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Obec Vintířov 
Zastupitelstvo obce Vintířov 

Zápis 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, konaného dne 5.11.2018, od 17.00 hodin  

v zasedací místnosti Obecního úřadu Vintířov 

Přítomni: pan Jiří Ošecký, pan Marek Choc, paní Jitka Střimelská, pan Jiří Střimelský, pan Pavel Vašek, 

pan Rostislav Zápotocký, paní Iva Králová, pan Robert Muchka, paní Bc. Liběna Tvrdíková, paní Mgr. 

Petra Šimková 

Hosté: paní Marcela Picková – tajemnice obecního úřadu, 18 občanů obce 

Zahájení zasedání zastupitelstva  

Zasedání Zastupitelstva obce Vintířov (dále též jako zastupitelstvo) bylo zahájeno v 16.00 hodin 

dosavadním starostou obce panem Jiřím Ošeckým (dále jen předsedající). 

V době před ustavujícím zasedáním bylo členům zastupitelstva předáno osvědčení o zvolení 

členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva obcí 

a o změně některých zákonů, v platném znění. 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v plném znění, konalo do 15 dnů ode 

dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta 

uplynula 19.10.2018, žádný takový návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o 

obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vintířov zveřejněna v souladu se zákonem po 

dobu 7 dní, a to ode dne 28.10.2018 do 5.11.2018. Současně s tím byla informace zveřejněna i 

na „elektronické úřední desce“ a webových stránkách obce. 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (Příloha č. 1) 

konstatoval, že přítomno je 11 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 11 všech členů 

zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92, odst. 3 zákona o obcích). 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu dnešního zasedání paní Jitku Střimelskou a pana 

Roberta Muchku a zapisovatele pana Marka Choce. K návrhu nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy. 

Návrh usnesení č. 1:  
Zastupitelstvo obce Vintířov určuje ověřovateli dnešního zápisu paní Jitku Střimelskou a 
pana Roberta Muchku a zapisovatele pana Marka Choce. 
Výsledek hlasování:     Pro  11   Proti  0   Zdržel se  0 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
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Schválení programu: 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly 

vzneseny žádné návrhy na doplnění. 

Předsedající dal o návrhu programu hlasovat.  

Návrh usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:  
 
1. Zahájení. 
2. Volba mandátové, volební komise a návrhové komise volba ověřovatelů zápisu.  
3. Jednání a zpráva mandátové komise. 
4. Složení slibu členů Zastupitelstva obce Vintířov 
5. Volba starosty a místostarostky. 
6. Projev nového starosty. 
7. Projednáním rozboru hospodaření za 01-09/2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 
8. Návrh mimořádné odměny uvolněnému členu zastupitelstva 
9. Různé  
10. Usnesení 

 
Výsledek hlasování:  Pro 11   Proti  0   Zdržel se  0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 
2. a) Volba mandátové komise  
 

Předsedající navrhl určit mandátovou komisi ve složení pan Libor Češka, paní Bc. Liběna 

Tvrdíková a pan Rostislav Zápotocký. Tato komise má za úkol ověřit platnost voleb na základě 

dokladů o výsledcích voleb, které této komisi předloží zapisovatelka místní volební komise paní 

Jana Češková.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení č. 3: 
Zastupitelstvo obce Vintířov určuje mandátovou komisi ve složení pan Libor Češka, paní      
Bc. Liběna Tvrdíková a pan Rostislav Zápotocký 
Výsledek hlasování:    Pro  11  Proti  0  Zdržel se  0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 
2. b) Volební a návrhová komise 

 
Předsedající navrhl určit volební a návrhovou komisi ve složení pan Pavel Vašek, pan Robert 
Muchka a pana Jiří Střimelský. Tato komise má za úkol řídit na dnešním ustavujícím zasedání 
volbu starosty, místostarostky a dále připravit usnesení. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. 
 
Návrh usnesení č. 4: 
Zastupitelstvo obce Vintířov určuje volební a návrhovou komisi ve složení pan Pavel Vašek, 
pan Robert Muchka a pan Jiří Střimelský.   
Výsledek hlasování:   Pro  11   Proti  0   Zdržel se  0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
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3. Jednání a zpráva mandátové komise 
 

Předsedající požádal mandátovou komisi, aby se odebrala do prvního patra k projednání a 
splnění stanovených povinností zákonem. Z tohoto důvodu bylo zasedání přerušeno na 5 
minut. Po návratu mandátové komise požádal předsedající předsedu mandátové komise, aby 
přednesl návrh zprávy (Příloha č. 2). 
 
Návrh usnesení č. 5: 
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s předneseným návrhem zprávy mandátové komise o 
ověření a platnosti voleb členů Zastupitelstva obce Vintířov. 
Výsledek hlasování:   Pro   11   Proti  0   Zdržel se  0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 
4. Složení slibů členu Zastupitelstva obce Vintířov 
 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 
odmítnutí slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v plném znění). 
 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající vyzval členku zastupitelstva paní Mgr. Petru 
Šimkovou, aby přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České 
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu 
obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Předsedající jmenovitě 
vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“, podáním ruky a 
podpisem na připraveném archu (příloha č. 3)  
žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 
5. Volba starosty a místostarostky 
 

a) Určení způsobu volby starosty a místostarosty  
Předsedající vyzval předsedu volební a mandátové komise pana Pavla Vaška, aby seznámil 
přítomné členy zastupitelstva obce se způsobem volby starosty a místostarostky. Předseda 
volební a mandátové komise konstatoval, že se komise jednohlasně usnesla a volba starosty a 
místostarostky proběhne veřejným hlasování.  
 
Návrh usnesení č. 6: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje způsob volby starosty a místostarostky veřejným 
hlasováním uvedeným předsedou volební a mandátové komise. 
Výsledek hlasování:   Pro  11   Proti  0   Zdržel se  0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 
b) Návrh kandidátů na funkci starosty a volba starosty 

Předsedající vyzval předsedu volební a mandátové komise pana Pavla Vaška, aby přednesl 
návrh na funkci starosty obce. Ten konstatoval, že před ustavujícím zasedáním se uskutečnily 
dvě setkání všech členů zvolených stran, dne 17.10.2018 a 31.10.2018 na kterých byl 
projednán a navržen na funkci uvolněného starosty pro období 2018 – 2022 pan Marek Choc. 
 

 
Návrh usnesení č. 7: 
Zastupitelstvo obce Vintířov volí do funkce uvolněného starosty pro období 2018 – 2022 
pana Marka Choce. 



4 
 

Výsledek hlasování:   Pro 11   Proti  0   Zdržel se  0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno.  
  

c) Návrh kandidátů na funkci místostarostky a volba místostarostky 
Nově zvolení starosta obce Marek Choc (dále jen předsedající) vyzval předsedu volební a 
mandátové komise pana Pavla Vaška, aby přednesl návrh na funkci místostarosty obce. Ten 
konstatoval, že před ustavujícím zasedáním se uskutečnily dvě setkání všech členů zvolených 
stran, dne 17.10.2018 a 31.10.2018 na kterých byla projednán a navržena na funkci uvolněné 
místostarostky pro období 2018 – 2022 paní Jitka Střimelská.  
 

 
Návrh usnesení č. 8: 
Zastupitelstvo obce Vintířov volí do funkce uvolněné místostarostky pro období 2018 – 2022  
paní Jitku Střimelskou. 
Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti  0   Zdržel se  4 
Usnesení č. 8 bylo schváleno.   

 
6. Projev nově zvoleného starosty 

Nově zvolený starosta obce neměl projev připraven v papírové podobě a z tohoto důvodu není 
nikde založena žádná jeho kopie.  

 
7. projednání rozboru hospodaření za 01-09/2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 
 

Předsedající konstatoval, že každý člen zastupitelstva obce obdržel v materiálech k dnešnímu 
jednání podklady, ve kterých je komentář k rozboru hospodaření za dané období, vypracovaný 
finančním výborem, na základě podkladů od účetní obce Vintířov. Dále je zde předložen návrh 
vyrovnaného rozpočtu na rok 2019 v celkové částce na straně výdajů i příjmů v hodnotě 38 453 
000,- Kč. Tento návrh je potřeba projednat a schválit, tak aby ho bylo možno vyvěsit na úřední 
desku obce k nahlédnutí občanům. Na příštím prosincovém zastupitelstvu se bude o návrhu 
rozpočtu na rok 2019 jednat a po případných doplněních by se měl daný rozpočet schválit. 
 
Návrh usnesení č. 9: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje zveřejnění návrhu vyrovnaného rozpočtu na rok 2019 
ve výši 38 453 000,- Kč na úřední desku obce k diskuzi veřejnosti. 
Výsledek hlasování:  Pro 11   Proti  0   Zdržel se  0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 
8. Návrh mimořádné odměny uvolněnému členu zastupitelstva 
 

Před ustavujícím zasedáním, ve dnech 17.10.2018 a 31.10.2018 se uskutečnilo setkání všech 
členů zvolených stran, na kterém bylo dohodnuto, že na základě § 76 odst. 4 a 5 a § 84 odst. 2 
písm. o/ zákona o obcích, bude odstupujícímu starostovi poskytnuta mimořádná odměna za 
splnění mimořádných úkolů obce. Mimořádná odměna bude ve výši dvojnásobku odměny, 
jakou měl ještě jako uvolněný starosta, v souhrnu za kalendářní měsíc. 
 
Návrh usnesení č. 10: 
Odstupujícímu starostovi panu Jiřímu Ošeckému, bude poskytnuta odměna na základě § 76 
odst. 4 a 5 § 84 odst. 2 pís. o/zákona o obcích, za splnění mimořádných úkolů v oblasti 
rozvoje a obnovy obce.  
Výsledek hlasování:    Pro  11   Proti  0   Zdržel se  0 
Usnesení č. 10 bylo schváleno.  
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9. různé 
 

 
a) Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o jednáních, která proběhla ve dnech 17.10.2018 a 

31.10.2018, na kterých bylo dohodnuto zřízení orgánů ZO a komisí obce na základě § 117 a 122 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích , ve znění pozdějších změn a doplňků (příloha č. 4). S návrhy 
jednotlivých komisí se měli všichni členové zastupitelstva před schvalováním seznámit a v této 
věci podat proti návrhy. Proti návrhy byly podány a zapracovány tak, aby nic nebránilo schválit 
tyto komise.  

 
Návrh usnesení č. 11: 
Zastupitelstvo obce Vintířov volí zřízené orgány ZO a komise ve složení tak, jak bylo 
dohodnuto na jednáních před ustavujícím zasedáním (příloha č. 4).  Zvolením nových orgánů 
obce a komisí končí zřízené organy a komise schválené bývalým Zastupitelstvem obce 
Vintířov. 
Výsledek hlasování:   Pro  11   Proti  0   Zdržel se  0 
Usnesení číslo 11 bylo přijato.  

 
b) Předsedající úvodem tohoto bodu informoval členy zastupitelstva o tom, že jim byl předložen  

konečný návrh jednacího řádu, který je vydaný v souladu s § 96 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). Jednací řád upravuje 
svolávání, přípravu, průběh zasedání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další věci, 
související s jeho jednáním. K návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňující protinávrhy. 

 
Návrh usnesení č. 12: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje předložený jednací řád, který je vydán v souladu s § 96 
zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
obcích“).   
Výsledek hlasování:   Pro  11   Proti  0  Zdržel se  0 
Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 
c) Předsedající navrhl zvolit zástupce zřizovatele do školské rady základní školy ve složení paní Jitka 

Střimelská a pan Marek Choc. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 

Návrh usnesení č. 13: 
Zastupitelstvo obce Vintířov volí své zástupce do školské rady základní školy ve složení paní 
Jitka Střimelská a pan Marek Choc. 
Výsledek hlasování:   Pro  11   Proti  0   Zdržel se  0 
Usnesení č. 13 bylo schváleno.  

 
d) Předsedající předložil zastupitelstvu obce návrh, aby členové zastupitelstva obce byli odměňováni 

ve smyslu vládního nařízení č. 318 ze dne 11. září 2017, nabývajícím platnost dnem 1. ledna 2018.  
 

Návrh usnesení č. 14: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje, aby se odměny pro členy zastupitelstva obce řídily 
nařízením vlády č. 318/2017.   
Výsledek hlasování:   Pro  11   Proti  0   Zdržel se  0 
Usnesení č. 14 bylo schváleno. 
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e) Předsedající předložil návrh Zastupitelstvu obce Vintířov o delegování své osoby na jednání VH 

společnosti Sokolovské vodárenské s.r.o., konané dne 14.12.2018. V případě, kdy se nebude moci 
jednání starosta Marek Choc osobně účastnit, bude ho zastupovat místostarostka obce Jitka 
Střimelská. 

 
Návrh usnesení zastupitelstva obce Vintířov 

o delegování zástupce obce na jednání valné hromady  

společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. dne 14.12.2018 

 

 
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 14.12.2018, která bude 
jednat o těchto záležitostech: 
a) zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti v období 1.1.2018 – 30.9.2018, 
b) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2019, 
c) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2019 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 2019, 
e) seznámení s postupem příprav provozování vodohospodářského majetku společnosti po 

1.1.2021, 

 jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu obce Vintířov 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 2019, 

ad c) schválení výše nájemného pro rok 2019 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 2019. 

 

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

místostarostka obce Vintířov p. Jitka Střimelská. 

 
  
Výsledek hlasování:   Pro  11   Proti  0   Zdržel se  0 
Usnesení č. 15 bylo schváleno. 
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f) Předsedající předložil návrh Zastupitelstvu obce Vintířov o delegování své osoby na jednání VH 

Vodohospodářského sdružení měst a obcí, konané dne 14.12.2018. V případě, kdy se nebude 
moci jednání starosta Marek Choc osobně účastnit, bude ho zastupovat místostarostka obce Jitka 
Střimelská. 

 
 

Návrh usnesení zastupitelstva obce Vintířov 
pro jednání valné hromady  

Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska dne 14.12.2018 

 

 
 

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 VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ MĚST A 
OBCÍ SOKOLOVSKA konaných od udělení této delegace počínaje valnou hromadou konanou dne 
14.12.2018; 
 

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 14.12.2018 
kladně rozhodl o  
a) schválení výše nájemného pro rok 2019 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené 

s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o. 
b) schválení plánu investic pro rok 2019 
c) schválení rozpočtu pro rok 2019 

d) schválení personálních změn v orgánech VSMOS. 
 

 
 
 

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

místostarostka obce Vintířov p. Jitka Střimelská. 

 
 
  
Výsledek hlasování:   Pro  11   Proti  0   Zdržel se  0 
Usnesení č. 16 bylo schváleno. 
 
 
 



8 
 

g) Předsedající předložil návrh Zastupitelstvu obce Vintířov, delegovat člena zastupitelstva pana 
Jiřího Ošeckého na jednání VH společnosti SUAS – skládková, spol. s r.o., která se uskuteční 
15.11.2018 v Sokolově, Staré náměstí 69, v zasedací místnosti. 
 

Návrh usnesení č. 17:   
Zastupitelstvo obce Vintířov podle § 84 odst. 2 písm. F) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
deleguje člena zastupitelstva pana Jiřího Ošeckého na jednání VH společnosti SUAS – 
skládková, spol. s r.o. se sídlem Staroměstská 39, 357 35 Chodov, IČ: 62584961, která se koná  
dne 15.11.2018 v Sokolově, Staré náměstí 69 a ukládá mu, aby za obec Vintířov jako za 
společníka na tomto jednání VH jednal a hlasoval. 
Výsledek Hlasování:   Pro  11   Proti  0   Zdržel se  0 
Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

 
h) Předsedající předložil návrh paní ředitelky mateřské školy Zdeňky Štafkové, ve kterém požádala 

zastupitelstvo obce o schválení uzavření mateřské školky v období vánočních svátků od dne 
24.12.2018 do 2.1.2019. Přílohou žádosti byla i listina s podpisy rodičů, kteří s tím souhlasí.  

 
Návrh usnesení č. 18: 
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s uzavřením Mateřské školky Vintířov v období 
vánočních svátků ode dne 24.12.2018 do 2.1.2019.  
Výsledky hlasování:   Pro  11   Proti  0   Zdržel se  0 
Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

 
i) Předsedající seznámil zastupitele s rozborem hospodaření příspěvkových organizací obce MŠ a ZŠ 

za období 1-9/2018.  
 

Návrh usnesení č. 19:  
Zastupitelstvo obce Vintířov schválilo předložený rozbor hospodaření příspěvkových 
organizací obce MŠ a ZŠ za období 1-9/2018.  
Výsledek hlasování:   Pro  11   Proti  0   Zdržel se  0 
Usnesení č. 19 bylo schváleno.  
 

j) Předsedající předložil zastupitelstvu obce úpravu odpisového plánu příspěvkové organizace 
Základní školy Vintířov, v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2018, který činí 26 077,-Kč. 

 
 Návrh usnesení č. 20: 
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu předloženého odpisového plánu příspěvkové 
organizace Základní škole Vintířov, v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2018, který 
činí 26 077,-Kč. 

            Výsledek hlasování:   Pro  11    Proti  0   Zdržel se  0 
Usnesení č. 20 bylo schváleno. 

 
k) Předsedající předložil zastupitelstvu obce souhrnný návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh 

střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 – 2021 obou příspěvkových organizací MŠ a ZŠ 
Vintířov. 

 
Návrh usnesení č. 21: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje předložené návrhy rozpočtů na rok 2019 a návrhů 
střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2020 – 2021 příspěvkových organizací obce MŠ a ZŠ 
Vintířov, materiály budou vyvěšeny na ele. úřední desku obce. 
Výsledky hlasování.   Pro  11   Proto  0   Zdržel se  0 
Usnesení č. 21 bylo schváleno.   
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l) Předsedající předložil návrh zastupitelstvu obce, aby byla poskytnuta náhrada za nevyčerpanou 

dovolenou uvolněnému členu zastupitelstva obce vyplývající z právní úpravy v ustanovení § 79 
odst. 5 zákona o obcích. 

 
Návrh usnesení č. 22: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje poskytnutí náhrady uvolněnému členu zastupitelstva 
za nevyčerpanou dovolenou vyplývající z právní úpravy v ustanovení § 79 odst. 5 zákona o 
obcích. 
Výsledek hlasování:   Pro  11   Proti  0   Zdržel se  0 
Usnesení č. 22 bylo přijato. 

 
m) Předsedající předložil zastupitelstvu žádost ředitelky Základní školy Vintířov, ve které žádá obec o 

použití zbylých mzdových prostředků z KÚKK na vyplacení odměny.  
 

Návrh usnesení č. 23: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje odměnu ředitelce Základní školy Vintířov z prostředků 
KÚKK. 
Výsledek hlasování:   Pro  11   Proti  0   Zdržel se  0 
Usnesení č.23 bylo schváleno. 

 
n) Předsedající seznámil zastupitele obce se žádostí TJ Plamen Chodov, z.s., který žádá o prominutí 

poplatku za pronájem společenského sálu U Kahanu u příležitosti 45. výročí. Proti tomuto návrhu 
byly vzneseny námitky.  

 
Návrh usnesení č. 24: 
Zastupitelstvo obce Vintířov nesouhlasí s prominutím poplatku TJ Plamen Chodov, z.s. za 
pronájem společenského sálu U Kahanu. 
Výsledek hlasování k podané žádosti:   Pro  0    Proti  11   Zdržel se  0 
Usnesení č. 24 bylo přijato. 

 
o) Předsedající předložil zastupitelstvu obce žádost p. Veroniky Kounovské, Vintířov 136, ve které 

žádá o bezplatný pronájem společenského sálu na pořádání turnaje v šipkách. Proti této žádosti 
byly vzneseny námitky. 

                      
Návrh usnesení č. 25: 
Zastupitelstvo obce Vintířov nesouhlasí s bezplatným pronájmem společenského paní 
Veronice Kounovské, Vintířov 136 na pořádání turnaje v šipkách. 
Výsledek hlasování k podané žádosti:   Pro  0   Proti 10   Zdržel se  1 
Usnesení číslo 25 bylo přijato.  

 
 
p) Obec Vintířov má ve svém majetku nemovitost, jedná se o RD v lokalitě zvané Šlemka, p.p. č. 84 

k.u., čp.54, který je v neutěšeném stavu. Minulé zastupitelstvo již souhlasilo s řízenou demolicí 
objektu. Bylo požádáno o souhlasné stanovisko stavebního úřadu Městského úřadu Chodov. 
Demolice byla stavebním úřadem Městského úřadu Chodov povolena a nabyla právní moci dne 
21.9.2018. Předsedající předložil návrh zastupitelstvu obce, aby řízenou demolici RD objektu 
provedla odborná firma SUAS – stavební, s.r.o. za cenu 69 352,- Kč bez DPH. Proti tomuto návrhu 
nebyli vzneseny žádní připomínky. 
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 Návrh usnesení č. 26: 
Zastupitelé obce Vintířov souhlasí s demolicí objektu RD Vintířov 54 a souhlasí s tím, aby 
demolici provedla odborná firma SUAS – stavební za cenu 69 352,- Kč bez DPH. 
Výsledek hlasování.   Pro  11   Proti  0   Zdržel se  0 
Usnesení č. 26 bylo přijato. 

 
q) Předsedající předložil zastupitelstvu obce žádost paní Veroniky Kounovské, Vintířov 136, ve které 

požaduje schválení odstranění zděného tělesa barového pultu v restauraci U Kahanu. Proti této 
žádosti byly vzneseni námitky.  
 

Návrh usnesení č. 27: 
Zastupitelstvo obce Vintířov nesouhlasí s žádostí paní Veroniky Kounovské, Vintířov 136, tak 
jak byla předložena ke schválení. 
Výsledek hlasování k podané žádosti:   Pro  0   Proti  11  Zdržel se  0  
Usnesení č. 27 bylo schváleno. 

 
r) Předsedající předložil zastupitelstvu obce žádost pana Josefa Šmída, který žádá o odpuštění 

nájmu za provoz baru ve SC z důvodu řádné dovolené. 
 
Návrh usnesení č. 28:  
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s odpuštěním nájmu za provoz baru ve SC z důvodu 
řádné dovolené. 
Výsledek hlasování:   Pro  8  Proti  1   Zdržel 2   
Usnesení číslo 28 bylo schváleno.  

 
s) Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s nabídkou kontraktu o údržbách vozidla Scania místní 

jednotky SDH, firmou Scanwest Plzeň spol. s r.o.. Jedná se o kontrakt v délce 5 let s pravidelnou 
měsíční platbou 1 489,- Kč a úsporou 10 206,- Kč.  bez DPH. 

 
Návrh usnesení č. 29: 
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s nabídkou kontraktu o údržbách vozidla Scania 
s firmou  Scanwest Plzeň spol. s r.o. a zplnomocňuje velitele jednotky SDH pana Roberta 
Muchku v jednání v shora uvedenou firmou. 
Výsledek Hlasování:   Pro  11   Proti  0   Zdržel se  0 
Usnesení č. 29 bylo schváleno. 

 
t) Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení vnitřní sdělení velitele jednotky SDH obce 

Vintířov, ve které velitel místní jednotky Robert Muchka žádá zastupitelstvo obce schválit využití 
prostředky z rozpočtu na hasiče tak, aby mohly být tyto prostředky čerpány pro členy sboru za 
účelem zvýšení fyzické připravenosti. Každý člen bude mít možnost čerpat s 1 společné 
permanentky v hodnotě 2 000,- Kč a využít ji v místním sportovním centru pouze do fitness nebo 
squashe. Po vyčerpání hodnoty permanentky bude dle potřeb možno čerpat stejným způsobem 
(nová vstupenka) 

 
Návrh usnesení č. 30 : 
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s čerpáním prostředků z rozpočtu pro hasiče za účelem 
zvýšení fyzické kondice. Tak, aby každý člen jednotky měl možnost čerpat s jedné společné 
permanentky v hodnotě 2 000,- Kč do místního sportovního centra, a to pouze 
k jednorázovému vstup do fitness nebo squashe.  
Výsledek hlasování:   Pro  11   Proti  0   Zdržel se  0 
Usnesení č. 30 bylo přijato.   
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u) Předsedající předložil zastupitelstvu obce návrh, aby osoby vedoucí keramický kroužek byly 

finančně odměňováni.  
 

Návrh usnesení č. 31: 
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s tím, aby osoby vedoucí keramický kroužek byly 
finančně odměňováni. 
Výsledek Hlasování.   Pro  11   Proti  0  Zdržel se  0 
Usnesení č. 31 bylo schváleno. 
 

v) Předsedající předložil zastupitelstvu obce žádost družstva ledního hokeje Dračice Karlovy Vary se 
žádostí o sponzorský dar. 

 
Návrh usnesení č. 32: 
Zastupitelstvo obce Vintířov se usneslo věnovat sponzorský dar družstvu ledního hokeje 
Dračice Karlovy Vary ve výši 2 000,- Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro  11   Proti  0   Zdržel se  0 
Usnesení č. 32 bylo schváleno. 
 

w)  Předsedající předložil zastupitelstvu obce návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti č. IE -12-0005779/VB/001 s ČEZ Distribuce, a.s. 

Návrh usneseníč.33 
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s a návrhem a podpisem smlouvy starostou obce. 
Výsledek hlasování: Pro 11  Proti 0 Zdržel se 0 

 

x)  Předsedající předložil zastupitelstvu obce návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti č. EP-12-0002762/VB/001 s ČEZ Distribuce, a.s. 

Návrh usnesení č. 34 

Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s a návrhem a podpisem smlouvy starostou obce. 

Výsledek hlasování: Pro 11  Proti 0 Zdržel se 0 

 

y) Předsedající předložil zastupitelstvu obce návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene č. 7700100679_2/BVB s GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem 

Návrh usnesení č. 35 

Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s a návrhem a podpisem smlouvy starostou obce. 

Výsledek hlasování: Pro 11  Proti 0 Zdržel se 0 

 

z) Předsedající předložil zastupitelstvu obce návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene na pozemku parc.č. 337 (umístění rozvaděče)  s CETIN Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. Praha 

Návrh usnesení č.36 

Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s a návrhem a podpisem smlouvy starostou obce. 

Výsledek hlasování: Pro 11  Proti 0 Zdržel se 0 
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   Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Potvrzení výsledků a platnost voleb do Zastupitelstva obce Vintířov mandátovou komisí. 
2. Složení slibu všech členů Zastupitelstva obce Vintířov podle § 69 odst. 2 zákona o obcích. 
3. Svodku MěPol. Chodov za měsíc říjen 2018 
4. Výsledky ČŠI, Která proběhla v měsíci říjnu v naší ZŠ. 
5. Informace CHOTES Chodov k cenám za odvoz odpadu – od 1.1.2019 o 10% navýšení z důvodu 

zdražení PHM. 
6. Návrh plánu oprav MŠ na rok 2019. 
7. Zahájení provozu ordinace praktického lékaře ode dne 5.11.2018 v prostorách místního 

zdravotního střediska. 
 
Přílohy: 

1) Prezenční listina 
2) Návrh zprávy mandátní komise  
3) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 
4) Zřízené orgánů Zastupitelstva obce Vintířov pro rok 2018 - 2022 
5) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání obce podle § 93 odst. Zákona o obcích. 

 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.40 hodin. 
 
Zápis byl vypracován dne 14.11.2018. 
 
 
Zapisovatel:                 Marek Choc        dne …………………………………… Podpis …………………………………. 
 
 
 
Ověřovatelé:            Jitka Střimelská      dne …………………………………  Podpis …………………………………… 
 
 
                                     Robert Muchka      dne ………………………………… Podpis …………………………………… 
 
 
Starosta obce:           Marek Choc           dne ……………………………….. .Podpis ……………………………………             

 
  

 


