení pro maminky s dětmi s názvem
Kočárkobik v období od listopadu do března, vždy v pondělí

a středu od 10.00 do 11.00 hodin, za cenu stejnou jako za
badminton, tj. 150,- Kč/hod a každá pátá hodina zdarma.
 úpravu výše pronájmu předsálí Dělnického domu do
stejné výše jako je galerie a z ceníku pronájmu vypouští
položky „příprava sálu“ a „kauce“. Úprava ceníku je platná
pro všechny akce sjednané po 1.9.2018. Ke změně ceníku
radní přistoupili vzhledem k tomu, že za dobu fungování
došlo k dovybavení předsálí na stejnou úroveň jako má
galerie.
 Rozpočtové opatření č. 4/ZM/2018 zahrnující navýšení
rozpočtových příjmů o 300 tis. Kč a zvýšení rozpočtových
výdajů o 967 tis. Kč.

Radní a zastupitelé městyse vzali na vědomí:
 informací o poškození dětského prvku hnízdečko vandaly
ve dnech 7.-8.7.2018. Hledáme viníka. V případě, že prvek
nepůjde opravit, bude dokoupena nová
součástka za 16 tis. Kč.
 povolenou úplnou uzavírku silnice č.
III/22940 mezi obcemi Kroučová – Pochvalov,
z důvodu rekonstrukce povrchu silnice
v termínu od 20.8. do 2.9.2018. Objížďka bude
po trase: přes obec Třeboc, Ročov, Líšťany,
Vinařice, Kozojedy a Pochvalov.
 informaci Bc. Lenky Hronkové o průběhu
slavnostního vyhlášení Vesnice roku 2018
Ústeckého kraje, které proběhlo 18.8.2018
v Kytlici. Městys Cítoliby získal diplom za
„komplexní rozvoj obce“.
 informace Obecní policie o aktuální činnosti:
řešení nepořádku soukromých osob na
obecních pozemcích, dodržování zákazu
vjezdu nákladních vozidel, situace u nákupního střediska.

Radní a zastupitelé městyse neschválili:
 využití nabídky společnosti DARUMA s.r.o. na prezentaci
městyse v multimediálním informačním panelu.

Zřízení elektropřípojky do Bažantnice:
Předpokládaná cena dle projektové dokumentace měla činit
227 tis. Kč, v rozpočtu na rok 2018 bylo schváleno 150 tis.
Kč s předpokladem, že výkopové a zemní práce budou
provedeny svépomocí zaměstnanci městyse. Vzhledem
k tomu, že obecní techniku nebylo možné v některých
úsecích použít a část se řešila protlakem pod komunikací,
činí celková cena investice vč. poplatků za zřízení a připojení
193 tis. Kč. Posílení investice o 43 tis. Kč schválili zastupitelé
na svém srpnovém zasedání.

Oprava střechy fary:
Radní se seznámili se zápisem o posouzení a hodnocení
nabídek podaných ve výběrovém řízení na „Opravu střešní
krytiny budovy fary, č.p. 57, na Tyršově nám. v Cítolibech“.
Vyzváno bylo 5 firem, nabídku podaly 4: Klempo Žatec s.r.o.
s cenou 1,355 tis. Kč, STAVUM spol. s.r.o. s cenou 1,063 tis.
Kč, KLEMO s.r.o. 1,067 Kč a Radek Fořt Cítoliby s cenou

916 tis. Kč. Otevírání obálek proběhlo v kanceláři úřadu
městyse 18.7.2018 v 10 hodin. Rada městyse chválila
zadání zakázky dodavateli Radek Fořt Cítoliby vzhledem
k nejnižší cenové nabídce. Administraci výběrového řízení
provede Atiking s.r.o. za 6 tis. Kč.

Pořízení nové sekačky pro údržbu zeleně:
Radní projednali předložené cenové nabídky na pořízení
sekačky: Wisconsin Eng. CZ Prostějov nabídl komunální
traktor W3651 za cenu 417 tis. Kč a Jaroslav Silber – HSQ
centrum nabídl žací traktor STARJET exklusive UJ 102-24
P6 PRO za 261 tis. Kč. Nabídkové ceny jsou včetně
požadovaného příslušenství dle poptávky. Dle pověření
radních se starosta a K. Varmužová seznámili s využitím a
hodnocením žacího traktoru STARJET uživateli z okolních
obcí. Rada schválila pořízení žacího traktoru STARJET
exklusive UJ 102-24 P6 PRO od firmy Jaroslav Silber – HSQ
centrum bez příslušenství „zametací kartáč“ za celkovou
cenu 219 tis. Kč. Zametací kartáč radní rozhodli neodebrat,
neboť v majetku městyse zůstane i stávající sekačka
zajišťující zimní údržbu.

vzala na vědomí informace o
 Zprávu auditora o ověření účetní závěrky ZŠ a MŠ
Cítoliby, příspěvková organizace za rok 2016 provedenou
společností KLM Vista s.r.o. s výrokem „účetní závěrka
podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ZŠ a
MŠ Cítoliby k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku
jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu
s českými účetními předpisy s výhradou k účtování
doplňkové činnosti a evidenci uhrazených záloh“.
 účetní výkazy organizace k 30.6.2018, informaci o výběru
nové vedoucí učitelky v mateřské škole a nové hospodářky
školní jídelny.
 záměr omezení doplňkové činnosti školní kuchyně pro
mimocítolibské občany a informace o průběhu vyúčtování
dotace z výzvy 22 – inkluze.

Oprava povrchu komunikace ul. B. Němcové:
Radní se seznámili se zápisem o posouzení a hodnocení
nabídek podaných ve výběrovém řízení na „Opravu povrchu
komunikace ul. B. Němcové v Cítolibech – I. etapa vč.
chodníku a VO“. Vyzváno bylo 6 firem, nabídku podalo 6:
Silnice Žáček s cenou 4.028 tis. Kč, SaM Silnice a mosty
Děčín a.s. s cenou 3.794 tis. Kč, Ekostavby Louny s cenou
3.594 tis. Kč, Vodohospodářské stavby s.r.o. s cenou 3.653
tis. Kč, Raeder @ Falge s.r.o. s cenou 3.442 tis. Kč a Silnice
Topolany a.s. s cenou 4.145 tis. Kč. Otevírání obálek
proběhlo v kanceláři úřadu městyse 25.7.2018 v 10 hodin.
Rada městyse chválila zadání zakázky dodavateli Raeder &
Falge s.r.o. vzhledem k nejnižší cenové nabídce.
Administraci výběrového řízení provádí Atiking s.r.o..
ZŠ a MŠ Cítoliby:
Rada městyse Cítoliby jako zřizovatel organizace:
schválila
 v návaznosti na výsledek auditu za rok 2016 Účetní
závěrku organizace za rok 2016 a převod hospodářského
výsledku organizace za rok 2016 ve výši 16 tis. Kč Kč do
rezervního fondu.
 žádost o výjimku z počtu žáků ve školním roce
2018/2019, která se týká základní školy Cítoliby. V tomto
roce je ve stavu základní školy celkem 22 žáků (škola
tvořená dvěma třídami prvního stupně má nejméně 12 žáků
v průměru na 1 třídu), tzn., že do průměrného počtu žáků dle
zmíněné vyhlášky chybí na jednu třídu 1 žák. Zřizovatel se
dále zavázal uhradit případné chybějící finanční prostředky
školského zařízení související s čerpáním mzdových
nákladů ve školním roce 2018/2019.

Volby:
Ve dnech 5. a 6. 10. 2018 se konají Volby do
obecního zastupitelstva. Volební místnost bude
otevřena v předsálí pDělnického domu v pátek 5. 10.
2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. 10. 2018
od 8.00 do 14.00 hodin.

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

Euroregion Krušnohoří 2018
O víkendu 22.-24.6. proběhla v Oseku mezinárodní soutěž mladých
hasičů Euroregion Krušnohoří v netradičních hasičských disciplínách.
např. splétání hadic do copu, tísňové volaní, přeprava vody, prostrčení
pingpongového míčku hadicí, bowling s hadicí. Soutěže se zúčastnilo
pětičlenné družstvo SDH Cítoliby ve složení Mrvík Jakub, Mrvík Jan,
Posledníková Markéta, Stanková Adéla a Šponiarová Kateřina Taťána
s vedoucí Karolínou Popovou a řidičem Miroslavem Šponiarem.
Družstvo dokázalo vybojovat 3. místo z 16 družstev.

foto: V. Posledníková, B. Hejlíková

autor: K.T. Šponiarová

Sportovní klub Cítoliby
Vzhledem k tomu, že jsme Vás o naší činnosti
naposledy informovali ve Zpravodaji č. 1, musíme to
nyní napravit. Mužstva kopané procházela jarní
soutěží se střídavými výsledky, lépe se však dařilo A
mužstvu, které se pohybovalo v popředí tabulky, aby
nakonec skončilo čtvrté. B mužstvo bojovalo až do
samého konce o záchranu ve III. třídě, což se nakonec
k radosti všech příznivců podařilo.
Stolní tenisté své soutěže ukončili již začátkem dubna
a nyní Vás již můžeme Informovat o tom, že A tým
bude startovat v Krajském přeboru II. třídy. Tímto
bychom chtěli příznivce stolního tenisu pozvat na jistě
kvalitní zápasy Krajského přeboru, což však
neznamená, že je rádi neuvidíme i na zápasech
mužstev v okresních soutěžích.
První červnový víkend jsme za podpory obce pořádali
tradiční oslavu MDD. Letos se jí účastnilo okolo 150
dětí, které soutěžily v osmi dovednostních
disciplínách, za což byly odměněny drobnými dárky a
občerstvením. Tradiční součástí oslavy byla PĚNA od
místních hasičů nebo jízda na konících. Další již
tradiční akcí byl 23. června pořádaný turnaj starých
gard v kopané, který za účasti čtyř mužstev vyhrál náš
tým. Ve stejný den se naši členové společně s hasiči
zúčastnili her mikroregionu. Poslední akcí, kterou jsme

pořádali v sobotu 25. srpna byl turnaj fotbalových
přípravek, ve kterém naše mužstvo obsadilo 2.místo.
Závěrem chceme všem našim sportovcům popřát
dobré výsledky a divákům hezké zážitky.
Výbor SK Cítoliby

Cítolibská svatojakubská pouť

Kulturní, společenské a sportovní akce
15.09.2018
22.09.2018
25.09.2018
28.09.2018
20.10.2018
28.10.2018
04.11.2018
16.11.2018
24.11.2018
26.11.2018
01.12.2018
02.12.2018
07.12.2018
31.12.2018
02.02.2019

Výlet do sklářského muzea a kláštera v Sázavě
XIII. Ročník Memoriálu Zdeňka Havla a kreslení zážitků z prázdnin
Setkání se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou v DD
Běh Bažantnicí 3. ročník
Program k 100. výročí založení republiky v DD
Zájezd na vojenskou přehlídku k 100. výročí založení republiky do Prahy
Talk show Hanky Křížkové a Ivy Hüttnerové v DD
Klub 6-99 příprava vánočních přízdob – tvoření v předsálí DD
Hasičský ples
Vánoční úsměvy Zdeňka Trošky v DD
Klub 6-99 vánoční tvoření v předsálí DD
Rozsvícení vánočního stromu a vánoční trhy u školy
Mikulášské odpoledne pro děti
Silvestr v DD
Myslivecký ples

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 20.11.2018, 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.

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
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.

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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