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Obec Vintířov 
Zastupitelstvo obce Vintířov 
 

Zápis 

z 10. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, konaného dne 4.11.2019, od 16.00 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Vintířov 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
Přítomni: pan Petr Picek, pan Marek Choc, paní Jitka Střimelská, pan Jiří Střimelský, pan Pavel Vašek, pan Rostislav 
Zápotocký, pan Robert Muchka, paní Mgr. Petra Šimková, paní Bc. Liběna Tvrdíková, pan Libor Češka 
 
Nepřítomni: paní Iva Králová - omluvena 
Hosté: paní Marcela Picková – tajemnice obecního úřadu, 7 občanů obce 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Starosta obce zahájil 10. zasedání zastupitelstva a úvodem všechny přítomné uvítal. Dále starosta konstatoval, že všem 
členům zastupitelstva obce byla v zákonné lhůtě doručena pozvánka s návrhem programu dnešního jednání. Veřejnost 
byla o zasedání zastupitelstva obce informována podle § 93 odst. zákona o obcích na úřední desce Obecního úřadu 
Vintířov v souladu se zákonem po dobu 7 dní, a to ode dne 28.10.2019 do 4.11.2019. Současně s tím byla informace 
zveřejněna i na úřední desce, webových stránkách obce a v měsíčním listopadovém zpravodaji. Dále na základě prezenční 
listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) starosta konstatoval, že přítomno je 11 členů (z celkového počtu 
11 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92, odst. 3 zákona o obcích).  
 
Do návrhové komise byli navrženi a jednohlasně schváleni pánové Jiří Střimelský, Libor Češka a Rostislav Zápotocký. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu dnešního zasedání paní Jitku Střimelskou a pana Roberta Muchku a zapisovatele 

pana Marka Choce. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Výsledek hlasování:     Pro    10         Proti     0          Zdržel se     0 
 

Schválení programu: 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu 
s informací zveřejněnou na úřední desce. 

 

Navržený program jednání: 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce 
2. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními 
3. Informace o stavu a průběhu akcí v roce 2019 a příprav akcí na další roky 
4. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020 -2024 
5. Kulturní akce v měsících 11 - 12/2019 a plán kulturních akcí na rok 2020 
6. Plán starosty obce k inventarizaci majetku obce k 31.12.2019 
7. Delegování zástupce obce na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.  
8. Delegování zástupce obce na jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska 
9. Delegování zástupce obce na jednání řádné valné hromady společnosti SUAS - skládková, s.r.o. 
10. Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací obce Základní školy a Mateřské školy Vintířov   
11. Žádost o schválení uzavření Mateřské školy v době vánočních svátků (23.12.2019 -  3.1.2020) 
12. Projednání žádosti o navýšení mzdy správce tělocvičny Mateřské školy Vintířov 
13. Projednání odměny správci společenského sálu a přísálí 
14. Různé  
15. Diskuze 
16. Usnesení 
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Starosta dal o návrhu programu hlasovat: K návrhu programu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy na doplnění. 

            Výsledek hlasování:     Pro     10          Proti     0     Zdržel se     0 

 

Program dnešního zasedání Zastupitelstva obce Vintířov byl schválen. 

 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce 
Starosta informoval přítomné s plněním usnesení z minulých zasedání. Blíže seznámil přítomné s plněním usnesení 

č. 80 ze dne 18.3.2019, na jehož základě bylo zastupitelstvem odsouhlaseno odprodat nebytové prostory společně 

s garážemi v majetku obce jednotlivým společenstvím jednotek domu 172-173 a 174-175. Tato záležitost je řešena 

a úkony potřebné k této změně přesáhnou kalendářní rok 2019.  Dále bylo konstatováno, že jsou ostatní usnesení 

průběžně plněna. 

 

2.  Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními 
- Dne 10.10.2019 se sešla školská rada Základní školy Vintířov, za obec byli účastni zástupci obce a členové 

školské rady paní místostarostka Jitka Střimelská a starosta Marek Choc. 

- Dne 14.10.2019 se uskutečnilo setkání se starosty senátního obvodu č. 2, který se uskutečnil v obci Mnichov. 

Setkání byl přítomen pan senátor Ing. Miroslav Balatka a tématy společného setkání byly informace o 

možnostech státní podpory bytové výstavby v obcích a městech. Hovořilo se o aktuálním vývoji v RE:STARTu, 

možnosti pro města a obce, sběr podmětů pro nový akční plán. A mnohé další. Za obec se zúčastnil starosta.  

- Dne 17.10.2019 se uskutečnilo na Autodromu v Mostě setkání ze zástupci společnosti BMW Groupe pod 

názvem BMW Groupe Days. Na setkání byli pozváni zástupci dotčených měst, obcí a všichni zainteresovaní, 

kterých se přímo dotýká výstavba vývojového centra. Za obec se zúčastnili starosta Marek Choc a Robert 

Muchka.  

- Dne 22.10.2019 se uskutečnilo 2. společné setkání starostů Sokolovska na Městském úřadě v Sokolově. Za 

obec se zúčastnil starosta a tématem jednání byly veřejné zakázky, veřejné opatrovnictví a problém divokých 

prasat. 

- 25.10.2019 proběhla kontrola VPP z úřadu práce ze Sokolova. Po přezkoumání všech předložených podkladů 

konstatovali zástupci úřadu práce, že je vše v pořádku. 

- 29.10.2019 se uskutečnila schůzka s ing. Řezankou s projekční kanceláře INPLAN v záležitosti možné úpravy 

křižovatky směr Sokolov.  

- 4.11.2019 setkání s paní účetní p. Novákovou, kde se hovořilo o návrzích rozpočtů příspěvkových organizacích 

a o hospodaření těchto organizacích.   

- 28.10.2019 účast starosty obce p. Marka Choce na pozvání prezidenta ČR Miloše Zemana a manželky paní 
Ivany Zemanové na recepci pořádanou u příležitosti státního svátku České republiky na pražský hrad. 

 
  

3. Informace o stavu a průběhu akcí v roce 2019 a příprav akcí na další roky 
Starosta seznámil přítomné se stavem investičních akcí, které se uskutečnily v letošním roce a které jsou 

naplánované na příští rok 2020. Mimo akcí naplánovaných na volební období 2018 – 2022 se budou postupně 

realizovat i některé naplánované investiční akce z předchozích let. Některé již byly realizovány. V letošním roce se 

provádělo několik oprav v rámci údržby v budově obecního úřadu, kde zbývá pouze nainstalovat zábradlí na 

schodiště před vstupem do budovy. O žádných jinými opravách se zatím již neuvažuje. Celkové náklady na realizaci 

veškerých oprav v budově obecního úřadu činily zatím na základě dodaných faktur 577 448,- Kč s DPH. Další 

dokončenou větší investiční akcí byla oprava vrácených prostor v budově bývalého zdravotního střediska. 

Vzhledem k tomu, že objekt je ze 70. let minulého století bylo potřeba mimo oprav malby přistoupit i k výměně 

nevyhovujícímu stavu elektroinstalace, ústředního vytápění, vodoinstalace k jejich kompletní výměně. Celkové 

investiční náklady oproti původním předpokladům mírně narostly, ale současný stav si tyto prostředky vyžádal, 
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s tím, že bude objekt složit dlouhá léta bez dalších investic. Nehledě na to, že je velice složité opravovat prostory, 

které jsou již poté využívány nájemcem. Do nových prostornějších prostor se povedlo po předchozích jednáních 

přesunout stávajícího obvodního lékaře, který v těchto prostorách začal ordinovat od 1.11.2019. Celkové náklady 

na tuto investiční akci činily 2 641082,00 vč. DPH. Na příští rok 2020 je plánováno rozšíření dvou parkovišť. U 

panelového domu č.p. 172 -175 bude vybudováno nové parkoviště, které rozšíří stávající místo stání. Výstavbě 

parkoviště bude předcházet výměna kanalizačního potrubí, kterou bude provádět Vodohospodářská společnost 

Sokolov, s.r.o.. Druhé parkoviště bude vybudováno u zdravotního střediska, kde také zvýší kapacitu parkování a 

pomůže vyřešit problém s nedostatkem parkovacích míst. Na obě parkoviště jsou již zpracovány projektové 

dokumentace a vyřizují se stavební povolení. Proběhlo jednání s projektantem p. Ing. Řezankou s projekční 

kanceláře INPLAN z Karlových Varů, v záležitosti případné úpravy křižovatky směrem na Sokolov za č.p. 100. Bude 

vypracována studie a poté bude oslovena Krajská správa a údržba Karlovarského kraj a budou se hledat možná 

vůle a spolupráce v této záležitosti. V měsíci listopad 2019 budou zahájeny práce na úpravě prostranství před 

přísálím, kterému bude předcházet vymýcení vzrostlých smrků. Akce bude prováděna společností JML stavební 

s.r.o. a bude se jednat o celkovou úpravu tak, aby byl vytvořen přístup pro tělesně hendikepované do těchto 

prostor. Zároveň s touto akcí bude probíhat úprava povrchu parkoviště před obecním úřadem, kde je propadlá 

vozovka. V materiálech k dnešnímu jednání byl vložen seznam oprav 2020 v základní škole, který předložila 

ředitelka Marcela Kokešová. Ve výčtu jsou uvedeny nutné opravy a úpravy, které budou podle možností 

realizovány. Ze strany zastupitelů nebyly k předloženému materiálu výhrady, pouze je na zvážení realizace 

klimatizační jednotky, zdali je to potřebné. Plán oprav z mateřské školy předložen nebyl i vzhledem k tomu, že 

v letošním roce proběhla veliká investice. V tomto zařízení budou provedeny pouze nutné opravy, které bude 

potřeba na základě vzniklých problému řešit. Určitě se počítá s drobnými opravami, které by svým rozsahem nebyly 

významné. Řešila se záležitost, rozšíření šaten v objektu TJ Baník Vintířov. Zde se po mnoha jednáních rozhodlo, že 

by bylo daleko vhodnější, řešit věc komplexe a s tohoto důvodu se nechala vypracovat studie budoucí stavby. Zcela 

nová stavba měla být navržena tak, aby dokázala poskytnout veškeré potřebné zázemí pro místní fotbalový klub a 

zároveň i poskytnout potřebné zázemí, při pořádání místních kulturních akcí. Studii zpracoval projektant p, Ing. 

Petr Potužák. O záležitosti bude dále jednáno. 

 

 

4. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020 -2024 
Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh rozpočtu obce na rok 2020 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 

2020 – 2024. Tyto předložené návrhy rozpočtů se již projednávaly na předchozím zasedání dne 7.10.2019 a nebyly 

vzneseny návrhy na změny. Shora uvedené návrhy rozpočtů, byly vždy součástí materiálů společně s pozvánkou 

tak, aby měli zastupitelé dostatek času se s návrhy seznámit. Na dnešním zasedání předložil starosta zastupitelstvu 

návrh na úpravu návrhu rozpočtu obce na rok 2020. Tento návrh rozpočtu předpokládá jak na straně příjmu tak 

výdajů částku 43 820 000,- Kč. Na základě jednání s účetní p. Novákovou spravující účetnictví příspěvkovým 

organizacím obce MŠ a ZŠ, a seznámení se s potřebami jednotlivých organizací navrhl starosta provést úpravu 

v návrhu rozpočtu v položkách pro tyto organizace. K předloženému návrhu proběhla diskuze a nakonec byla 

předložená úprava odsouhlasena. Rozpočet obce na rok 2020 s touto odsouhlasenou úpravou a střednědobý 

rozpočtový výhled na roky 2020 - 2024 bude vyvěšen na úřední desku obce k případné diskuzi občanů. Na příštím 

prosincovém zasedání dne 6.12.2019 budou návrhy jak rozpočtu, tak střednědobého rozpočtového výhledu 

projednávány a poté předloženy zastupitelstvu ke schválení. Předložený návrh rozpočtu obce na rok 2020 a návrh 

střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020 - 2024 je součástí tohoto zápisu (příloha č. 2). 

  

Návrh usnesení č. 118 : 

Zastupitelstvo obce Vintířov projednalo předložený navrhovaný rozpočet obce na rok 2020 a střednědobý 

rozpočtový výhled na roky 2020 - 2024 a bere tyto návrhy na vědomí. Návrhy budou vyvěšeny k případné  diskuzi 

občanům na úřední desku obce. 

 

Výsledek hlasování:      Pro    10         Proti 0           Zdržel se  0    

Usnesení č. 118 bylo přijato. 
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5. Kulturní akce v měsících 11 - 12/2019 a plán kulturních akcí na rok 2020 
Místostarostka Jitka Střimelská seznámila přítomné s plánem kulturních akcí na uplynulé období. Dále se zmínila  

o vyhlášené programové dotaci obce Vintířov, na jejímž základě mohou žadatelé o kulturní a společenskou činnost 

v obci Vintířov podávat své požadavky do 30. listopadu 2019. Dne 4.12.2019 zasedne kulturní komise obce, 

vyhodnotí jednotlivé žádosti a 6.12.2019 předloží zastupitelstvu stanovisko komise. Předseda kulturní komise Libor 

Češka upřesnil termín kulturní akce ke 130 výročí hasičů v obci, které se uskuteční 6.6.2019. Na příští rok 2020 je 

již znám termín konání ROCKFESTU, který se uskuteční 22. srpna 2020 a hlavní kapelou bude BSP (Michal Pavlíček).  

 

Následující akce: 

- Dne 9.11.2019 Halloweenské strašení v režii Mgr. Petry Šimkové 

- Dne 23.11.2019 Vítání občánků v řežii spolku pro občanské záležitosti a žáků z místní základní škol 

- Dne 3.12.2019 Vánoční koncert skupiny Roháči z Lokte 

- Dne 14.12.2019 se uskuteční zájezd do předvánoční Prahy spojený s návštěvou div. představení 

- Dne 23.12.2019 Zpívání pod vánočním stromečkem (lesopark) 

- Dne 24.12.2019 Soutěž o nejlepší štědrovečerní salát (restaurace VYKA) 

6. Plán starosty obce k inventarizaci majetku obce k 31.12.2019 
Každý ze zastupitelů obdržel společně s pozvánkou plán k inventarizaci majetku obce, ve kterém jsou veškeré 
potřebné informace o termínech plnění a rozdělení jednotlivých inventarizačních komisí. Podrobnější informace 
k tomuto bodu jednání podala přítomným tajemnice Marcela Picková.  

 
Návrh usnesení č. 119: 
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s předloženým plánem inventarizace majetku obce k 31.12.2019.  
 

Výsledek hlasování:   Pro   10      Proti   0      Zdržel se   0 
Usnesení č. 119 bylo schváleno. 

 
 

7. Delegování zástupce obce na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.  
Starosta předložil návrh Zastupitelstvu obce Vintířov o delegování své osoby na jednání VH společnosti Sokolovské 
vodárenské s.r.o., konané dne 13.12.2019. V případě, kdy se nebude moci jednání starosta Marek Choc osobně 
zúčastnit, bude ho zastupovat místostarostka obce Jitka Střimelská. 

 
 

Návrh usnesení č. 120 zastupitelstva obce Vintířov 
o delegování zástupce obce na jednání valné hromady  

společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. dne 13.12.2019 

 

 
Zastupitelstvo obce Vintířov podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích: 
 

1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., IČ 263 48 675, se sídlem 
v Sokolově, Svatopluka Čecha 1001, PSČ 356 01, konané dne 13.12.2019, která bude jednat o těchto 
záležitostech: 
a) zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti v období 1.1.2019 – 30.9.2019, 
b) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2020, 
c) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2020 podle Provozní smlouvy ze dne 30.4.2003 a dle 

Koncesní smlouvy ze dne 22.12.2015, uzavřených s provozovatelem Vodohospodářská společnost 
Sokolov, s.r.o.,  

d) projednání a schválení plánu investic pro rok 2020, 
e) projednání a schválení uzavření kupní smlouvy za účelem prodeje části pozemku parc.č. 1492/17 v k.ú. 

Sokolov 
f) seznámení s postupem příprav provozování vodohospodářského majetku společnosti po 1.1.2021, 
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g) schválení uzavření smlouvy o prodeji a koupi části závodu z pozice vedlejšího účastníka – ručitele, 
jakož i z pozice jediného společníka dceřiné společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. coby kupujícího, 

h) schválení převzetí ručitelského závazku za splnění povinností dceřiné společnosti VODÁRNA 
SOKOLOVSKO s.r.o. vyplývajících ze smlouvy o prodeji a koupi části závodu, 

i) schválení uzavření smlouvy o převodu aktiv za účelem nabytí majetku pořízeného v rámci provozování 
ze strany Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o. 

 jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu obce Marka Choce a  

 
2. ukládá mu, aby za obec Vintířov jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o 
ad b) schválení výše vodného a stočného pro rok 2020, 

ad c) schválení výše nájemného pro rok 2020 podle Provozní smlouvy ze dne 30.4.2003 a dle Koncesní 

smlouvy ze dne 22.12.2015, uzavřených s provozovatelem Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,  

ad d) schválení plánu investic pro rok 2020, 

ad e) schválení uzavření kupní smlouvy za účelem prodeje části pozemku parc.č. 1492/17 v k.ú. Sokolov, 

ad g) schválení uzavření smlouvy o prodeji a koupi schválení uzavření smlouvy o prodeji a koupi části závodu 

z pozice vedlejšího účastníka – ručitele, jakož i z pozice jediného společníka dceřiné společnosti 

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. coby kupujícího, 

ad h) schválení převzetí ručitelského závazku za splnění povinností dceřiné společnosti VODÁRNA 

SOKOLOVSKO s.r.o. vyplývajících ze smlouvy o prodeji a koupi části závodu, 

ad i) schválení uzavření smlouvy o převodu aktiv za účelem nabytí majetku pořízeného v rámci provozování 

ze strany Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.. 

 
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta zúčastnit, bude obec Vintířov zastupovat 

místostarostka Jitka Střimelská. 

 

Výsledek hlasování:      Pro    10         Proti     0        Zdržel se   0    

Usnesení č. 120 bylo schváleno. 

 
 

8. Delegování zástupce obce na jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska  
Starosta předložil návrh Zastupitelstvu obce Vintířov o delegování své osoby na jednání VH Vodohospodářského 
sdružení měst a obcí, konané dne 13.12.2019. V případě, kdy se nebude moci jednání starosta Marek Choc 
osobně zúčastnit, bude ho zastupovat místostarostka obce Jitka Střimelská. 

 
 

Návrh usnesení č. 121 zastupitelstva obce Vintířov 
pro jednání valné hromady  

Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska dne 13.12.2019 

 

Zastupitelstvo obce Vintířov podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích: 
 

2. jakožto člen VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ SOKOLOVSKA, IČ 491 63 451, se sídlem Sokolov, 
Nádražní 544, PSČ 356 01, deleguje jako zástupce obce Vintířov pro výkon všech práv člena starostu obce Marka 
Choce, přičemž tato delegace zástupce města (obce) je určena k výkonu práv člena na všech valných hromadách 
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VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ SOKOLOVSKA konaných od udělení této delegace počínaje 
valnou hromadou konanou dne 13.12.2019; 
 

3. ukládá delegovanému zástupci, aby za obec Vintířov jako za člena VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ MĚST A 
OBCÍ SOKOLOVSKA na jednání valné hromady, které se koná dne 13.12.2019 kladně rozhodl o  

a) schválení výše nájemného pro rok 2020 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou 
společností Sokolov s.r.o. 

b) schválení plánu investic pro rok 2020 
c) schválení rozpočtu pro rok 2020 
d) schválení záměru prodeje pozemků v k.ú. Dolní Chodov, a to: 
- parc.č.  1108 o výměře 1143 m2, druh pozemku: ostatní plocha 
- parc.č.  1109/1 o výměře 868 m2, druh pozemku: ostatní plocha 
- parc.č.  1109/2 o výměře 282m2, druh pozemku: ostatní plocha 
- parc.č.  1109/3 o výměře 455 m2, druh pozemku: ostatní plocha 
- parcč.  1109/4 o výměře 330m2, druh pozemku: ostatní plocha 
- parcč.  1109/5 o výměře    88 m2, druh pozemku: ostatní plocha. 

 
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude obec Vintířov zastupovat místostarostka 

obce Vintířov p. Jitka Střimelská. 

  
Výsledek hlasování:   Pro   10     Proti    0          Zdržel se  0 
Usnesení č. 121 bylo schváleno. 

 
 
 

9. Delegování zástupce obce na jednání řádné valné hromady společnosti SUAS - skládková, s.r.o. 
Starosta předložil návrh Zastupitelstvu obce Vintířov, delegovat místostarostku Jitku Střimelskou na jednání VH 
společnosti SUAS – skládková, spol. s r.o., která se uskuteční 7.11.2019 v Sokolově, Staré náměstí 69, v zasedací 
místnosti. 

 
Návrh usnesení č. 122:   
Zastupitelstvo obce Vintířov podle § 84 odst. 2 písm. F) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích deleguje místostarostku 
Jitku Střimelskou na jednání VH společnosti SUAS – skládková, spol. s r.o. se sídlem Staroměstská 39, 357 35 
Chodov, IČ: 62584961, která se koná  dne 7.11.2019 v Sokolově, Staré náměstí 69 a ukládá ji, aby za obec Vintířov 
jako za společníka na tomto jednání VH jednala a hlasovala. 
 
Výsledek Hlasování:      Pro   10        Proti     0          Zdržel se    0     
Usnesení č. 122 bylo schváleno. 

 
 

 
10. Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací obce Základní školy a Mateřské školy Vintířov   

Starosta předložil zastupitelstvu obce souhrnný návrh rozpočtů na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu 
rozpočtů na roky 2021 – 2022 obou příspěvkových organizací Základní školy Vintířov a Mateřské školy Vintířov. 

 
Návrh usnesení č. 123: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje předložené návrhy rozpočtů na rok 2020 a návrhy střednědobých výhledů 
rozpočtů na roky 2021 – 2022 příspěvkových organizací obce Základní školy Vintířov a Mateřské školy Vintířov. 
Předložené materiály budou vyvěšeny na úřední desku obce. 
 
Výsledky hlasování.   Pro   10    Proto    0        Zdržel se   0  
Usnesení č. 123 bylo schváleno.   
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11. Žádost o schválení uzavření Mateřské školy v době vánočních svátků (23.12.2019 -  3.1.2020) 

Starosta předložil návrh paní ředitelky mateřské školy Zdeňky Štafkové, ve kterém požádala zastupitelstvo obce o 
schválení uzavření mateřské školky v období vánočních svátků ode dne 23.12.2019 do 3.1.2020. Přílohou žádosti 
byla i listina s podpisy rodičů, kteří s tím souhlasí.  
 

Návrh usnesení č. 124: 
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s uzavřením Mateřské školky Vintířov v období vánočních svátků ode dne 
23.12.2019 do 3.1.2020. 
  
Výsledky hlasování:   Pro    10      Proti   0          Zdržel se      0   
Usnesení č. 124 bylo schváleno. 

 
 

12. Projednání žádosti o navýšení mzdy správce tělocvičny Mateřské školy Vintířov 
Starosta seznámil přítomné se žádostí ředitelky Mateřské školy Vintířov, ve které navrhuje navýšení mzdy správci 
tělocvičny o částku 500,- Kč. Vzhledem k tomu, že je jeho mzda (dohoda o provedení práce 0,5 úvazku) hrazena 
výhradně z vedlejší hospodářské činnosti, nepokryly by tyto prostředky jeho navýšení. V žádosti je vzhledem 
k tomuto navýšení mzdy správci navrhnuto, aby se potřebná částka pro mzdu správce hradila z 50 % z prostředků 
obce a 50 % prostředků z vedlejší hospodářské činnosti mateřské školy. 

 
Návrh usnesení č. 125: 
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s navýšením měsíční mzdy správci tělocvičny Mateřské školky Vintířov o 
500,- Kč. Mzda správci tělocvičny bude od 1.1.2020 tvořena z 50 % z prostředků poskytovaných obce Vintířov 
a z 50 % z prostředků z vedlejší hospodářské činnosti Mateřské školy Vintířov. 
 
Výsledek hlasování.      Pro    10        Proti  0             Zdržel se  0       
Usnesení č. 125 bylo schváleno. 

 
 
 

13. Projednání odměny správci společenského sálu a přísálí 
V souvislosti se změnou pronájmu sálu a přísálí (usnesení č. 101 ze dne 24.6.2019), na jehož základě došlo ke 
snížení pořádaných akcí na sále vyvstala otázka upravit na základě těchto skutečností výši odměny správce tohoto 
zařízení. Na předešlých zasedáních byla tato otázka řešena a bylo i předloženo několik variant řešení. V této věci 
bylo již na minulém zasedání dne 4.10.2019 hlasováno, ale nebylo rozhodnuto. Neboť nebylo potřebné množství 
přítomných členů zastupitelstva. Starosta předložil zastupitelstvu návrh, snížit měsíční odměnu správci o 500,- Kč 
a ponechat beze změn měsíční vyplácení odměny. Proti tomuto návrhu byl předložen protinávrh, aby byla odměna 
správci tvořena paušální částkou za měsíc a dále za každý úkon a využití sálu dále odměňováno. O tomto 
předloženém návrhu bylo hlasováno (4 pro/ 6 proti/ zdržel se 0).   

 
Návrh usnesení č. 126:  
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje změnu odměny správci sálu a přísálí na základě usnesení č. 101 ze dne 
24.6.2019, snížením měsíční hrubé odměny o 500,- Kč. Forma vyplácení měsíční odměny zůstane beze změn.    
 
Výsledek hlasování:      Pro    6       Proti   4            Zdržel se      0  
Usnesení č. 126 bylo schváleno. 

 
 
14. Různé: 

 
a) Pojmenování místního lesoparku  

Starosta navrhnul zastupitelstvu obce Vintířov pojmenovat místní lesopark po bývalém starostovi Jiřím Ošeckém.  
Tomuto návrhu předcházela jednání na minulých zasedáních, kde se hodnotily možné varianty (místa), která by 
byla vhodná pojmenovat po bývalém dlouholetém starostovi. Na posledním zasedání dne 7.10.2019 bylo v této 
záležitosti opět jednáno a bylo dohodnuto, pokud nebude mít rodina k tomuto návrhu zastupitelstva výhrady, 
pojmenuje se  místní lesopark na Lesopark Jiřího Ošeckého. Záměr byl rodině skrze starostu obce předložen a 
nebyly vzneseny žádné výhrady. 
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Návrh usnesení č. 127: 
Zastupitelstvo obce Vintířov se usneslo a souhlasí pojmenovat místní lesopark po bývalém dlouholetém 
starostovi Jiřím Ošeckém. Nový oficiální název místního lesoparku bude ode dne schválení Lesopark Jiřího 
Ošeckého. 
 
Výsledek Hlasování:       Pro    10          Proti   0           Zdržel se     0 
Usnesení č. 127 bylo schváleno. 

 
 
 

b) Projednání a schválení termínů svateb na 1. pololetí roku 2020 
Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení termíny svateb na 1. pololetí roku 2020 v naší obci.  
 
Návrh usnesení č. 128: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje termíny konání svateb na 1. pololetí roku 2020, tak jak bylo předloženo 
starostou (příloha č. 3)  

 
Výsledek hlasování:    Pro        10      Proti    0        Zdržel se      0 
Usnesení č. 128 bylo schváleno. 

 
 
 

c) Rozpočtové opatření č. 6/2019  
Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2019. Podrobnější informace k tomuto 
bodu jednání podala na základě podkladů účetní obce tajemnice úřadu p. Marcela Picková. K rozpočtovému 
opatření bylo potřeba přistoupit vzhledem k nákupu drtiče, zřízení sušáku na prádlo u objektu č.p. 179 a nákup 
licence softwaru. 
 
Návrh usnesení č. 129: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 6/2019.  

 
Výsledek hlasování:    Pro        10      Proti    0        Zdržel se      0 
Usnesení č. 129 bylo schváleno. 

 
 
 
 

   Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
- Dne 23.10.2019 byla podepsána rámcová smlouva mezi obcí Vintířov a záchrannou a odchytovou službou pro zvířata 

p. Petra Prokeše, která bude od 1.1.2020 zajišťovat tyto služby za městskou policii Chodov, která k 31.12.2019 v naší 
obci ukončí svou činnost. 

- Věnován finanční sponzorský dar ve výši 2 000,- Kč na zajištění maturitního plesu třídě 4 PM, 4 Pa a 4 PK IŠŠTE Sokolov, 
který se koná 17. ledna 2020. 

- Svodku Městské policie Chodov za měsíc říjen 2019 
- Příští výjezdní zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 6.12.2019. 

 
- Informaci o provedených zkouškách ovzduší v naší obci ve čtyřech lokalitách, které provedla akreditovaná zkušební 

laboratoř se sídlem v Ústí nad Labem. Odběry vzorků ovzduší se ve vybraných lokalitách se prováděly v období 
10.9.2019 – 27.10.2019 a z výsledků provedených analýz lze konstatovat, 24 hodinové imisní limity ve sledovaném 
období překročeny nebyly.  

- Věnován finanční dar ve výši 2 000,- Kč neziskové organizaci (spolek), DROSERA z.s. jenž provozuje Záchrannou stanici 
pro hendikepované živočichy na Bublavě.   

- Účast starosty obce p. Marka Choce na pozvání prezidenta ČR Miloše Zemana a manželky paní Ivany Zemanové na 
recepci pořádanou u příležitosti státního svátku České republiky na pražský hrad dne 28.10.2019. 
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Diskuze/ připomínky občanů: 
V diskuzi se podrobněji řešila záležitost fotbalových šaten TJ Baník Vintířov. V této záležitosti byl požádán projektant, aby 
navrhl možné řešení. Výstupem tohoto řešení je vypracovaná studie stavby, která byla navržena jako jednopatrová 
s veškerým zázemím. K předložené studii byly navrženy pozměňující návrhy, které budou předloženy projektantovi, aby je 
zohlednil a zapracoval do návrhu. Bude navrhnut termín pracovního společného setkání s projektantem tak, aby se povedlo 
do nového návrhu zapracovat veškeré připomínky. Po přepracování studie, bude záležitost dále projednávána. 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

1) Prezenční listina 
2) Návrhu rozpočtu na rok 2020 a střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020 -2024 
3) Termíny svateb na 1. pololetí roku 2020 
4) Informace o konání zasedání zastupitelstva obce 

 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.30 hodin. 
 
 
Zápis byl vypracován dne 14.11.2019. 
 
 
 
Zapisovatel:                 Marek Choc               dne …………………………………… Podpis …………………………………. 
 
 
Ověřovatelé:                Jitka Střimelská         dne …………………………………  Podpis …………………………………… 
 
 
                                         Robert Muchka        dne ………………………………… Podpis …………………………………… 
 
 
Starosta obce:                 Marek Choc            dne ……………………………….. Podpis ……………………………………             


