
               

OBECNÍ   ÚŘAD  VINTÍŘOV
INFORMACE O  DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI 

BŘEZNU  2018

INFORMACE  Z RADNICE:
 V průběhu měsíce března můžete v pokladně obecního úřadu zaplatit poplatky za psy 

a pronájmy pozemků a to v úředních hodinách pondělí a středa od 8.00-12.00 a od 13.00- 17.00 hod. 
nebo na číslo účtu 2826391/0100, včetně vašeho variabilního symbolu nebo specifikace – jméno 
poplatníka + poplatek pes  nebo poplatek pronájem pozemku, pokud tak neučiníte budou Vám poslední 
týden v březnu rozeslány  poštovní poukázky na tyto poplatky se splatností do 31.3.2018. V případě, že 
došlo ke změně, která bude mít vliv na výši poplatku (přiznání starobního důchodu, ZTP-P, atd.), kontaktujte 
obecní úřad.  Výši poplatků Vám rádi opravíme a výši upřesníme. Sazby poplatků u pronájmů pozemků 
zůstávají nezměněny. Sazby u poplatků za psy jsou určeny obecné závaznou vyhláškou takto: základní 
sazba za psa 600,-Kč. Za psy chované v rodinných domech a stavbách pro individuální rekreaci, ve kterých 
má poplatník trvalý pobyt činí sazba 150,-Kč. Sazba místního poplatku  za psa jehož držitelem je  poživatel 
starobního, invalidního,  vdovského  a vdoveckého  důchodu, který je jeho  jediným zdrojem příjmu  činí 
poplatek v byt. jednotce 150,-Kč za prvního a 200,-Kč za každého dalšího psa  a poplatek za  psa 
v rodinném domě 70,-Kč za prvního a 100,-Kč za každého dalšího. 

 Obec Vintířov  zveřejňuje na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích,  ve znění pozdějších 
předpisů, záměr  pronajmout prostor sloužící podnikání v č.p. 182 o výměře  cca 42,4 m2 (prodejna, 
služby). Pronájem bude uskutečněn pouze pro podnikání s živnostenským listem. Prostory mohou být 
předány do užívání okamžitě. Nájem je 20,-Kč/m2 a vratná kauce na pronájem tohoto prostoru je 10 000,-
Kč. Případné další informace Vám budou  poskytnuty  na Obecním úřadě  Vintířov, 1. patro, číslo dveří 6. 
Své podnikatelské záměry, vč. kopie živnostenského listu  můžete  odevzdat  na adresu: Obecní úřad  
Vintířov, Vintířov 62, 357 44 nebo v podatelně obecního úřadu. Formulář lze stáhnout na webové stránce 
obce.

 Ve spodní části obce  od základní školy k č.p.69 budou od března probíhat výkopové práce. Bude sejmuto 
vzdušné vedení ČEZ a uloženo pod zem. Práce budou probíhat cca do srpna 2018. Děkujme za 
akceptování omezení.

 Zubní ordinace v obci je prozatím bez pokrytí zubním lékařem. Pokud si budete potřebovat vyzvednout 
lékařskou dokumentaci je možno od 1.4.2018 požádat Krajský úřad Karlovarského kraje o její poskytnutí. 
Obec se intenzivně snaží nalézt náhradu za současného zubního lékaře.

 V měsíci březnu (vždy v pátek) bude probíhat jarní úklid komunikací a veřejných prostranství,     
zejména parkovišť. Žádáme občany, aby respektovali přenosné dopravní značení a umožnili provádění  
nutných prací. Věříme, že i majitelé soukromých domků a jednotlivá sdružení vlastníků bytů na sídlišti 
přispějí k úklidu přilehlého okolí  jako každoročně. 

 Od 1.března 2018 se mění provozní doba sběrných míst (č.p.111 u sídliště a č.p.186 areál sběrny) takto: 
pondělí a středa 14.30-17.00 hod, sobota 9.00-11.30 hod.. Ve sběrných místech lze bezplatně uložit 
nadměrný odpad, nábytek, bioodpad (tráva, listí), veškeré elektrozařízení a nově i kovy a železný odpad. 
Dále zde můžete uložit nespotřebované pečivo, které je suché a bez pomazánek a margarínů. Toto pečivo 
můžete také v sáčku zavěsit na nádobu na odpad (pouze na sídlišti) a pracovníci TS jej odeberou. Pečivo 
bude použito jako krmivo pro ryby v Lesoparku.

KULTURA:
 Přijměte pozvánku na oslavu Mezinárodního dne žen s názvem „Taková jsem já“, která se koná v neděli 

18.března 2018 od 14.00 hod.  v kulturním sále restaurace „U Kahanu“ ve Vintířově. Součástí programu 
bude vy stoupení Hanky Křížkové, jedné z nejslavnějších muzikálových, swingových a šansonových 
zpěvaček. Pořad plný písní, vyprávění, promítání fotografií. Odpoledne plné humoru a dobré muziky 
s laskavou, energickou a usměvavou dámou, která to dokáže i rozbalit. Po ukončení představení paní 
Křížkové, budou oslavy MDŽ pokračovat přednáškou o čaji a ochutnávkou kvalitních čokolád s různými 
příchutěmi pana Ing. Nepustila. Vstupenku si můžete zakoupit na obecním úřadě. Cena vstupenky je 50,-
Kč. Přijďte se pobavit a odpočinout si, zasloužíte si to

 Nenechte si ujít příležitost ve čtvrtek 1. března 2018 od 17.00 hodin v kulturním sálu restaurace „U 
Kahanu“, kde bude pan Dan Přibáň vyprávět o náročné cestě, kterou muži s trabanty zvládli při jejich první 
cestě Hedvábnou stezkou. Tuto skupinu lidí znáte z televize z několika cestopisných seriálů.
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