
 Zápis 

 

Z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Vintířov,které se konalo v pondělí dne 27.března  2017 od 

16.
00

 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vintířově. 

 

Přítomni: Ošecký, Střimelská,M. Češka,L.Češka, Muchka, Zápotocký,Střimelský,Choc, Vašek,   

                  Šimková ,Horvát 

               

Občané,hosté: paní Svobodová V. – kronikářka obce, pan Soukup – místostarosta Chodova, pan     

                         Staněk – velitel Měpol.Chodov   

 

Jednání zahájil uvítáním všech přítomných starosta obce p.Ošecký. Na jeho návrh byla odsouhlasena 

jednohlasně návrhová komise ve složení p. Češka Miroslav, p.Střimelský Jiří a p.Jitka Střimelská.  Jako 

ověřovatelé zápisu byli jednohlasně odsouhlaseni p.Choc a p.Muchka. Starosta obce dále seznámil 

všechny přítomné s programem dnešního jednání, který každý ze členů Zastupitelstva obdržel 

s pozvánkou a s příslušnými materiály k projednávaným bodům v termínu, stanoveném jednacím 

řádem. Jelikož přítomní členové ZO neměli připomínek a program jednohlasně schválili, bude se jím 

dnešní zasedání řídit. Dále oslovil ověřovatele zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 27.2.2017  pana 

Choce a pana Muchku, zda zápis ze zasedání četli a zda souhlasí s průběhem jednání. Oba souhlasně 

prohlásili, že ano a z tohoto důvodu byl zápis schválen. 

 

Program jednání: 

1.Kontrola usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva obce. 

2.Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními ZO. 

3.Projednání zápisu do kroniky obce za rok 2016. 

4.Informace o činnosti MěPol.Chodov na katastru obce v roce 2016. 

5.Nákup víceúčelového dopravního automobilu pro místní jednotku SDH a projednání a schválení 

stanovených podmínek. 

6.Různé. 

7.Usnesení.  

 

K jednotlivým bodům: 

 

1.Kontrola usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva obce. 

Kontrolou usnesení z minulých zasedání bylo konstatováno, že všechny body usnesení jsou průběžně 

plněny.  

 

 2.Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními ZO. 

Starosta obce pan Ošecký informoval přítomné o práci ZO a OÚ mezi zasedáními a podal informace o 

průběhu jednání, která se uskutečnila na našem Obecním úřadě a na ostatních úřadech a institucích, 

s nimiž bylo jednáno. Informoval o jednáních s projektanty BPO Ostrov v záležitosti místní ZŠ a 

nového vchodu do ní. Na našem Obecním úřadě se uskutečnila různá jednání s firmami, které pro naší 

obec provádějí nebo budou provádět investiční akce. Taktéž proběhlo několik kontrolních dnů na již 

prováděné akce. Probíhají územní řízení a stavební povolení na připravované akce pro letošní rok. 

Starosta s místostarostou navštívili místní MŠ a s ředitelkou paní Štafkovou byly probrány provozní 

záležitosti a termín dovolené v roce 2017 , který byl stanoven na 18.7. – 13.8.2017.  Taktéž byla 

provedena pochůzka s ředitelkou místní ZŠ, kde byly upřesněny a doladěny záležitosti oprav o 

letošních prázdninách a jedná se zejména o nový vchod do budovy školy. Rozebrán a předprojednán 

byl zápis do kroniky obce za rok 2016 s kronikářkou paní Svobodovou. Informace starosty o účasti 

starosty a místostarosty na školeních na KÚ Karlovarského kraje a setkání starostů a místostarostů KK 



v Lužci u Děpoltovic. Účast na netradičních oslavách MDŽ dne 12.3.2017 na místním sále, což byla 

velice povedená akce a patří za ní dík pořadatelům z Kulturní komise. Starosta se zúčastnil 8.3.2016 

setkání starostů ORP Sokolov, v zasedací místnosti MěÚ Sokolov. Rada Mikroregionu Sokolov – 

východ, se bude konat za účasti členských starostů obcí KK, manažéra mikroregionu pana ing. 

Makovičky, v zasedací místnosti  OÚ Jenišov ve čtvrtek,dne 30.3.2017. Starosta se zúčastnil 

s místostarostou v závěru března, krajského zasedání SMO ČR v zastupitelském sále KÚ Karlovy Vary.   

Na našem OÚ proběhlo několik jednání se zástupcem firmy CCS Sokolov panem Mgr. Tomínem, ve 

věcech výběrových řízení na investiční akce pro letošní rok a bylo uspořádáno setkání se 

zástupci karlovarské firmy KV Realinvest, která v naší obci vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci 

holobytů v čp.179.    

 

3.Projednání návrhu zápisu do kroniky obce za rok 2016. 

Tuto zprávu přednesla přítomným jako každoročně kronikářka obce paní Věra Svobodová, která svým 

přístupem k této důležité práci opět potvrdila, že události za loňský rok byly věrohodně podchyceny do 

obecní kroniky a budou sloužit příštím generacím. K dění za uplynulý rok bylo ze strany zastupitelů 

předneseno několik připomínek, zejména k přílišným osobním názorům kronikářky na některé 

záležitosti, ve vztahu ke kulturním akcím obce a dále potom ke sběru plodů kaštanů a žaludů školními 

dětmi. I přes některé neshody v názorech se zastupiteli, starosta paní Svobodové za pečlivý přístup 

k tvorbě kroniky poděkoval a zdůraznil, že nejenom zápisy do kroniky ale i pečlivě vedená 

fotodokumentace, která byla opět za loňský rok rozšířena, by měla sloužit příštím generacím. Při 

projednávání záležitosti kroniky padl i názor, že bychom neměli zapomínat na ocenění dobrovolné 

dlouholeté práce takovýchto lidí.   

 

4.Informace o činnosti MěPol. Chodov na katastru obce v roce 2016. 

K projednání výše uvedeného bodu byli přizváni místostarosta města Chodova pan Soukup a velitel 

MěPol.Chodov pan Staněk, který přednesl požadovanou zprávu přítomným zastupitelům. Zde se zmínil 

o statistických údajích v jednotlivých sledovaných oblastech a personálním stavu jednotky MěPol. 

Každý měsíc dostávají zastupitelé na vědomí svodky o působení městských strážníků na katastru naší 

obce, ze kterých je vidět činnost zejména na úseku dopravy, mezilidských vztahů, prevence kriminality 

a v neposlední míře i odchyt toulavých psů. O uvedených záležitostech zastupitelé s přítomnými 

zástupci města Chodova potom diskutovali. Po diskusi a vysvětlení některých náležitostí poděkoval 

starosta obce pan Ošecký veliteli strážníků za dosavadní působení v obci a poděkoval zejména za 

prevenci v místních školských zařízeních MŠ a ZŠ, která je kvitována i ředitelkami těchto zařízení. 

Požádal přítomného velitele pana Staňka, aby se hlídky zaměřily při kontrolní činnosti kromě běžných 

záležitostí, na tribunu fotbalového hřiště, kde máme v současné době problémy s nezletilými. Doufáme, 

že spolupráce bude i v budoucích letech založena na rozumné úrovni, což vyplynulo z rozumné diskuse 

zejména kolem kamerového systému a jeho nastavení v blízkosti nejvíce exponovaných míst. 

 

5.Nákup víceúčelového dopravního automobilu pro místní jednotku SDH a projednání a 

schválení stanovených podmínek. 

Starosta obce pan Ošecký podal přítomným zastupitelům informaci ,že na základě jednání se zástupci 

KK a vybraných obcí KK k dotacím na nový dopravní automobil pro jednotky SDH 2017,které se 

uskutečnilo dne 8.2.2017 v sídle KÚ KK, je nutné předložit podklady, které je nutné schválit ZO. 

Termín předložení nutných usnesení je do 7.4.2017. Poté starosta prošel s přítomnými jednotlivé body 

podmínek, ke kterým poté proběhla diskuse přítomných členů ZO. Zastupitelé souhlasili se všemi 

předloženými podmínkami a tyto jsou zakotveny v příloze zápisu, v usnesení. Nejvíce se obce týká 

případné spolufinancování částkou 149 793.- Kč v případě, že se nevejde výběrové řízení do částky 

900 000.- Kč, což je výše dotace / polovina kraj a polovina MV ČR /.Po důkladném vysvětlení a 

diskuzi, zastupitelé uvedenou záležitost schválili a starosta dostal pravomoci k vyřízení uvedené 

záležitosti. 



6.Různé : 

 

- Krištof Ĺubomír,Vintířov 177, pronájem dvou částí p.p.č. 458/3 o výměře cca 80m – záměr pronájmu 

odsouhlasilo ZO/prodej zatím ne/- bude vyvěšeno na ÚD 

- Timko Petr, Vintířov 122 – žádost o převedení nájemní smlouvy na nebytový prostor na manželku 

Květu Timkovou od 1.4.2017/pronájem restaurace U KAHANU/ - ZO nemá námitek a souhlasí – bude 

vyvěšeno na ÚD 

- dovolená v MŠ bude v letošním roce od 17.7. do 13.8.2017 

- informace o odvozu nebezpečného odpadu z obce, který se uskuteční ve čtvrtek 13.4.2017 

- oddávající z obce Vintířov bude i místostarosta pan Marek Choc/viz matriční zákon/  

- informace o provozu sportovních hřišť v obci v letošním roce – tajemnice paní Picková 

- odsouhlasen sponzorský dar ve výši 2 000.- Kč pro hornický spolek SOLLES v Chodově – viz žádost 

- informace k ptačí chřipce v KK a opatření veterinární správy ČR 

- odsouhlasen plán oprav v MŠ a ZŠ v době letních prázdnin 

- Popelková, Vintířov 169 – LAKOST CZ- změna způsobu podnikání – ZO nemá námitek 

- další zasedání ZO proběhne 24.2.2017 od 16.00 v zasedací místnosti OÚ 

 

 

7.Usnesení – je samostatnou přílohou zápisu. 

 

Po projednání všech bodů jednání bylo zasedání ukončeno v 19.30 hodin. 

 

 

ověřil:                                                                                                 Jiří Ošecký 

                                                                                                          starosta obce 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



          

         


