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Ať děláme cokoli, má nám záležet na tom, 
co děláme, ne na tom, zda nás někdo vidí. 

Marcus Tullius Cicero 

Křičeň, léto 2013 



Vážení občané, 
 

rok se sešel s rokem a čtyřleté volební období se nachýlilo ke svému závěru. Na jeho počátku to díky výsledkům 
voleb a složení zastupitelů, vypadalo, že bude velmi obtížné najít společnou řeč. Naštěstí se obavy velmi rychle 
rozptýlily. Podařilo se sestavit dílčí týmy (komise a výbory), které od počátku plnily své úlohy, ať už to byla komise 
sociální nebo pro místní spolky, nebo finanční a kontrolní výbory. Ostatně ani na pozicích starosty a místostarosty 
nedocházelo k zásadním neshodám. Pokud  byly na různých úrovních odlišné názory na dílčí věci, vždy se podařilo 
po diskuzi najít shodu, nebo kompromisní řešení. Díky tomu se poměrně rychle podařilo uvést úřad do řádného chodu 
a zahájit plánování, přípravu i následné realizace úkolů, které jsme si před volbami a po nich předsevzali. 
 

Fungování úřadu 
Pro řádné fungování úřadu samotného bylo nutné zajistit především zákonem určené fungování datové schránky a 
díky tomu i obnovení řádného fungování evidence obyvatel. Byly vytvořeny nové internetové stránky obce s 
elektronickou úřední deskou. Nově byla zavedena elektronická evidence hrazení místních poplatků a zejména zcela 
nová evidence psů a vydávání nových evidenčních známek. U obojího byla dána možnost hradit poplatky 
prostřednictvím bankovního převodu, kterou využívá nemalé množství občanů. 
 

S ohledem na potřebu informovanosti občanů jsme několikrát diskutovali otázku, zda jednorázově svolávat tzv. 
veřejné schůze. Z diskuze nakonec vyplynulo, že každé jednání obecního zastupitelstva je ze zákona veřejné, a proto 
je na každém občanovi, zda se jednání zúčastní a zapojí aktivně se svými podněty do chodu obce, nebo ne. Lepší 
informovanosti nejvíce přispěly osobní kontakty a rozšíření úředních hodin, kdy občané mají možnost prodiskutovat 
své dotazy s představiteli obce. Dále se osvědčila distribuce potřebných tiskovin do poštovních schránek, využívání 
elektronických médií a obecního rozhlasu. Na základě zpětné vazby od občanů lze říci, že takto zvolené informační 
zdroje splnily svůj účel. 
 

Za zmínku stojí také rychlé nalezení nového provozovatele místního obchodu poté, co se dlouhodobá dosavadní 
provozovatelka rozhodla v této činnosti nadále nepokračovat. 
 

Činnost spolků 
V obci aktivně působí dva veřejné spolky. Oba spolky byly ze strany zastupitelů i úřadu samotného cíleně 
podporovány a to i finančně. Ročně je na činnost každého ze spolků (včetně JSDH) uvolňována z rozpočtu obce 
nemalá částka. 
 

 Sbor dobrovolných hasičů 
Komunikace mezi OÚ a SDH zpočátku trochu vázla, ale podařilo se ji rozpohybovat a výsledkem je 
například opravené historické čerpadlo STRATÍLEK, za které sklízí SDH obdiv ostatních sdružení. Také 
závod v požárním útoku o pohár starosty obce již pevně zakotvil v kalendáři okrsku. Tato aktivita je dnes 
nedílnou součástí Křičeňské pouti a organizační díl členů SDH na této akci je nezastupitelný. Poděkování 
členům SDH také náleží za další aktivity související s naší obcí – například čištění požární nádrže a 
reprezentace na hasičských závodech v regionu. 
 

 Sportovní klub 
Sportovní klub završil své první desetiletí fungování a je třeba říci, že desetiletá zkušenost je na fungování 
klubu znát. Klub si vydobyl respekt u sportovní veřejnosti a nezanedbatelným způsobem přispívá k 
společenskému i kulturnímu dění v obci. Nemalou měrou se též podílí na reprezentaci naší obce v regionu 
a poděkování členům SK též náleží za pomoc při akcích pořádaných obecním úřadem. 

 
Společenské dění 
Společensko-kulturní aktivity jsou dnes standardní součástí dění v obci, a to především osobním přičiněním 
jednotlivých pořadatelů akcí. Není nijak přehnané tvrzení, že se při některých akcích v Křičeni inspirují i z okolních 
obcí. Z těch tradiční jde např. o: 

 Setkávání seniorů 

 Pálení čarodějnic 

 Mikulášské odpoledne pro děti 

 Rozsvěcení vánočního stromu 

 Křičeňská pouť (OÚ+SDH) 

 Tradiční zabíjačka (SK) 

 Country večer (SK) 
 

Všem, kteří se na pořádání těchto aktivit podílí patří velké poděkování. 
 

Hospodaření obce, investice, dotace 
Nejdůležitější oblastí pro fungování obce je hospodaření a ekonomika. Obec hospodaří s ročním rozpočtem v 
průměrné výši +-2.600.000,-Kč, ze kterého jsou kryty veškeré povinné i jiné rozpočtové výdaje obce.  
 

S čistým svědomím můžeme říci, že se v této oblasti odvedl velký kus práce. Podstatnou úlohu pro stabilizaci 
rozpočtu a hospodaření sehrálo již předchozí zastupitelstvo a vedení obce, které přebíralo rozpočet v roce 2006 bez 
jakékoliv rezervy. Od roku 2007 hospodaří obec s vyrovnaným rozpočtem, přičemž od roku 2010 se daří každoročně 
(s výjimkou roku 2013) tvořit rezervu (spořit) na plánované investice. Nejvýznamnějším, z hlediska investování, byl 



rok 2013. V tomto roce jsme investovali více než 1,5 mil.Kč do I.etapy opravy dešťové kanalizace a chodníků. 
Vzhledem k tomu, že na tyto investice nebylo možné v daném období získat žádnou z dotací, byly veškeré náklady 
hrazeny z vlastních prostředků obce.  
Plánovali jsme pro rok 2014 realizaci další etapy opravy dešťové kanalizace a chodníků, rozsáhlejší opravu požární 
nádrže a obecních buněk, ale v tomto nás zásadním způsobem přibrzdila zpráva z Ministerstva zemědělství, že 
naše obec byla s žádostí o dotaci na splaškovou kanalizaci zahrnuta do dotačního plánu pro rok 2015, což 
považujeme za úspěch našeho vyjednávání, zejména za poslední 3 roky. Většinu investičních  aktivit jsme proto 
pozastavili, protože je nutné zajistit vlastní finanční zdroje pro část financování splaškové kanalizace.  
Pravděpodobnost získání "velké" dotace rovněž zásadně ovlivnila i možnost realizace rekonstrukce vozovky 
hlavních tahů v obci. Podařilo se nám vyjednat s Pardubickým krajem (PK) a Správou a údržbou silnic PK podstatný 
posun v této věci. V současné době je hotova projektová dokumentace se všemi potřebnými vyjádřeními dotčených 
orgánů. Rekonstrukce vozovky bude realizována z dotačních prostředků Evropské unie prostřednictvím PK, 
avšak až po výstavbě splaškové kanalizace. 
 

 Něco z čísel: 

Vývoj stavu bankovních účtů **): 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Stav účtu k 1.1. 1 058 301 806 038 905 345 1 470 936 1 706 620 2 855 164 3 476 297 3 203 710 2 324 236 

Stav účtu k 31.12. 806 038 905 345 1 470 936 1 706 620 2 855 164 3 467 297 3 203 710 2 324 236 2 618 679
*)
 

 
  *) Stav k 30.9.2014 

**) Stav bankovního účtu vyjadřuje objem peněz na účtu, ne hospodaření v rámci  rozpočtu. Např.aktuálně je na spořícím účtu obce rezerva na 

budoucí investice ve výši 2,1 mil.Kč. 
 

 
 

Investiční náklady v období 2010 - 2014: 
 
proj.dokumentace, 
dešť.kanal.+chodníky 60 000 Kč 

plynová přípojka a topení - hřiště 96 600 Kč 

proj.dokumentace 312 000 Kč 

rekonstrukce autobusových zastávek 120 000 Kč 

veřejné osvětlení, rozšíření a 
modernizace 111 000 Kč 

oprava dešťové kanalizace a chodníků 
- I.etapa 1 514 316 Kč 

celkem 2 213 916 Kč 

 

Vybrané výdaje dle evidence majetku 2010 - 2014 
 

auto SDH+JSDH 217 131 Kč 

dětské hřiště 128 333 Kč 

traktor Iseki 511 700 Kč 

měřič rychlosti 57 600 Kč 

chodníky na hřišti 53 012 Kč 

čerpadlo SDH (Stratílek) 33 540 Kč 

židle - obecní buňky 18 000 Kč 

celkem 1 019 316 Kč 

 
 

Občas jsme zaslechli, že nevyužíváme možnosti čerpání dotací. Touto otázkou jsme se naopak zabývali velmi 
důkladně, a to i v součinnosti s Regionální rozvojovou agenturou PK. V období 2010-2014 však bylo pro obec 
do 500 obyvatel velmi omezené. Jednou z mála možností byla dotace z Programu obnovy venkova PK a dílčí 
dotační tituly, např. pro SDH. 

 

Získané dotace: (celkem 599.255,-Kč) 

Rok částka účel 

2011 150 000 Kč Pard.kraj: územní plán 

2012 335 000 Kč Pard.kraj - POV:  měřič rychlosti,veřejné osvětlení, projektová 
dokumentace kanalizace, čerpadlo SDH 
RSOB: Rekonstrukce autobusových zastávek 

2013 14 255 Kč Úřad práce 

2014 100 000 Kč Pard.kraj - POV: chodníky a místní komunikace 

 

 
 

K hospodaření obce je třeba ještě na závěr dodat, že každý rok prochází řádným a důkladným přezkoumáním 
úřadem Pardubického kraje. V období 2010-2013 bylo pokaždé hodnoceno "BEZ VÝHRAD". To znamená, že obec 
hospodaří řádně, v souladu s platnou legislativou a že veškeré finanční a účetní operace byly provedeny správně. V 
tomto ohledu patří největší dík účetní obce, paní D.Kašparové. 
 

Poděkování 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na chodu obce ať už prací, podporou, pochvalou, ale i kritikou. Konstruktivní kritika 
pro nás byla vždy inspirací a zdravým "nakopnutím". 
 

Jménem všech členů obecního zastupitelstva 
 
 
 Pavel Ježek Petr Čičko 
 starosta místostarosta 



 


