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==========================================================================

Přejeme všem čtenářům a jejich rodinám klidné a ničím nerušené prožití
svátků vánočních a šťastný vstup do roku 2019.

PF 2019
Okénko do radnice:
V říjnu 2018 proběhly Volby do obecních zastupitelstev na období 2018 – 2022, ze kterého vzešlo nové zastupitelstvo:
252 hlasů
Petr Jindřich
za Občanskou demokratickou stranu
209 hlasů
Bc. Lenka Hronková
za Sdružení CÍTOLIBY DALŠÍM GENERACÍM
195 hlasů
Petr Novák
za Sdružení CÍTOLIBY DALŠÍM GENERACÍM
182 hlasů
Miroslav Šponiar
za Občanskou demokratickou stranu
175 hlasů
Jan Pikl
za Sdružení CÍTOLIBY DALŠÍM GENERACÍM
165 hlasů
Jitka Gregorová
za Sdružení CÍTOLIBY DALŠÍM GENERACÍM
160 hlasů
Marcela Rybáková
za Sdružení CÍTOLIBY DALŠÍM GENERACÍM
157 hlasů
Ing. Zdeněk Borl
za Unii pro sport a zdraví
154 hlasů
Jaromír Makarius
za Unii pro sport a zdraví
154 hlasů
Ing. Zbyněk Malínek
za Občanskou demokratickou stranu
150 hlasů
Blanka Hejlíková
za Sdružení CÍTOLIBŠTÍ PATRIOTI
144 hlasů
Ing. Petr Kučera
za Občanskou demokratickou stranu
138 hlasů
Vladimír Oliva
za Občanskou demokratickou stranu
126 hlasů
Ing. Lucie Jonáková
za Unii pro sport a zdraví
121 hlasů
Kateřina Varmužová
za Sdružení CÍTOLIBŠTÍ PATRIOTI
Na svém 1. veřejném ustavujícím zasedání, které se konalo dne 1. listopadu 2018 v předsálí Dělnického domu v Cítolibech zastupitelé
městyse Cítoliby zvolili:
starostu městyse:
Petra Jindřicha
místostarostu městyse: Petra Nováka
členy rady:
Ing. Zdeňka Borla, Bc. Lenku Hronkovou, Jaromíra Makariuse
kontrolní výbor:
předsedu Vladimíra Olivu a členy Jitku Gregorovou a Jaromíra Makariuse
finanční výbor:
předsedkyni Marcelu Rybákovou a členy Ing. Lucii Jonákovou a Ing. Petra Kučeru

Rada městyse na svém 1. zasedání dne 7. listopadu 2018 a 2. zasedání 21. listopadu 2018 zvolila:
komisi investiční, pro rozvoj obce a životní prostředí: předsedu Ing. Zdenka Borla a členy Petra Jindřicha, Jaromíra Makariuse, Petra
Nováka, Jana Pikla, Miloše Rosenbauma, Miroslava Šponiara
komisi pro kulturu, školství a sport:
předsedkyni Miroslavu Kacetlovou a členky Bc. Lenku Hronkovou, Michaelu
Malínkovou, Radku Malínkovou, Libuši Melcrovou, Jiřinu Novákovou, Marcelu
Rybákovou, Miroslavu Skočdopolovou
komisi sociální:
předsedkyni Bc. Lenku Hronkovou a členové: Hanu Bischoftovou, Jitku
Gregorovou, Jiřinu Novákovou, Evu Parkmanovou, Jitku Wasserbauerovou
redakční radu Cítolibského zpravodaje:
Petra Jindřicha, Miroslavu Kacetlovou, Blanku Hejlíkovou
správce rozpočtu:
Jitku Wasserbauerovou
stavebního technika:
Miloše Rosenbauma
členy školské rady za zřizovatele:
Bc. Lenku Hronkovou a Petra Nováka

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS:
S jakým cílem vstupujete jako člen zastupitelstva / rady městyse do následujícího volebního období? Co je Vaší
prioritou, na co se těšíte a z čeho máte naopak obavy?
Ing. Zdeněk Borl: Na první otázku redakce Zpravodaje odpovím dosti stručně. Do svého druhého volebního období vstupuji
ne s jedním, ale s řadou cílů. Doufám, že se jedná vždy o reálné cíle, jejichž postupné plnění povede ke zkvalitnění života v
Cítolibech, ať již na úseku životního prostředí, investic, kultury, sportu a bezpečnosti v obci. Přesto dovolte, abych se u jedné
dosti náročné akce zastavil. Je to naše Bažantnice, která se s pravidelností objevuje ve volebních programech většiny stran
a uskupení již minimálně dvě nebo tři volební období. A výsledek žádný. Je to asi tím, že nás tolik netíží a vždy se objeví
něco, co dostane prioritu - Dělnický dům, fara, komunikace, sběrný dvůr a naposledy Vernerovo dědictví. Někdo možná
namítne, co má ten Borl proti jmenovaným akcím. Zcela upřímně vůbec nic. Vezmu-li např. DD, tak ten posunul společenský
život v obci na dosti vysokou úroveň. Jen Bažár si musí ještě počkat. Na druhou otázku, co je mojí prioritou odpovím velmi
jednoduše. Prioritou je plnění všech těch drobných úkolů v oblastech, které jsem výše vyjmenoval, a i těch na které jsem
možná pozapomněl. A i na třetí otázku odpovím stručně. Těším se na to, jak budeme všichni společně úkoly plnit a řešit. A
obavy mám z toho, aby se nám to opravdu dařilo.
Jitka Gregorová: Především bych ráda poděkovala spoluobčanům za podporu našeho sdružení "Cítoliby dalším generacím"
a za jejich projev důvěry při mém zvolení novým členem zastupitelstva. Tím mi byla dána možnost aktivně se podílet na
chodu obce. Již v minulém volebním období jsem se podílela na činnosti sociální komise a ráda v tom budu i nadále
pokračovat. Vzhledem k mému zaměstnání je pro mě sociální oblast prioritou. Těším se na vzájemnou spolupráci s ostatními
členy zastupitelstva, členy komisí, zaměstnanci městyse i na spolupráci s občany. Jako začínající člen zastupitelstva ráda
využiji rady a zkušenosti stávajících zastupitelů, proto doufám, že obavy "nejsou na místě".
Blanka Hejlíková: tak jako v minulém volebním, tak i v tomto bych ráda poděkovala občanům za možnost podílet se na
veřejném dění nejen jako zaměstnanec městyse, ale i jako zastupitel. Vzhledem k velkému časovému vytížení a potřebě
věnovat se i rodině, jsem již odmítla možnost být předsedkyní kulturní komise. Na akcích městyse se však budu v rámci
svých možností podílet i nadále, pokud bude mé pomoci zapotřebí. Dle mého názoru by bylo dobré složení komisí obměňovat,
zapojovat další ochotné občany a zejména v případě kulturní komise bych uvítala „omlazení“ a „oživení“ o členy z řad
místních rodičů, kteří by mohli přinést i „svěží vítr“ do námětů na akce, nebo program těch stávajících, v některých případech
již tradičních. Prioritou je pro mne řádné fungování městyse, školky, školy i všech spolků a zájmových činností provozovaných
pro naše občany. A tak jak jsem již zmínila ve svém hodnocení v minulém čísle zpravodaje, stále 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: Dovolte mi nejprve, abych Vám co nejsrdečněji poděkovala za Vaši podporu při letošních volbách do
zastupitelstva městyse. Nesmírně si vážím Vaší důvěry. Díky Vám jsem dostala opět šanci se aktivně podílet na veškeré
činnosti městyse, jako členka rady a dále poskytovat poznatky z praxe ve správním řízení. Jak již mnozí z Vás vědí, mou
prioritou je pořádek v obci a také milé, vstřícné, vztahy mezi námi všemi. Obavy si snad ani nebudu připouštět. Přeji si,
abychom nadále jak rada, zastupitelé i úřad byli vždy nápomocni občanům a vstřícně reagovali na Vaše požadavky.
Petr Jindřich: Cíle jsou řadu let v podstatě obdobné a jmenovat jednotlivosti či opisovat zde volební program nemá smysl.
Při větších investičních akcích vždy platí, že v případě nezískání dotace od příslušného ministerstva nebo fondu, nelze věc
realizovat. To znamená, plánovat můžeme, ale nemáme jistotu, že pro náš záměr bude vůbec zveřejněn tzv. „příjem žádostí“
v dotačním programu. Za zmínku stojí, že po mnoha letech došlo k posunu ve věci „spáleniště“ na náměstí. Městys získal
v dražbě těchto 3800 m2 a první nejdůležitější úkol je vyčistit prostor a připravit jej pro následnou obnovu území. Co zde

vyroste a jak naložíme s tímto prostorem je moje otázka také pro Vás, čtenáře těchto řádků. Určitou představu mám, ale na
Vaše názory se těším …
Ing. Zbyněk Malínek: Chci se podílet na rozvoji obce a pomáhat především s technickým řešením jednotlivých realizací.
Jako nováček v zastupitelstvu nemám zatím žádnou prioritu. Zeptejte se mě za pár měsíců :-). Těším se na nové projekty
jako je např. rekonstrukce fary.
Petr Novák: Rozhodl jsem se, že už nebudu jen „kibicovat“, ale začnu pro obec a její obyvatele taky něco dělat ... Zmíním
své tři priority: udržení chodu základní školy, podpora v činnosti všech spolků, které v obci pracují a za třetí pomoc při
udržování a rozšiřování majetku obce, kde věřím, že mi pomohou mé dosavadní pracovní zkušenosti. Těším se komunikaci
a diskuze s občany, na to, že se dozvím, jaké jsou jejich skutečné problémy, obavy, potřeby ... Já sám se ničeho nebojím.
Jan Pikl: Vstupuji s cílem získat širší povědomí o chodu a fungování městyse. Snažit se projednávané věci ovlivnit ku
prospěchu občanů a obce, kde celý život žiji a nyní i 5 let pracuji. Přispět názorem ve věcech, který rozumím a které jsou mi
blízké. Věřím, že spolupráce s celým zastupitelstvem bude po celou dobu na přátelské úrovni. Jelikož jsem zastupitelem
poprvé. Je nyní pro mě důležité se co nejrychleji zorientovat v nové roli. Získat co nejvíce informací o aktuálních problémech.
Potom se postupně zaměřit na věci z našeho volebního programu. Např. podpora malých investičních akcí ve spolupráci s
občany. Řešit rychlost na vjezdech a výjezdech z obce - pořízení radaru. Těším se na to, že budu mít alespoň malou možnost
vyjadřovat se k daným problémům a šanci něco ovlivnit. Jako v každé práci mám obavu, že nelze vyhovět všem. Takže občas
asi bude komunikace s občany na zastupitelstvu i méně příjemná a bude se těžce hledat kompromis.
Marcela Rybáková: Pracovat a plnit zadané úkoly pro rozkvět a prosperitu městyse. Prioritou je pro mne plnění volebního
programu družení nezávislých kandidátů Cítoliby dalším generacím, se kterým jsme oslovili voliče. Těším se na práci v
kulturní komisi, která mne velmi baví. Je mi trochu líto, že se rozpadla komise, která zde za 4 roky udělala hodně skvělé
práce, ale věřím, že práce s novými lidmi přinese zase jiné pohledy a podněty.
Miroslav Šponiar: Pokračovat dál v rozpracovaných projektech, snažit se o získání dotačních titulů abychom tyto projekty
mohli uskutečnit (chodníky, Bažantnice, střecha na HZ, fara) Domnívám se, že naší nejbližší prioritou by mělo být získání
pozemku bývalé jídelny v aukci která proběhne 28.11.2018. Na spolupráci s novými členy zastupitelstva, obavy nemám.
Kateřina Varmužová: Cíle zde nebudu vyjmenovávat, plynou z volebního programu, který si myslím je reálný. Minulý volební
program se nám podařilo také postupně realizovat a čtyři roky utekly, ani nevím jak. Po zkušenostech vím, že je důležitá
podpora kultury a všech spolků, který jsou takovým motorem obce. Velkou výzvou je fara, kde pracujeme na studii využití
budov, dvora a zahrady. Hodně také záleží na vypsání dotačních titulů, které budeme moci využít. Těším se na další
spolupráci všech zastupitelů, tak i občanů, o kterých se nikde nemluví a hodně se podílejí na rozvoji naší obce a zároveň
mám obavy z lidí, ve kterých jsem se hodně zklamala. Všem spoluobčanům přeji krásné Vánoce a hodně zdraví v Novém
roce.
Od Ing. Lucie Jonákové, Ing. Petra Kučery, Jaromíra Makariuse a Vladimíra Olivy jsme do uzávěrky tohoto čísla odpovědi
neobdrželi.

Aktuálně z rady a zastupitelstva
Radní a zastupitelé městyse projednali a schválili:
 předložený návrh na pořízení nového velkoobjemového
kontejneru na obecní odpad, který je umístěn ve dvoře
ocelokolny. Technický stav stávajícího je
velmi špatný a oprava je již nerentabilní.
Marius Pedersen nabízí možnost pronájmu
kontejneru za cenu 15 tis. Kč vč. DPH / rok.
Radní schválili pořízení kontejneru za cenu
68 tis. Kč vč. DPH.
 omezení tonáže vozidel při vjezdu do
ulic K Zastávce a Malíře Sochora s tím, že
narůstá dopravní zátěž v nově vznikající
lokalitě se zástavbou rodinnými domy
v prodloužení ulice K Zastávce. K omezení
tonáže ve výše uvedených ulicích městys
přistoupil po sdělení Severočeských
vodovodů a kanalizací a.s., že kanalizační
řad v těchto ulicích není vhodné zatěžovat
velkým provozem nákladních vozidel, které
v současné době do této lokality naváží

stavební materiál. Pro přístup na stavební parcely je možné
využít příjezd přes „panelku“ z Chlumčanské ulice.
 podání žádosti o dotaci k Ministerstvu zemědělství
z programu „Podpora opatření na rybnících a
malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“
na odbahnění rybníka v Bažantnici. Rada
pověřila společnost Atiking administrací
žádosti a upřesněním rozpočtu investice.
Rada zároveň pověřila společnost Atiking
prověřením dotačních možností na zajištění
přítoku vody do rybníka v Bažantnici. Rada
dále doporučuje budoucímu vedení úřadu
v roce 2019 počítat s nutností provedení
kontroly přítoku a výpustí rybníka na návsi a
s případnou opravou počítat do rozpočtu na
rok 2019.

finální dokument Místního akčního
plánu (MAP) na území ORP Louny a zažádali
o opravu jména ředitelky ZŠ a MŠ Cítoliby
v tomto dokumentu dle platné skutečnosti.

Radní dále schválili zapojení do přípravy realizace projektu
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Louny II a jako
osobu pověřenou schválili ředitelku ZŠ a MŠ Cítoliby Mgr.
Natálii Sittovou.
 pronájem prostor sálu Dělnického domu na pravidelné
úterní cvičení pro ženy ve formě kruhových tréninků. Cena
pronájmu stanovili stejně jako za badminton, tj. 150,- Kč/hod a
každá pátá hodina zdarma.
 předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě se Severočeskou vodárenskou společnost a.s. a investory
na zřízení věcného břemene k vodovodnímu řadu a s ním
souvisejícími objekty vedoucími, vč. ochranného pásma
v pozemcích městyse Cítoliby v lokalitě prodloužení ulice K
Zastávce. Jednorázová cena za zřízení věcného břemene je 1
tis. Kč.
 bezúplatné poskytnutí cca 15m2 zámkové dlažby
Sportovnímu klubu Cítoliby na úpravu okolí vrtu nové studny
v areálu hřiště, což je podmínkou kolaudace.
 přijetí daru pozemků od Ústeckého kraje pod opravenými
chodníky v Zeměšské ulici o celkové výměře 688 m2 a
v celkové účetní ceně 14,5 tis. Kč.
 vydání vnitřní směrnice „Provozní řád výpočetní techniky
Úřadu městyse Cítoliby“.
 plán inventur na rok 2018 v souladu se Směrnicí
k inventarizaci úřadu městyse.
 pořízení celkem 3ks zásahových obleků TIGER PLUS,
ELITE za celkovou cenu 65 tis. Kč vč. DPH od společnosti
STIMAX International, s.r.o., částka 35 tis. Kč bude uhrazena
z prostředků rozpočtu určeného na výjezdovou jednotku SDH a
částka 30 tis. Kč z přijatého daru od Nadace Agrofert.
 vypovězení veřejnoprávní smlouvy č. 1/2016 s obcí
Toužetín na úseku řešení přestupků vzhledem k velké
administrativní zátěži kanceláře úřadu městyse na tomto úseku
(v letošním roce komise řeší již 16tý přestupek, z toho jsou 3
pro Toužetín).
 zahájení administrativních prací spojených s legalizací
historické stavby kolny za hasičskou zbrojnicí na pozemku
v majetku soukromé osoby s věcným břemenem přístupu na
náklady městyse.

 uspořádání divadelního představení „Vínem proti pohanství
aneb staročeský dekameron“ v Dělnickém domě dne
11.10.2019 za cenu 40 tis. Kč dle předloženého návrhu
Smlouvy o provedení divadelního představení zahrnující
technické zajištění, dopravu, autorské poplatky a DPH.
 upravený návrh rozpočtového opatření č. 05/ZM/2018
zahrnující navýšení rozpočtových výdajů o 540 tis. Kč.
 návrh Katastrálního úřadu Ústeckého kraje – Územního
pracoviště Louny na úpravy vedoucí k přehlednosti a
sjednocení pozemků v majetku městyse, které byly zjištěny při
revizi katastrálního území Cítoliby.
 návrh rozpočtového opatření č. 06/ZM/2018 zahrnující
navýšení rozpočtových výdajů o 230 tis. Kč. Provozní dotace
zřizovatele na platy zaměstnanců ZŠ a MŠ ve výši 153 tis. Kč
bude v případě nevyčerpání předpokládané výše vrácena na
účet zřizovatele.
 žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení na
poště Cítoliby – rozšíření slaboproudé kabeláže pro datovou síť
za cca 4 tis. Kč.
 jmenování vrchního strážníka zbrojířem a vzali na vědomí
úpravu Vnitřní směrnice č. 1/2017 o používání zbraní a střeliva
pro Obecní policii spočívající v opravě čísla zbrojní licence.
 stanovení odměn neuvolněných zastupitelů v 75% výši
maxima stanoveného zákonem s tím, že v případě souběhu
více funkcí se odměna stanovuje jakou souhrn odměn za tři
různé funkce. Výše odměn takto stanovených činí za jednotlivé
funkce: člen zastupitelstva 1.151,- Kč, člen rady 4.603,- Kč,
předseda komise či výboru 2.302,- Kč, člen komise či výboru
1.918,- Kč, místostarosta 20.710,- Kč. Měsíční odměny členům
výboru či komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva schválili ve
výši 1.100,- Kč a odměnu předsedům komisí, kteří nejsou členy
zastupitelstva ve výši 1.400,- Kč s tím, že v případě souběhu
výkonu více funkcí se stanovuje odměna jako souhrn odměn za
tři různé funkce.
 v návaznosti na informaci Krajského úřadu Ústeckého kraje
o poskytnutí dotace městysu Cítoliby v rámci „Programu obnovy
venkova Ústeckého kraje 2018 – dotace oceněným obcím
v soutěži Vesnice roku 2018“ ve výši 30 tis. Kč (tj. 90% + 10%
spoluúčasti městyse) využití prostředků na pořízení
workautových prvků nejen pro seniory.

 předložení návrhu rozpočtu městyse na rok 2019
s úpravami zastupitelstvu ke schválení na zasedání
13.12.2018, rozpočet je navržen jako schodkový, závazným
ukazatelem je hodnota čerpání dle paragrafu, příjmová část
rozpočtu činí 16,973 tis. Kč, výdajová část činí po úpravách
20,834 tis. Kč. Rozdíl ve výši 3,861 tis. Kč je kryt finančními
rezervami na účtech městyse.
 podepsání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci
stavby „Oprava povrchu komunikace Boženy Němcové
v Cítolibech – I. etapa vč. chodníku a Veřejného osvětlení“
zahrnující navýšení ceny na částku 4,854 tis. vč. DPH.
Navýšení o 1,412 tis. Kč je dáno zajištěním opravy povrchu
komunikace v celé délce I. etapy, přičemž žádost o dotaci a
následná Smlouva o dílo byla uzpůsobena vypsaným dotačním
podmínkám a v záměru městyse bylo s vyšší spoluúčastí při
přípravách rozpočtu a této stavební akce počítáno. Součástí
víceprací je i stavební úprava kanalizačních vpustí v návaznosti
na výškový rozdíl stavby oproti původnímu stavu.

Radní a zastupitelé městyse vzali na vědomí:
 zápis z Valné hromady Mikroregionu Lounské Podlesí, která
se konala 7.6.2018 v Domoušicích.
 usnesení Státního Fondu Životního Prostředí o zastavení
administrace žádosti na Sběrný dvůr Cítoliby a písemné
vyjádření společnosti Atiking s.r.o., která administraci
prováděla. Rada městyse podmínila další spolupráci na této
investiční akci přepracováním projektové dokumentace na
náklady společnosti Atiking s.r.o. k novému podání žádosti o
dotaci z nejbližší výzvy v lednu 2019.
 zápis z Valné hromady Mikroregionu Lounské Podlesí, která
se konala 11.9.2018 na Ročově.
 oznámení o přijetí usnesení valné hromady České
spořitelny, a.s. o nuceném přechodu všech akcií vlastněných
ostatními akcionáři na Erste Group Bank AG. Jedná se o
povinnou informaci v souvislosti se zákonnou možností
„odstranění minoritních akcionářů“ s tím, že stávajícím
majitelům akcií bude vyplacena částka 1.348,- Kč/ks. Městys
Cítoliby má v majetku celkem 100 kusů akcií v celkové
nominální hodnotě 70 tis. Kč.
 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Cítoliby
za rok 2018, které v kanceláři úřadu provedly ve dnech 19.20.11.2018 kontrolorky z Odboru kontroly Krajského úřadu
Ústeckého kraje. Přezkoumáno bylo období od 1.1.2018 do
30.9.2018 a byly zjištěny chyby a nedostatky. Radní pověřili
starostu a ekonomku přípravou návrhu nápravných opatření.
 sdělení o ukončení revize údajů Katastru nemovitostí
v katastrálním území Cítoliby.
 Informace o změně typu účtu městyse u Komerční banky a
s tím spojené úspory na poplatcích.

Radní a zastupitelé městyse neschválili:
 využití přistoupení na nabídku společnosti Česká Pošta, s.p.
na vstup do projektu Pošta Partner a vzhledem k informacím
z veřejně dostupných zdrojů požadují přehodnocení
nabízeného projektu.
 návrh Státního statku Jeneč, s.p. na odkoupení pozemků
v ulici Ke Hřišti kolem plotu školky a pozemku proti bytovému
domu u plotu sousedícího rodinného domu v ul. B. Němcové.
Městys měl zájem pouze o bezúplatný převod.

Dražba objektu bývalé jídelny Osevy:
Předchozí zastupitelstva schválila zájem Městyse Cítoliby o
koupi nemovitosti č.p. 369 a přilehlých stavebních parcel a
účast ve veřejné dražbě s maximální výší nabídnuté částky
1.500 tis. Kč. Dne 22.10.2018 byla vydána Dražební vyhláška
s termínem konání elektronické dražby 28.11.2018. Nové
zastupitelstvo městyse Cítoliby schválilo účast městyse Cítoliby
v elektronické dražbě, úhradu základní jistiny ve výši 150 tis.
Kč, částku nejnižšího podání 1.500 tis. Kč a registrací účastí
pověřilo Advokátní kancelář Trkovský & syn. Na den konání
elektronické dražby 28.11.2018 bylo svoláno zasedání
zastupitelstva, aby bylo možné pružně reagovat na nabídky
podané v on-line dražbě. Zastupitelé v materiálech obdrželi
Dodatek k Dražební vyhlášce ze dne 15.11.2018, který řešil
změnu parcelních čísel dražených pozemků v důsledku revize
katastru. Zastupitelé v rozpravě k tomuto bodu vyjádřili návrh,
aby se stanovila částka, do které bude moci právní zástupce
městyse Mgr. Jaroslav Trkovský po 10 tis. Kč přihazovat a o
dalších příhozech nad rámec limitu by se hlasovalo jednotlivě.
Ekonomka uvedla, že obecní rozpočet umožňuje max. částku
2.000 tis. Kč. Z rozpravy vyplynuly návrhy na limit ve třech
různých částkách, o kterých zastupitelé hlasovali: návrh
starosty Petra Jindřicha: do limitu 1.800 tis. Kč bude moci právní
zástupce městyse Mgr. Jaroslav Trkovský po 10 tis. Kč
přihazovat a o dalších příhozech nad rámec limitu se stropem
2.000 tis. Kč se bude hlasovat jednotlivě. Návrh místostarosty
Petra Nováka: do limitu 1.600 tis. Kč bude moci právní zástupce
městyse Mgr. Jaroslav Trkovský po 10 tis. Kč přihazovat a o
dalších příhozech nad rámec limitu se stropem 2.000 tis. Kč se
bude hlasovat jednotlivě. Návrh Kateřiny Varmužové: do stropu
2.000 tis. Kč bude moci právní zástupce městyse Mgr. Jaroslav
Trkovský přihazovat po 10 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že
v hlasování o jednotlivých návrzích nebyl jednoznačně
nadpoloviční většinou schválen žádný z návrhů, nechal
starosta hlasovat o návrhu, ke kterému se přiklonilo nejvíce
zastupitelů, tj. do limitu 1.800 tis. Kč bude moci právní zástupce
městyse Mgr. Jaroslav Trkovský po 10 tis. Kč přihazovat a o
dalších příhozech nad rámec limitu se stropem 2.000 tis. Kč se
bude hlasovat jednotlivě. Tento návrh byl schválen 9 zastupiteli
pro a 5 zastupiteli proti. V 15.30 hod byla zahájena dražba,
počet přihlášených nebyl viditelný, Mgr. Jaroslav Trkovský
zahájil účast v dražbě potvrzením minimální částky 1.500 tis.
Kč. Z postupu příhozů vyplynulo, že kromě Městyse Cítoliby se
dražby účastnili další přihazující. V 17.08 hodin oznámil Mgr.
Trkovský příhoz protistrany na částku 1.800 tis. Kč. A následně
starosta nechal hlasovat o dalších třech příhozech po 10 tis. Kč
až do chvíle ukončení dražby v 17.36 hodin, kdy oznámil Mgr.
Trkovský ukončení elektronické dražby s konečnou kupní
cenou 1.850 tis. Kč, vydražitelem je Městys Cítoliby. Jednotlivé
příhozy do konečné výše schválili zastupitelé 9 hlasy pro a 5
proti.
Kupní cena byla uhrazena a dalším krokem je převzetí
nemovitosti, které proběhne 19.12.2018 a příprava dalšího
záměru možného využití prostoru. Pokud máte nějaký návrh, co
by mohlo v budoucnu tento prostor zaplnit, aby nenásilně
navazoval a doplňoval naši barokní náves, budeme rádi, když
nám jej sdělíte (e-mailem, telefonicky, osobně).

Informace o rozpracovaných projektech:
Radní se seznámili s informacemi společnosti Atiking o
rozpracovaných projektech:
Akce Adaptace areálu bývalé fary Cítoliby: Ing. arch.
Dionýz Hutár představil radním návrh Hmotově dispoziční
studie areálu bývalé fary v Cítolibech. Předmětem studie je
úprava objektu bývalé fary, měšťanky a hospodářských budov
pro využití objektu v rámci komunitního centra; návrh
venkovního areálu pro různorodé využití v rámci akcí městyse,
např. trhy, venkovní aktivity spolků, kroužky pro děti či seniory
atd.; a dále objektů určených pro seniory v horní části zahrady
s cílem prověření ubytovací kapacitní možnosti areálu a dalších
funkčně navazujících prostorů v rámci vzájemné provázanosti
s komunitním centrem. Byly konzultovány a projednány dotazy
a návrhy týkající se: zázemí pro sociální pracovníky, způsob
ošetření opukových zdí, velikosti bytových jednotek, terénního
rozdílu u stávající stodoly a průzkumu prostor pod touto
stavbou, zachování a využití studny, zachycování a využití
dešťových vod, využití dotačních programů na realizaci záměru,
možností vytápění, rekonstrukce přístupového schodiště,
bezbariérového přístupu do objektu, využití podkroví, opravy
stávajících oken a vstupních dveří pro zachování autentického
vzhledu budovy a možnosti umístění zrestaurovaných soch
z trojice v areálu. Případná realizace je řešena dle metodiky
možnosti čerpání dotací z EU.
Sběrný dvůr Cítoliby: byla podána žádost o dotaci na
realizaci stavby, vzhledem ke stávajícím parametrům možnosti
čerpání dotace nesplňuje projekt ekonomické podmínky
dotace, v současné době je projekt přehodnocován z hlediska
investičních nákladů tak, aby vyhovoval změněným podmínkám
dotačního titulu a mohla být podána žádost o dotaci ve 3.
čtvrtletí 2018.
Akce Revitalizace Bažantnice Cítoliby: je vyhlášen
program na spolufinancování akce prostřednictvím dotace od
Ministerstva zemědělství, v měsících 9-10/2018 bude podána
žádost o dotaci na revitalizaci rybníka a zeleně.
Lávka přes dálnici D7: tento záměr byl projednán
s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) a poskytovatelem dotace
Státním fondem dopravní infrastruktury ČR, na základě tohoto
jednání městys připravuje postup řešení přípravy projektové
dokumentace, ŘSD i poskytovatel dotace shledali záměr jako
reálný.

ZŠ a MŠ Cítoliby:
Rada městyse Cítoliby jako zřizovatel organizace:
schválila
 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 280 tis. Kč na
předfinancování šablonových aktivit z dotačního programu
„Vzděláváme se navzájem – Výzva 63 OPVVV – Šablony II“.
Zahájení projektu je plánováno na 1.10.2018, ukončení
30.9.2020, finanční prostředky budou poskytnuté v březnu
2019. Po obdržení finančních prostředků z dotace budou tyto
vráceny na účet zřizovatele.
 žádost o navýšení provozního rozpočtu na plat topiče a
účetní v celkové výši 264 tis. Kč. Rada požadovala podrobné
podklady o čerpání provozního rozpočtu organizace a

mzdových prostředků ze státního rozpočtu, sdělení úsporných
opatření provedených v organizaci v návaznosti na očekávaný
nedostatek financí vznesený ředitelkou školy v dubnu 2018 a
předložení písemného vyjádření k výsledku dohodovacího
řízení na krajském úřadě. Po obdržení požadovaných
dokumentů a přehodnocení požadované výše finančních
prostředků na 153 tis. Kč bylo jejich poskytnutí schváleno
zastupitelstvem v rozpočtovém opatření č. 06/ZM/2018.
 odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku
příspěvkové organizace na rok 2018, celková výše odpisů činí
197 tis. Kč.
 předložený návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého
výhledu rozpočtu na období 2019-2020 s tím, že byl řádně
vyvěšen na úřední desce městyse a zapracován do návrhu
rozpočtu městyse na rok 2019.
vzala na vědomí
 informace o zahájení školního roku 3.9.2018 a předání
finančního příspěvku šesti prvňáčkům, pořízení nového
nábytku do sborovny a ředitelny v ZŠ, umístění všech žáků
z loňské páté třídy do lounských škol, záměru o omezení
doplňkové činnosti pouze pro cítolibské občany a zřizovatele –
tato byla z rozhodnutí ředitelky školy zrušena pro odběratele
z obcí Louny, Dobroměřice, Brodec, Blšany a Lenešice.
 dokument Organizace školního roku 2018/2019 ZŠ a MŠ
Cítoliby a žádost o souhlas s plánovanými prázdninami v MŠ
v termínu 1.7.2019 – 31.7.2019 a souhlasili s termínem
přerušení provozu MŠ v období letních prázdnin v maximální
délce čtyř týdnů, tj. od 1.7.2019 do 26.7.2019.
 ujištění ředitelky školy a vedoucí školní jídelny, že veškerá
evidence je vedena řádně a v souladu s předpisy, radní vyjádřili
ředitelce školy plnou podporu v personální oblasti a požadují
v termínu do 17.12.2018 předložení inventury skladu
k 30.11.2018, finanční zhodnocení doplňkové činnosti, návrh
úpravy kalkulace oběda a vnitřní směrnice o doplňkové činnosti.
 o ukončení stávajícího odborného garanta v hostinské
činnosti (odpovědnou osobu) pro příspěvkovou organizaci ZŠ a
MŠ Cítoliby a její žádost směřovanou ředitelce školy, aby si
našla náhradu nejpozději začátkem roku 2019.
 Výroční zprávu o činnosti školy za ŠR 2017/2018
Zápisy a usnesení z jednání rady a zastupitelstva jsou zveřejněny na
webových stránkách městyse – úřední deska.

Cítolibští rybáři
Rybářský spolek děkuje všem dobrovolníkům, kteří se v měsíci červnu podíleli na záchraně ryb v v bažantnici,
místním hasičům za rychlou pomoc, včetně poskytnutí čerpadla s proudnicí a městysi za nákup elektrického
okysličovadla a zbudování elektro přípojky k pergole u rybníka. Počátkem měsíce listopadu došlo k zarybnění (štika,
amur, kapr) cca o hmotnosti 100 kg. Rybářské závody v příštím roce se uskuteční v měsíci dubnu, termín bude
upřesněn. Všem přátelům přírody přejeme do nového roku 2019 zdraví a pohodu.
Milan Postl

Myslivecký spolek Cítoliby – Honitba Líšťany
3.11.2018 se konal na hon na drobnou zvěř v MS Cítoliby. Honu se zúčastnilo 32 střelců, dva honci a sedm lovecky
upotřebitelných psů. Bylo uloveno 42 bažantů, jedna liška, jeden kus černé zvěře. Po honě se konala tradiční
poslední leč s občerstvením, hudbou a bohatou mysliveckou tombolou. Náš myslivecký spolek se snaží, udržovat
stavy drobné zvěře v honitbě k čemuž nám napomáhá i Městys Cítoliby a Obec Líšťany poskytnutím dotací na
nákup drobné zvěře. Též se snažíme dodržovat myslivecké zvyky a tradice a tyto předávat dalším generacím
mladých myslivců.
hospodář Milan Šedivý

Římsko-katolická církev – děkanství Louny
Do farního obvodu Cítolib patří i Brloh, Blšany, Brodec, Chlumčany, Senkov,
Vlčí a Lišťany. V roce 2018 jsme do konce října zapsali do matrik lounského
děkanství 40 křtů, z toho dva v Cítolibech. Jedna dospělá slečna z Líšťan se
na křest připravuje. Svateb jsme zapsali šest, všechny v lounském kostele sv.
Mikuláše. Pohřbů bylo šestnáct, z toho jeden ve Vinařicích. Tolik stručně z
farnosti a přifařených obcí.
Helena Nejedlá

Obecní výlet 15.9.2018
Může se zdát, že naplánovat výlet je jednoduché. Vlastně je, stačí říct, že se jede na výlet, ale pak přijdou ty otázky:
Kam, kdy, za kolik? Když jste dva, snadno se (většinou) domluvíte, ale když musí být spokojený celý autobus ....?
Letošní výlet se konal v sobotu 15. září a dle zájmu to vypadá, že cíl jsme vybrali správně. Přesto, že byla polovina
září, autobus byl plně obsazený. A jaký, že byl ten cíl? SÁZAVA. Dopoledne byla na programu návštěva sklářské
huti František, kde se nachází centrum sklářského umění (www.cestyskla.cz), jehož chod zajišťuje obecně
prospěšná společnost CESTY SKLA, o.p.s., kterou založila Nadace Josefa Viewegha. Krom prohlídky expozice
s poutavým vyprávěním paní průvodkyně jsme viděli i skláře v „akci“. A to byl opravdu zážitek. Následoval rozchod,
čas na oběd, kávu, prohlídku města a okolí. Odpoledne nás čekal klášter a prohlídkový okruh „Svatoprokopská
Sázava“, opět nabitý spoustou informací(www.klaster-sazava.cz). A pak už jen cesta domů. Aby lépe utíkala, byla
již tradičně pro výletníky připravená tematická soutěž o ceny. A kam pojedeme příště? Pokud máte nějaký zajímavý
tip, podělte se s námi: kulturni.komise@obec-citoliby.cz.
Miroslava Kacetlová

Připomínka založení republiky 20.10.2018
V sobotu 20. října 2018 uspořádaly Městys Cítoliby a Nadační fond Karla Blažeje Kopřivy od
15 hodin na náměstí Miroslava Tyrše připomínku vzniku Československé republiky v roce
1918. Od 18 hodin byl připraven program v Dělnickém domě. Plánovaný zájezd na vojenskou
přehlídku 28.10.2018 byl pro nezájem zrušen (přihlásilo se pouze 12 zájemců). Připomínce
založení republiky budeme věnovat speciální vydání zpravodaje.

Z kulturních akcí:
25.9.2018 Setkání s Vlastimilem Vondruškou, spisovatelem historických románů
Úžasné setkání s panem spisovatelem Vlastimilem Vondruškou v Dělnickém domě v Cítolibech po dvou letech.
Těšit se můžete na příští rok, kdy v Cítolibech plánujeme uvést jeho divadelní představení Vínem proti pohanství
aneb staročeský dekameron.

4.11.2018 Talk show Ivy Hüttnerové a Hanky Křížkové

23.11.2018 Hasičský ples

26.11.2018 Vánoční úsměvy Zdeňka Trošky s vánočními písničkami Simony Klímové

1.12.2018 Vánoční tvoření s Klubem 6-99

2.12.2018 Rozsvícení vánočního stromu a Vánoční trhy

7.12.2018 Mikulášská

12.12.2018 Česko zpívá koledy

Poděkování panu Bártovi:
Dne 18.9.2018 se třídy 1A/4 a kvarta z Gymnázia V. Hlavatého v Lounech zúčastnily exkurze v kostele sv. Jakuba
v Cítolibech. Kostelem je provedl pan Bárta ve svém volném čase. Tímto mu za zajímavou prohlídku a výklad
děkujeme.
studenti GVH Louny (foto J.M.Valt)

Branný závod Libočany:
Dne 21.10.2018 se konalo první kolo hry Plamen závod požární všestranosti. Družstvo dorostenek z Cítolib se
umístilo na 1. místě. Družstvo bylo složeno v září 2018 a jeho členkami jsou Alinčová Zuzana, Halamová Barbora,
Kohelová Martina, Posledníková Markéta, Sainerová Markéta, Sejvalová Lucie, Sochorová Kateřina, Stanková
Adéla, Šponiarová Kateřina Taťána, Vedralová Anna.
K.T.Šponiarová

Kulturní, společenské a sportovní akce
24.12.2018
25.12.2018
31.12.2018
05.01.2019
25.01.2019
02.02.2019
23.02.2019
13.04.2019
26.04.2019
30.04.2019
18.05.2019
25.05.2019

První vánoční bohoslužba v kostele sv. Jakuba Většího
Vánoční koncert v kostele sv. Jakuba Většího
Silvestr v DD
Memoriál Vlladimíra Šány ve stolním tenisu
Zájezd na divadelní představení „Zamilovaný sukničkář“
Myslivecký ples
Dětský karneval a Maškarní ples
Vítání občánků
Zájezd na muzikál „Doktor OX“
Pálení čarodějnice
Staročeské máje
X. Cítolibský sraz automotoveteránů

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

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

www.obec-citoliby.cz

Redakce
Vaše příspěvky, dotazy určené radním, zastupitelům či redakční radě, nebo náměty ke článkům do dalších čísel zasílejte na
adresu zpravodaj@obec-citoliby.cz a to nejpozději do 10.3.2019, kdy proběhne uzávěrka dalšího čísla. Toto vydání naleznete
také v elektronické podobě na www.obec-citoliby.cz/citolibsky-zpravodaj/. Ke komunikaci můžete využít i
www.facebook.com/Městys Cítoliby.

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