
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se konalo 

dne 29. srpna 2016 od 16. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni : p. Ošecký Jiří, p. Střimelský Jiří, p .Češka Libor, Choc Marek ,p.Češka Miroslav, p.Jitka   
                  Střimelská, p. Horvát Milan, p. Robert Muchka, p .Zápotocký Rosťa, p .Šimková
                  Petra,p.Vašek Pavel                

Nepřítomni : 0

Občané a hosté :p Picková , p.Trska, p. Kraková , p.Kubeš

Starosta obce pan Ošecký přivítal po dovolených všechny přítomné. Do návrhové komise byli 
navrženi a jednohlasně odsouhlaseni pánové Jiří Střímelský, Libor Češka a Rosťa Zápotocký. Jako 
ověřovatelé zápisu z jednání byli stanoveni a jednohlasně schváleni p.Marek Choc a p.Robert Muchka.
Ověřovatelé zápisu ze zasedání 20.6.2016  pan Choc a pan Muchka potvrdili, že zápis četli a odpovídá 
průběhu jednání ve všech bodech. Na návrh starosty bylo přistoupeno k programu, který obdrželi 
členové ZO společně s materiály v termínu, který stanoví jednací řád. 

Program :
1. Kontrola usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva obce.
2. Informace starosty obce o práci ZO a OÚ mezi zasedáními.
3. Stav a průběh akcí pro rok 2016 a příprava akcí na roky další.
4. Informace o přípravě kulturních akcí na měsíce 09 – 12/2016.
5. Rozbor hospodaření obce za I .pololetí 2016 a příprava návrhu rozpočtu na rok 2017.
6. Informace o stavu  přípravy voleb do Zastupitelstev krajů ve dnech 7. a 8.10.2016.
7. Různé.
8. Usnesení. 

K jednotlivým bodům :

1.Kontrola usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva obce.

Starosta obce p. Ošecký seznámil přítomné s plněním usnesení z minulých zasedání a konstatoval, že 
usnesení jsou průběžně plněna.

2.Informace starosty obce o práci ZO a OÚ mezi zasedáními.

Starosta obce pan Ošecký seznámil přítomné s děním v obci  mezi  zasedáními ZO a doplnil některé 
připomínky  z minulých zasedání. V době mezi zasedáními ZO proběhlo několik kontrolních dnů na 
prováděné stavby v obci a to zejména na údržbu obou školských zařízení v době dovolených. Starosta 
podal informaci o přípravě na zahájení nového školního roku 2016/17 v místní Mateřské škole, kde 
byl po dovolené zahájen provoz 15.8.2016. V základní škole bude začínat ve čtvrtek ,1.9.2016,
v prostoru místního parku tak, jako v loňském roce. Celkový počet dětí pro letošní  školní rok by měl 
být asi 93 v celé škole. Do prvního ročníku by mělo nastoupit 21 žáků. Zahájení nového školního roku 
se zůčastní starosta pan Ošecký a místostarosta pan Choc. Místostarosta pan Choc zmínil  i postup 
prací firmy CATR s.r.o. , která nabídla právě před rokem obci bezplatné vybudování sítě kabelové 
televize a internetu . Starosta obce pan Ošecký informoval přítomné o průběhu zasedání Rady 
Mikroregionu Sokolov – východ, který proběhnul tentokráte 23.6.2016 v Dolním Rychnově. Starosta 
se zúčastnil schůzky s vedoucím oddělení P ČR panem Hegeďušem, ve věci pomoci při zabezpečení 
připravovaných kulturních akcí zejména v období prázdnin v letošním roce. Starosta informoval o 
programu a průběhu VH Sokolovské vodárenské s.r.o. a VSMOS, která se konala dne 27.6.2016 na 
Březové. Před započetím nového školního roku 2016/17 se starosta setkal k projednání některých 
náležitostí pro zajištění chodu MŠ a ZŠ s ředitelkami těchto zařízení. Ve věci otázky obecního 
hřbitova se zúčastnili zástupci obce exkurse na nově zřízeném hřbitově na Březové, kde jsme se snažili 



získat co nejvíce zkušeností s prací kolem údržby a správy takovéhoto zařízení. Starosta se zúčastnil 
jednání konference ke stavu Karlovarského kraje, které se konalo v hotelu Ambasador v Karlových 
Varech dne 29.6.2016. V období mezi zasedáními se konalo dvakrát zasedání kulturní komise. Byla 
odstraněna i závažná porucha na místním veřejném osvětlení, která trvala několik dnů. Pracovníci 
Obecního úřadu navštívili v domově důchodců Květinka v Ostrově, pana Josefa Jakubka, jehož je naše 
obec opatrovníkem. Starosta podal stručnou informaci o návštěvě čtyř občanů Vintířova u Pelhřimova, 
kteří navštívili v závěru července naší obec, se záměrem navázat do budoucna kontakty. Starosta obce 
pan Ošecký s místostarostou panem Chocem, informovali přítomné o průběhu vyhodnocení soutěže 
Vesnice roku 2016 KK , které se konalo 5.8.2016 v obci Valy na mariánskolázeňsku. Titul získala 
v kraji uvedená vesnice Valy a postoupila do celorepublikového kola. Obec Vintířov zde získala 
zvláštní cenu hejtmana KK, za péči o válečné hroby a k tomu finanční dar ve výši 15 tis. Kč. Starosta 
jednal v období mezi zasedáními i s ředitelem firmy Lias Liapor Vintířov ing.Borýskem, v záležitosti 
nápravných opatření po nedávno projednávaných stížnostech některých občanů .  

3. Stav a průběh akcí pro rok 2016 a příprava akcí na roky další.

Starosta obce pan Ošecký přítomné seznámil se stavem jednotlivých akcí, které jsou pro letošní rok 
připraveny. Stav je popsán v materiálech ,které byly zaslány jednotlivým členům ZO s pozvánkou na 
dnešní zasedání a tyto materiály budou zveřejněny i v občasníku. Kromě dlouhodobě naplánovaných 
akcí v ZŠ a MŠ Vintířov ,byly provedeny i nezbytné opravy místního předsálí a revitalizace parket na 
místním kulturním sále a dále revitalizace obou fotbalových ploch .

4.Informace o přípravě a průběhu  kulturních akcí na měsíce 09 – 12/2016.

Paní Střimelská, seznámila všechny přítomné s průběhem dosavadních kulturních akcí . Seznámila  
přítomné s výsledkem vyúčtování grantů na doposud pořádané akce. Dále pak rock festu dne 
16.7.2016,který se odehrál pod taktovkou SDH  na místním víceúčelovém hřišti za účasti 6 kapel a 
pan Libor Češka upřesnil celou záležitost a  organizaci kolem ní. Dále informovala o přípravě oslav  
hornického dne, který proběhne 3.9.2016 v režii KK. Informovala dále i o organizaci setkání občanů 
bývalé Lipnice , které se tentokráte bude konat v SRN v městě Marktretwitz, dne 24.9.2016 a z naší
obce by se mělo zúčastnit 4 - 5 zástupců, pokud budeme pozváni.. Připomněla i zájezd občanů do 
východních Čech ve stejném termínu. Informovala i o dalších naplánovaných akcích do konce 
letošního roku.

5.Rozbor hospodaření obce za I. pololetí 2016 a příprava rozpočtu na rok 2017.

Předseda finančního výboru pan Zápotocký přednesl přítomným zastupitelům rozbor hospodaření za 
I.pololetí roku 2016, který je samostatnou přílohou.Uvedené materiály byly zpracovány účetní obce 
paní Šubrtovou a byly projednány ve FV18.8.2016. Příjmy za uvedené období činí 17 345 787.- Kč a 
jsou plněny ve vztahu k ročnímu rozpočtu na 83,24% .Výdaje za uvedené období byly 10 455 191.-
Kč, což je 20,84% z plánovaného rozpočtu výdajů na uvedené období. Výsledky pro obec jsou 
uspokojující a zaručují dobrý odrazový můstek pro rok 2017.Na spořícím účtě máme v současné době 
368 122,77.- Kč , stav běžného účtu za hodnocené období je 28 904 847,61 .- Kč, na účtu u ČNB 
máme 2 446 417,63 Kč. Částku 15 mil. Kč máme uloženu ke zhodnocení v investičních fondech KB.
Po krátké diskusi vzali zastupitelé tento výsledek na vědomí. Na kontě Vintířovské teplárenské a 
majetkové s.r.o. máme jen pro orientaci 833 894 .- Kč. Pan Zápotocký potom přednesl první návrh 
rozpočtu na rok 2017,který vychází z rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2019.Výše vyrovnaného 
rozpočtu by se měla pohybovat v částce 27 730 000.- Kč na straně příjmů i výdajů. Na stránce příjmů 
počítá obec s daňovými příjmy podle  RUD .Na stránce výdajů zůstává rozpočet téměř stejný a byly 
sníženy pouze některé položky ,kde není čerpání a tyto prostředky byly přesunuty do kapitoly nových 
investičních akcí. O celkové výši rozpočtu se bude rozhodovat zejména po rozboru za 1 – 9/2016
v měsíci říjnu. Konečná podoba rozpočtu na příští rok by potom měla být známa v 2.dekádě listopadu 
a měla by být vyvěšena ke konzultaci veřejnosti tak, aby byl rozpočet schválen v měsíci prosinci 
2016.Zastupitelé vzali tento první návrh rozpočtu na vědomí a na dalších jednáních ZO bude 
upřesňován.



6.Informace o stavu přípravy voleb do Zastupitelstev krajů ve dnech 7. a 8.10.2016.

Starosta pan Ošecký informoval přítomné a stavu dosavadních příprav voleb a konstatoval, že zatím 
běží vše podle stanoveného harmonogramu zákonem a počáteční úkony a rozhodnutí byly přijaty již 
na zasedání ZO v měsíci červnu 2016. Sledováním plnění ůkolů harmonogramu byla pověřena 
tajemnice paní Picková. Každé politické straně byly poskytnuty v termínu informace o počtech a 
sídlech volebních okrsků v naší obci. První zasedání volební komise proběhne ve středu 14.9.2016, od 
16.00 v zasedací místnosti OÚ Vintířov. K roznesení volebních lístků budou využiti studenti a místní 
občané.   

7.Různé:

- informace o práci MěPolicie Chodov v obci za měsíc červen, červenec 2016 – viz svodky
- informace pana Muchky o stavu vyvážení odpadu v obci za 1.pololetí 2016/bude zveřejněno 
v občasníku v měsíci září 2016/
- 24.6.2016 – rozhodnutí z OŽP a ZEM.KÚ K.Vary – odnětí LPF na parcelách 459/1 a 459/2 – celkem 
dle odborného posudku jsme uhradili 942 900.- Kč /obec dostala již nazpátek 377 160.- Kč/- jedná se 
o pozemky pro výstavbu 6.etapy RD
- odsouhlasení VPS s Městem Chodov, ve vztahu ke spolupráci s Měpol. a přestupkovou agendou
- výpověď nájemní smlouvy – PEKOSA ORLICH,Vintířov 182 a nabídka k pronájmu uvedeného 
objektu, pokud nebude uvedená firma nadále pokračovat
- poděkování ZŠ Chodov, Nejdecká ulice za příspěvek na výlet
- informace starosty obce o vesnici KK 2016, kterou se stala obec Valy u M.Lázní
- odkoupení pozemku 441/1 od PK Ústí nad Labem na výstavbu 2.etapy chodníku na Starou 
Chodovskou za 193 661.- Kč
- kontrola z ÚP – příjem veřejné finanční podpory a hospodaření s těmito prostředky – nebylo 
shledáno závad – viz protokol, který je založen u tajemnice
- nabídka manažera firmy ENVOX Ostrava pana Macka,  k měření a monitoringu spotřeby el. energie 
obce – ZO zatím uvedených služeb nevyužije
- žádost mažoretek Kynšperk o finanční dar, k účasti na festivalu v Pekingu v říjnu 2016 –
odsouhlasen dar ze strany ZO ve výši 2 000.- Kč
- hlášení MŠ o podání žádosti – projekt z programu OP VVV/MAS Sokolovsko/ -  jedná se o celkovou 
částku 310 342.- Kč, s předfinancováním projektu částkou 186 205.- Kč
- 9.9.2016 proběhne na MÚ Nové Sedlo, společná schůzka obcí mikroregionu za účelem společného 
nákupu el. energie nárok 2017 a případně i 2018,ZO pověřuje jednáním za obec a podpisem smluv 
v této záležitosti starostu obce pana Ošeckého, v případě ,že se nebude moci zúčastnit , zastoupí ho 
místostarosta pan Choc
- místostarosta pan Choc připomněl přítomným záležitost opatrovnictví ve vztahu k panu Josefu 
Jakubkovi, který je umístěn v domově důchodců Květinka v Ostrově a dále nastínil nájemní smlouvy 
na obecní  byty, které budou zpracované podle nového OZ a  nařízení vlády, v platnost vejdou od 
1.1.2017
- ve vztahu k přidělování stavebních parcel na 6.etapě výstavby RD, bylo většinou Zastupitelů obce 
odsouhlaseno přednostní přidělování parcel žadatelům s bydlištěm v obci Vintířov/hlasování 8 pro,2 
proti, 1 se zdržel/
- odsouhlasené návrhy věcných břemen tajemnicí paní Pickovou/viz usnesení/

8.Usnesení – je samostatnou přílohou zápisu.

Po projednání všech bodů bylo zasedání ZO ukončeno v 18.30 hodin.
Ověřil :

                                                                                                                            Ošecký Jiří
                                                                                                                           starosta obce






