
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se konalo 

dne 9.listopadu 2015 od 14. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

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

Nepřítomni : p.Milan Horvát – služební cesta mimo obec

Občané a hosté :p. M.Wernerová – poslankyně PČR, p.I.Tenčevová – asistentka poslankyně, 
                  p.Mundl - asistent poslankyně, p Picková – tajemnice OÚ, p.Kalinová, p.Dziková, 
                  p.Svobodová, p.Trska, p.Lánský

Starosta obce přivítal všechny přítomné a zejména poslankyni za Karlovarský kraj paní Markétu 
Wernerovou, která se svým týmem dorazila na setkání se zastupiteli a občany obce. Do návrhové 
komise byli navrženi a jednohlasně odsouhlaseni pánové Jiří Střímelský,Miroslav Češka a Pavel 
Vašek . Jako ověřovatelé zápisu z jednání byli stanoveni a jednohlasně schváleni p.Marek Choc a 
p.Robert Muchka. Ověřovatelé zápisu ze zasedání 12.10.2015  pan Choc a paní Střimelská 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. Ještě 
před zahájením zasedání byl odhalen na zahradě před OÚ pomník obětem válek, který byl zpřístupněn 
veřejnosti přestřižením pásky, kterého se zúčastnila paní poslankyně Wernerová, starosta obce pan 
Ošecký, kronikářka obce paní Svobodová a čestnou stráž zajišťovali členové jednotky SDH Vintířov. 
Návrh pomníku obětem válek zpracoval projekčně ing.Toman, pracovník BPO Ostrov a  uvedené dílo 
bylo vybudováno restaurátorem panem Jiřím Pavlíkem z Ostrova, majitelem firmy RAVENSERVIS.

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 2015,akce na rok 2016 a příprava akcí na roky další.
4. Projednání rozboru hospodaření za 01-09/2015, návrh rozpočtu na rok 2016.
5. Plán kulturních akcí na měsíce 11 – 12/2015, plán kulturních akcí na rok 2016.
6. Setkání s poslankyní za ČSSD paní Markétou Wernerovou.
7. Plán starosty obce k inventarizaci majetku obce k 31.12.2015.
8. Různé.
9. 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 plněna. Připomněl, že usnesení jsou na každém zasedání kontrolována.

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, kde byly projednávány vzniklé problémy. V úterý 13.10. se starosta společně 
s místostarostou zúčastnili školení v prostorách SU a.s. Sokolov kde bylo podáno vysvětlení k novému 
zákonu o odpadech, který zřejmě ovlivní příjmy obce za skládkování .V průběhu října a listopadu jsme 
se několikrát zúčastnili na schůzkách a konzultacích v BP Ostrov s.r.o., ve vztahu ke zpracovávaným 
projektům 6.etapy výstavby RD a 2.etapy chodníku na Starou Chodovskou, které jsou před 
dokončením .Na našem OÚ proběhla konzultace s pracovníky  provozní společnosti VOSS Sokolov ve 



vztahu k propojení vodovodu Horka na vodovodní síť naší obce. Ve čtvrtek 15.10.2015, proběhnul 
svoz NO z naší obce firmou Sokolovská skládková s.r.o. Oproti minulým létům bylo méně občanů, 
kteří využili bezplatného odběru NO a těm patří dík, že uvedené odpady nedávají do běžného 
směsného komunálního odpadu. V neděli 18.10.,  se naše jednotka dobrovolných hasičů, společně se 
starostou obce, zúčastnila taktického cvičení složek IZS pod názvem LUXOR 2015. Toto cvičení bylo 
zaměřeno na nácvik plnění úkolů, směřujících k zajištění nouzového přežití obyvatelstva. Cvičení se 
odehrálo v prostorách stanice HZS a přilehlého okolí, v Karlových Varech. Na obci bylo jednáno 
s Mgr. Holkem o cenách plynu a jeho nákupu pro rok 2017. Zástupci obce prošli s poskytovatelem 
internetu a kabelové televize firmou CATR, trasy v obci,  které zahrnují I.etapu výstavby a upřesnili si 
vedení v některých sporných úsecích. Starosta pan Ošecký se zúčastnil několika zasedání KOS na KÚ 
v Karlových Varech u náměstka hejtmana ing. Hory. Taktéž se zúčastnil otevření nového 
multifunkčního centra na Březové u Sokolova, které se uskutečnilo 22.10.2015.Starosta se zúčastnil 
VH Sokolovské skládkové s.r.o., která se konala v zasedací místnosti Sokolovské uhelné společnosti 
Sokolov, dne 27.10.2015. Starosta obce pan Ošecký se dne 3.11.2015 zúčastnil setkání starostů ORP 
Sokolov s náměstkem hejtmana KK pro ŽP ing. Horou. Na tomto setkání byly projednány některé 
závažné problémy, které se týkají přemnožení černé zvěře v naší a okolních obcích. Starosta 
informoval i o dalších problémech, které byly na tomto zasedání projednávány. Taktéž se starosta 
setkal dne 5.11.2015, na pravidelné konzultaci s vedoucím oddělení PČR z Chodova panem 
npr.Hegeďušem.  V pátek 6.11.2015 proběhlo jednání zástupců obce Vintířov, s ředitelem HZS 
Karlovarského kraje plk.ing.Klemákem , ve vztahu k nákupu nového hasičského auta pro jednotku 
obce, která je zařazena od měsíce května do JPO III.

3. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí na roky další.

Starosta obce pan Ošecký přítomné seznámil se stavem jednotlivých akcí, které jsou pro letošní rok 
připraveny. Aktuální stav je popsán v materiálech , které byly zaslány jednotlivým členům ZO 
s pozvánkou. Je dokončena i záležitost požeráku na místní požární nádrži a to v rámci možností, které 
zde byly. Je dokončeno sociální zařízení na VS a pracuje se již na úpravách žákovských kabin TJ 
Baník.Po dokončení uvedených údržbářských prací přejdou řemeslníci do naší ordinace na zdravotním 
středisku, kde bude taktéž rekonstruováno sociální zařízení. Kromě dlouhodobě naplánovaných akcí 
byly provedeny v rámci údržby obecních objektů i nezbytné opravy. V dohledné době bude zahájena i 
kompletní oprava střechy garáží u čp.179 tak, jak jsme minule ZO rozhodlo. Dále byl předložen i plán 
akcí pro rok 2016, který vyplývá ze společného volebního programu.

4.Projednání rozboru hospodaření obce za 01- 09/2015 a návrhu rozpočtu obce na rok 2016. 

V uvedené otázce promluvil k přítomným předseda Finančního výboru pan Zápotocký. Podrobný 
komentář obdrželi zastupitelé v materiálech pro dnešní zasedání s doporučením, aby jej vzali společně 
s návrhem rozpočtu na rok 2016  na vědomí. Výsledky za uvedené období jsou velice dobré a obec se 
těší v současné době z dobrého finančního zdraví, což je zřejmé ze stavu běžného konta a spořících 
účtů. Z tohoto důvodu ZO rozhodlo i o nákupu nové hasičské cisterny, o které jednal starosta obce a 
velitel SDH obce pan Muchka se zástupci HZS Karlovarského kraje o dotaci na tento prostředek pro 
kvalitnější vybavení naší zásahové jednotky. Po diskuzi vzali zastupitelé zprávu na vědomí a byl 
odsouhlasen i vyrovnaný návrh rozpočtu na rok 2016 ve výši 45 720 000.- Kč, který bude vyvěšen 
k diskuzi občanům a na prosincovém zasedání bude po případně dalších úpravách předložen ke 
schválení ZO. Byly schváleny rozpočtové změny, předložené účetní paní Šubrtovou.

5.Plán kulturních akcí na měsíce 11 – 12/2015 a návrh plánu na rok 2016..

Paní Střimelská seznámila všechny přítomné s průběhem dosavadních kulturních akcí . Seznámila  
s konáním již proběhlých akcí. Informovala i o dalších naplánovaných akcích do konce letošního roku.
Byl projednán  a odsouhlasen návrh zájezdů na rok 2016, který bude zveřejněn v příštím občasníku a 
projednán byl i na dnešním zasedání. Taktéž paní Střimelská seznámila přítomné s předběžným 



plánem roku 2016, který bude ještě doplněn po ukončení příjmů žádostí na granty pro pořadatele 
kulturních akcí, kde uzávěrka je 30.11.2015.

6.Setkání s poslankyní za ČSSD paní Markétou Wernerovou.

Na tomto zasedání přivítal starosta pan Ošecký poslankyni PČR za Karlovarský kraj paní Markétu 
Wernerovou se svými asistenty, která je zároveň i zastupitelkou Karlovarského kraje. Je to po 
dlouhých rocích, co do obce zavítal člen zákonodárného sboru a měl zájem o dění v obci. Paní 
poslankyně navštívila naší ZŠ a MŠ , podívala se do sportovního centra, místní hasičárny, lesoparku a 
na odpoledním zasedání odpovídala ve vyhrazeném čase jedné hodiny, na dotazy přítomných občanů a 
zastupitelů. Návštěvu ukončila cca po šesti hodinách času s tím , že přislíbila odpovědět písemně na 
některé z nezodpovězených dotazů.

7.Plán starosty obce k inventarizaci majetku obce k 31.12.2015.

Starosta obce pan Ošecký, předal uvedený materiál společně s pozvánkou a ostatními materiály na 
dnešní zasedání  jednotlivým zastupitelům. Zároveň požádal aby každý člen komise provedl svou 
práci ve stanoveném termínu a zodpovědně. S případnými dotazy by se členové komisí měly obracet 
na tajemnici paní Pickovou nebo účetní paní Šubrtovou.

8. Různé:

- informace o práci MěPolicie Chodov v obci za měsíc říjen 2015 – viz svodka
- na 10.00 setkání s poslankyní za ČSSD paní Markétou Wernerovou na našem OÚ
- odvoz NO z obce se uskutečnil ve čtvrtek 15.10.2015 od 15.00 z obvyklých míst v obci firmou 
Sokolovská skládková s.r.o.
- HZS Karlovarského kraje – v neděli 18.10.2015 pořádal cvičení LUXOR  2015 v areálu HZS, 
kterého se zúčastnila i jednotka SDH naší obce a starosta pan Ošecký
- informace o VH Sokolovské skládkové s.r.o., která se konala dne 27.10.2015
- stav pasportu chodníků a komunikací obce popsala tajemnice paní Picková, která dokončí 
připomínkování s panem Liborem Češkou  
- otázka propadlé cesty a chodníku v lesní ulici – projednáno s městem Chodov
- otázka reklamy SC Vintířov v karlovarské hokejové hale – ZO souhlasí
- hospodaření PO MŠ a ZŠ za 1-9/2015 vzato na vědomí a podrobně bude vše probráno v lednu 2016
- ředitelské volno ZŠ Vintířov na 16.11.2015 – ZO nemá námitek
- poděkování manželů Krejčových za dary a návštěvu členů SPOZ a zástupců obce,  při příležitosti 
životního jubilea
- výsledky měření emisí v souladu s POPD LOM Jiří 2020
- odpuštění dluhu Sokolova mikroregionu Sokolov -  východ – informace ze dne 6.11.2015
- probrán návrh změny přednosti v jízdě na silnici II/181 při vjezdu do obce – zatím neodsouhlaseno
- návrh na předávání různých obecních ocenění při veřejných akcích a ne doma u jubilantů
- odsouhlasena smlouva o zřízení věcného břemeneč.IP-12-0002296/001 – ĆEZ 
- souhlas ZO k pronájmu části nebytových prostor v čp.169 Mudr. Tomáškové
- souhlas se splacením dluhu na nájemném části nebytových prostor v čp.169, do 31.12.2015
- účast starosty obce pana Jiřího Ošeckého na VH VSMOS a Sokolovské vodárenské s.r.o. dne 
18.12.2015 na Březové, v případě že nebude moci, nahradí jej místostarosta Marek Choc
- kupní smlouva č.9415002623/190884 na prodej vybudovaného plynárenského zařízení na II.etapě 
výstavby RD – ZO souhlasí

9.Usnesení – je samostatnou přílohou zápisu.
Po projednání všech bodů bylo zasedání ZO ukončeno v 17.15 hodin.

Ověřil :
                                                                                                                            Ošecký Jiří
                                                                                                                           starosta obce
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