Zápis
zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se konalo
dne 9.října 2017 od 16. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Přítomni : p. Ošecký Jiří, p. Rosťa Zápotocký, p .Češka Libor, Choc Marek ,p.Češka Miroslav,
p. Horvát Milan, p. Robert Muchka, , p .Šimková Petra, p.Vašek Pavel, p.Jitka Střimelská,
p.Jiří Střimelský
Občané a hosté : paní Picková, tajemnice OÚ
Starosta obce pan Ošecký přivítal všechny přítomné. Do návrhové komise byli navrženi a jednohlasně
odsouhlaseni pánové Jiří Střimelský, Petra Šimková a Miroslav Češka. Jako ověřovatelé zápisu
z jednání byli stanoveni a jednohlasně schváleni p.Marek Choc a p.Robert Muchka. Ověřovatelé
zápisu ze zasedání 28.8.2017 pan Choc a pan Muchka potvrdili, že zápis četli a odpovídá průběhu
jednání ve všech bodech. Na návrh starosty byl zápis schválen a bylo přistoupeno k programu
jednání, 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 2017 , příprava akcí na rok 2018 a další roky.
4. Informace o přípravě kulturních akcí na měsíce 10 – 12/2017.
5. Nákup víceúčelového dopravního automobilu pro místní jednotku SDH a projednání výsledků
výběrového řízení.
6. Zprávy o činnosti MěPol.Chodov na katastru obce za 08 a 09/2017.
7. Informace o stavu přípravy voleb do P ČR ve dnech 20. a 21.10.2017.
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 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. V době mezi
zasedáními ZO proběhlo několik kontrolních dnů na prováděné stavby v obci a to zejména na čp.179.
Starosta podal informaci o zahájení nového školního roku 2017/18 v místní Základní škole, který byl
zahájen v pondělí, 4.9.2017 ,opět v prostoru místního parku tak, jako v loňském roce. Do prvního
ročníku nastoupilo 19 žáků a celkový počet žáků v 1. – 5. ročníků je celkem 95. Zahájení nového
školního roku se zúčastnili starosta pan Ošecký a místostarosta pan Choc. Proběhlo několik jednání
s projektanty akcí pro letošní rok i další roky. Mezi zasedáními se 2x sešla Kulturní komise k přípravě
oslav dne seniorů v roce 2017. Naší obec navštívil i kameraman televize DUHA pan Soukup s tím, že
si natočil pro potřeby kraje pamětihodnosti obce a některé obecní objekty, k propagaci obce. Na našem
OÚ předvedla dne 8.9.2017,firma CLEAR WORLD, parní čistící stroj AR1000. Ukázky se zúčastnili
pracovníci obce a dále školských zařízení. Z jejich strany nebylo doporučeno uvedený stroj pro jeho
finanční náročnost zakoupit. Pracovníci OÚ se zúčastnili školení na MěÚ v Novém Sedle, které bylo
pořádáno ve spolupráci s Mikroregionem Sokolov – východ. Starosta se zúčastnil dne12.9.2017
setkání starostů sokolovského regionu, které se tentokráte konalo v Lokti na hradě. O den později se
starosta zúčastnil setkání starostů ministrem dopravy ČR panem Ťokem, na MěÚ Sokolov. Na OÚ
proběhla beseda s RNDr. Gebouským, ve vztahu k záležitostem Sokolovské skládkové společnosti,
kde je obec podílníkem a v současné době se připravuje VH uvedené společnosti, která proběhne
19.10.2017. Starosta pan Ošecký a vedoucí TS pan Muchka se zúčastnili dne 21.9.2017 setkání a
vyhodnocení obcí na hradě Seeberg v Poustce, které jsou v rámci KK zapojené do sběru a třídění

elektroodpadu. Z tohoto zasedání si dovezli zástupci obce ocenění za 2.místo, ve sběru
elektrospotřebičů, v kategorii obcí nad 1 000 obyvatel a k tomu odměnu 10 tis.Kč do obecní pokladny.
Dík patří všem občanům, kteří se spolu s našimi pracovníky TS podílejí na organizaci sběru. Tentýž
den odpoledne se starosta s místostarostou zúčastnili zasedání Rady Mikroregionu Sokolov – východ,
které se konalo v Chodově. Paní Slámová z firmy ABRI, jednala na našem OÚ o společných
kulturních akcích Mikroregionu v roce 2018, v měsíci září. Starosta s místostarostou se zúčastnili dne
26.9.2017, v odpoledních a večerních hodinách Konference o bezpečnosti v KK, která se konala
v MDK v Sokolově. Tématem jednání byl obchod s chudobou a pocit bezpečí občanů, svět
záchranářů, bezpečné školy, IZS, armáda a současný stav a role průmyslu, vědy a výzkumu, jako
součást bezpečnosti regionu. Starosta pan Ošecký navštívil, dne 2.10.2017, na vyzvání pobočku KB
v Chodově, kde má obec vedené některé své účty a uložené prostředky. Jednání se zúčastnila vedoucí
pobočky paní Moučková a pracovnice paní Martinová, které obci uložené peníze spravují. ZO souhlasí
s předloženým návrhem na řešení a dále pověřuje starostu obce pana Ošeckého a předsedu FV pana
Zápotockého zúřadováním uvedené záležitosti tak, jak bylo ZO rozhodnuto. Dále se na našem OÚ
konalo jednání s prokuristou Sokolovské vodárenské, s.r.o., ing. Urbanem v záležitostí investic a
oprav vodohospodářského majetku v naší obci v příštích rocích.
Taktéž byla nastíněna představa do budoucna s tím, že by se firma Sokolovská vodárenská, s.r.o.
usilovat o osamostatnění z firmy VEOLIA.
3. Stav a průběh akcí pro rok 2017, příprava akcí na rok 2018 a další roky.
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 byly zveřejněny i v občasníku v měsíci září. K materiálům pro
zastupitele byly přiloženy i již odsouhlasené akce pro rok 2018, doplněné o záležitosti, které byly
projednány a odsouhlaseny již na zasedání ZO dne 31.7.2017. K úpravám prostoru kolem požární
nádrže je využita zpracovaná studie z roku 2015, kterou zpracovala pro obec paní Žiláková. Výstavba
rozhledny na vodárně byla většinou zastupitelů odsouhlasena již v červenci.
4.Informace o přípravě kulturních akcí na měsíce 10 – 12/2017.
Paní Střímelská, seznámila všechny přítomné s průběhem dosavadních kulturních akcí . Dále
informovala o průběhu oslav dne seniorů v obci, který proběhnul 5.10.2017 v režii KK a zdůraznila, že
to byla mimořádně dobře připravená a povedená akce. Připomněla i zájezd občanů na ve dnech 28.30.9.2017, který se taktéž zdařil. Informovala i o dalších naplánovaných akcích do konce letošního
roku a dále nastínila návrh plánu zájezdů pro rok 2018.
5.Nákup víceúčelového dopravního automobilu pro místní jednotku SDH – výsledky VŘ.
S touto záležitostí seznámil přítomné starosta obce pan Ošecký a doplnil ho velitel místní jednotky
SDH, pan Muchka. Ve výběrovém řízení, které organizoval Karlovarský kraj, byl vybrán pro 9 obcí
KK devítimístný automobil FORD TRANZIT, který by měl být dodán obcím dle stanovené smlouvy
dne 24.11.2017. Automobil by měl být pořízen pouze z dotačních prostředků a obec se na záležitosti
financování nebude podílet. Usnesení ZO k tomuto bodu, je na samostatné příloze k zápisu.
6.Zprávy o činnosti MěPol.Chodov na katastru obce Vintířov za 08 a 09/2017.
Starosta pan Ošecký seznámil přítomné se svodkami MěPol. Chodov za výše uvedené měsíce ,které
obdrželi všichni zastupitelé společně s materiály na dnešní zasedání. Kolem práce MěPol. se rozvinula
krátká diskuze, v jejímž závěru byl přijat návrh na setkání s velitelem MěPol. Chodov panem
Staňkem na našem OÚ a setkání se zúčastní za obec zastupitelé pánové Choc, Muchka a Ošecký, kteří
proberou s velitelem probírané nedostatky v jejich současné službě pro obec.
7.Informace o stavu přípravy voleb do P ČR ve dnech 20.- 21.10.2017.
Starosta pan Ošecký informoval přítomné o stavu dosavadních příprav voleb a konstatoval, že zatím
běží vše podle stanoveného harmonogramu zákonem. Voličům z obce byly poskytnuty v termínu
informace o počtech a sídlech volebních okrsků v naší obci. První zasedání volební komise proběhlo
v pondělí, 25.9.2017, od 16.00 v zasedací místnosti OÚ Vintířov. Politické strany KSČM, Česká

pirátská strana a SPD nominovali své zástupce do Obvodní volební komise a zbytek do stanoveného
počtu 7, jmenoval starosta obce pan Ošecký. Na prvním zasedání OVK v naší obci, byla předsedou
volební komise zvolena paní Romana Bláhová a místopředsedou paní Lenka Hendrichová. V komisi
dále budou pracovat Marcela Picková, Jitka Střimelská, Gabriela Reháková, Lucie Dzurová a Jan
Dušek. Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Češková. K roznesení volebních lístků budou
využiti studenti a místní občané. Zápis z prvního jednání volební komise je založen u zapisovatelky.
Školení funkcionářů OVK proběhlo v zasedací místnosti MěÚ Chodov dne 5.10.2017 od 12.00.

8.Různé:
- 6.etapa výstavby RD – informace paní Pickové o zahájení prodeje pozemků v již zkolaudovaném
území a vylosování náhradníků na odřeknuté pozemky dne 4.10.2017
- pronájem restaurace U KAHANU dotáhnout dle návrhů ze dne 14.7.2017 a 31.7.2017 a pracovat
s dosavadním zájemce o pronájem
- informace o výměně vedoucích funkcionářů na úseku Krajské policie ČR – do funkce ředitele
nastoupil plk.Petr Macháček, z ÚO Sokolov a na jeho místo do Sokolova nastoupil plk.Martin Götzl
- otázka programu RESTART pro roky 2017 – 19, do vzdělávání, výzkumu a balneologie, výstavby
silnice D6, dopravní infrastruktury, zdravotnictví a letiště, pro kraj Karlovarský, Ústecký a
Moravskoslezský bude celkem vyčleněno 42 miliard Kč
- pošta PARTNER - informace České pošty o vyvěšení letáku dne 24.7.2017, s nabídkou možnosti
provozování pošty PARTNER v obci Vintířov trvá
- pronájem uvolněného obecního bytu v čp.24 – bytová komise rozhodla na svém jednání dne
9.10.2017 přidělit uvedený byt paní Evě Bláhové, Vintířov 173 - ZO nemá námitek a souhlasí
- rozpočtové změny, předložené tajemnicí paní Pickovou – ZO souhlasí
- informace starosty o dosavadních uchazečích o byty včp.179
- do usnesení ze zasedání ZO dát záležitosti kolem DA pro SDH a dále pan Muchka podal informaci o
nabídce prodeje hasičského auta AVIA
- práce na bourání čp.54 od firmy Gaži – bude započato až bude demoliční výměr na uvedený objekt
- k žádosti pana O.Kůse, Chranišov 30 a D.Pádra, Habartov,Luční 831 ,ve vztahu k nabídce prodeje
pozemku obci Vintířov na p.p.č.475/1 v k.ú.Vintířov u Sokolova, o celkové výměře cca 4 ha, se
vyjádřil starosta obce pan Ošecký ,který byl pověřen ZO se jmenovanými jednat, jednání s nimi
proběhlo 9.10.2017 v 9.00 kde byl předložen soudní odhad na uvedené pozemky, který při diskuzi
zastupitelů není výhodný pro obec, představu projedná s majiteli starosta, v závěru diskuze bylo i
nastíněno, že o pozemek požádají bývalí skuteční vlastníci, kteří tento pozemek vlastnili před rokem
1948 – ZO prozatím v této záležitosti nepřijalo konečné usnesení
- žádost pana Šteleně, Vintířov 211 o odkoupení části p.p.č.16/1 o výměře 112 m2 jedná se o posunutí
plotu na úroveň stávajícího obrubníku po délce celé parcely – ZO nemá námitek
- MŠ Vintířov – žádost o povolení výjimky z počtu dětí v 1.třídě – 28 dětí /původně 26/, v 2.třídě – 28
dětí/původně 26/ – kapacita MŠ je 60 dětí – ZO nemá námitek a jednohlasně souhlasí
- žádost pana Davida Sedláře, Vintířov 174, ve vztahu změny smlouvy na prodej pozemku pro RD na
6.etapě/doplnění podílu na družku jmenovaného p.Vaculovičovou - ZO nemá námitek
- žádost pana Vladimíra Bláhy, Svatava – Podlesí 460, o odprodej pozemku na němž stojí garáž, jejíž
je vlastníkem/jedná se pozemek na p.p.č.73,15,o výměře 22 m2, jehož vlastníkem je obec Vintířov/ ZO nemá námitek a tajemnice vyvěsí tento záměr na ÚD obce
- MUDr.Fegová Bohumila , Vintířov 169, dává výpověď pronájmu části nebytových prostor v čp.169
k datu 31.12.2017, z důvodu odchodu jmenované do starobního důchodu – ZO bere na vědomí a
starosta podal stručnou informaci k možné náhradě, která se rýsuje až k 1.3.2018
- informace starosty o nabídce vzdělávání zastupitelů s názvem „Zastupitel v kurzu“
- informace starosty o průběhu zasedání Rady mikroregionu Sokolov – východ dne 21.9.2017
v Chodově
- informace starosty o převzetí ocenění obce Vintířov od firmy Elektrowin, s oceněním 10 tis. Kč pro
rozpočet obce, za 2.místo ve sběru elektrospotřebičů v roce 2016, v kategorii obcí nad 1 000 obyvatel
v Karlovarském kraji
- udělení ředitelského volna v ZŠ Vintířov , na den 29.9.2017

- zapůjčení kroniky a fotodokumentace obce Karlovarskému kraji, odboru kultury, pro potřeby
hodnocení kroniky a kronikářů obcí KK, předání pozvánky paní Svobodové na setkání kronikářů KK
dne 23.11.2017 ,v galerii Sv.Vavřince v Chodově od 9.30
- odvoz NO z obce se uskuteční ve čtvrtek, 12.10.2017, prostřednictvím firmy Sokolovská skládková
s.r.o. z obvyklých míst v obci
- informace o pravidelné návštěvě KB Chodov, dne 2.10.2017, ve vztahu k vedení účtu BÚ obce a
úspor, které jsou vloženy do cenných papírů konzervativních fondů – ZO nemá námitek proti tomuto
záměru a zúřadováním pověřuje předsedu FV a starostu obce s tím, že budou poptány i další finanční
ústavy
- usnesení o vkladu vodohospodářského majetku na 6.etapě výstavby RD do majetku společnosti
Sokolovská vodárenská s.r.o.
- změna firmy na deratizaci – k 31.12.2017 bude podána výpověď stávající firmě pana Pitry a ZO
souhlasí s tím aby tuto činnost prováděla domácí firma pana Horáčka
- Geberth Radim – práce v provozovně holičství u své matky v čp.67 – ZO nemá námitek a souhlasí
- příspěvek na maturitní ples á 500.- Kč – Chocová Darina a Nesměráková – ZO nemá námitek
- výběrová řízení na stavbu plotu hřiště u čp.24 – bude připraveno na pondělí 16.10.2017
- pronájem části ZS čp.169 po paní Popelkové byl ZO schválen /jediným žadatelem byla MVDr.
Gabriela Novotná/ - ZO pověřilo starostu ,místostarostu, pana Muchku a paní Pickovou jednáním
s novou nájemnicí v záležitostech dešťových vod a dalších otázek, aby byly před podpisem smlouvy
dořešeny
- školní řád MŠ ze dne 1.9.2017 na vědomí pro ZO
- rozpočet na rok 2018 – návrh o 4 mil. navýšen v daňových příjmech – viz predikce daní
- poděkování za dar ve výši 2 000.- Kč - hokejový klub „Dračice Karlovy Vary“
- ZO Vintířov bere na vědomí změnu ÚP č.1, která je vyvěšena na ÚD obce
- připomínka některých zastupitelů na cestu za VS – bude prodiskutováno na místě a domluven rozsah
úprav
- vedena diskuze kolem cen pozemků v obci, kde bychom se měli v budoucnu zabývat nějakou
cenovou mapou nebo jiným opatřením, které by napomohlo jednoduššímu řešení
- další zasedání ZO bude ve středu 15.11.2017 a poslední rozšířené zasedání bude 15.12.2017 na OÚ a
poté na LIAPORU Vintířov
9.Usnesení – je samostatnou přílohou zápisu.
Po projednání všech bodů bylo zasedání ZO ukončeno v19.15 hodin.
Ověřil :
Ošecký Jiří
starosta obce

