
Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se konalo  

dne 14. října 2013 od 16. 
00

 hodin v zasedací místnosti OÚ. 

 

Přítomni : p. Jitka Střimelská, p. Jiří Střimelský, p. Miroslav Češka, p. Rajtura, p. Kirchner   

                  p.Jan Otta, p.Robert Muchka, p.Rostislav Zápotocký, p.Petr Vystrčil, p.Marek Choc 

 

Nepřítomni : p. Ošecký - nemoc 

 

Hosté : p.Marcela Picková 

 

Občané :  
 

Místostarostka obce paní Střimelská přivítala všechny přítomné. Do návrhové komise byli navrženi a 

jednohlasně odsouhlaseni pánové Jiří Střimelský, Miroslav Češka. Jako ověřovatelé zápisu z jednání byli 

stanoveni a jednohlasně schváleni p. Jitka Střimelská a p.Robert Muchka. Ověřovatelé zápisu ze zasedání  

2. září 2013  paní Střimelská a pan Muchka potvrdili, že zápis četli a odpovídá průběhu zasedání ve všech 

bodech jednání. Na návrh místostarostky bylo přistoupeno k programu, který obdrželi členové ZO společně 

s materiály v termínu, který stanoví jednací řád.  

 

Program : 

1. Kontrola usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva obce. 

2. Informace místostarostky obce o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. 

3. Stav a průběh akcí v letošním roce, návrh realizace akcí pro rok 2014 a příprava akcí pro další roky. 

4. Příprava rozpočtu na rok 2014 

5. Informace ke kulturním akcím ve IV. Q 2013 a příprava plánu na rok 2014. 

6. Hodnocení volebního programu na roky 2010 – 2014 po třetím roce. 

7. Stav a průběh příprav voleb do PČR. 

8. Různé. 

9. Usnesení.  

 

K jednotlivým bodům : 

1. Kontrola usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva obce. 

Místostarostka obce p. Střimelská  seznámila přítomné s plněním usnesení z minulých zasedání a konstatovala, 

že usnesení jsou plněna : 

- dne 23. září 2013 se uskutečnila návštěva p. Jakubka (obec je stanovena opatrovníkem) v Ostrově, kde 

mu bylo zakoupeno potřebné oblečení doplacen nedoplatek 

- na pronájem nebytového prostoru v č.p. 67 (bývalá kosmetika)se nepřihlásil během září a října žádný 

zájemce – jako jediný zůstává pan Jan Brouček 

- kvůli problémům se zápisem na katastrálním úřadě vypovězena kupní smlouva na prodej bytu v č.p. 

155/8 

- p. Fléglová vrátila zahradu za prádelnou 

- přidělení vrácené parcely na 5. etapě 

 

Místostarostka zodpověděla na jednotlivé připomínky z minulých zasedání . V diskusi nebyly k uvedeným 

záležitostem připomínky. 

 

2. Informace místostarostky  obce o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. 

 

Místostarostka obce paní Střimelská seznámila přítomné s děním v obci  mezi  zasedáními ZO a doplnila některé 

připomínky z minulých zasedání.  

- 2. 9. 2013 zahájení školního roku 2013/2014 

- 10. 9. 2013 setkání s hejtmanem a radou Karlovarského kraje 

- 24. 9. 2013 předání staveniště BSS 

- 26. 9. 2013 zasedání mikroregionu Sokolov východ a zasedání KOS v knihovně Krajského úřadu Karlovy Vary 

- 1. 10. 2013 zasedání školské rady, které se zúčastnila místostarosta obce p. Střimelská 

- 14. 10. 2013 – regionální televize ZAK natočila z cyklu „Okénko z měst a obci“ reportáž o naší obci 

- 14. 10. 2013 první zasedání volební komise konané od 15.
30

 hodin . Podepsán volební slib. Zvolen předseda –  

   p. Věra Svobodová a místopředseda – p. Marie Pohlreichová.  

 



 

 

3. Stav a průběh akcí v letošním roce, návrh realizace akcí pro rok 2014 a příprava akcí pro další roky. 

     Veškeré investiční akce, které byli naplánovány na letošní rok jsou i přes některé provozní problémy plněny.  

     Investiční akce naplánované na rok 2014 byly projednány a bylo rozhodnuto odložit přípravu výstavby  

     rozhledny (bod1) a přípravu území pro výstavbu RD 6.etapa (bod 2) na další léta. Bod  č. 9 – Rekonstrukce a  

     úprava zasedací místnosti a vymalování objektu  doplnit o opravu kanalizace, výměnu podlahových krytin a  

     obnovu výpočetní a zastaralé kancelářské techniky. Bod č. 10 úprava dětského hřiště mezi polyfunkčními  

     domy a parkoviště za č.p. 72 – zde vytvořit zelenou plochu s posezením. Jako bod č. 15 naplánovat úpravu  

     plochy u kabin + přístřešek u výdejního okénka. 

 

 

4. Příprava rozpočtu na rok 2014 

    S přípravou rozpočtu na rok 2014 seznámil přítomné Zastupitele obce p. Rostislav Zápotocký. Jako již  

    tradičně je rozpočet na rok 2014 navržena jako vyrovnaný na straně příjmů i výdajů. 

 

5. Informace o přípravě a průběhu  kulturních akcí na 4. Q/2013 a příprava plánu na rok 2014. 

 

     Místostarostka paní Střimelská seznámila všechny přítomné s průběhem a hodnocením kulturních akcí od  

     počátku roku. Poděkovala všem, kteří se podíleli na vesměs vydařených akcích v uvedeném období.  

     Seznámila také přítomné s přípravou dalších kulturních akcí od října do prosince 2013. Další k těmto akcím  

     přinese jednání KK v měsíci listopadu 2013, které se bude zabývat podrobněji jednotlivými akcemi. 

 

6.  Hodnocení volebního programu na roky 2010 – 2014 po třech letech  

      Bylo zkonstatováno, že volební program stanovený na roky 2010 – 2014 se daří plnit. 

 

7. Stav a průběh příprav voleb do PČR 

Volby do PČR proběhnou ve dnech 25. října a 26. října 2013. V naší obci je jeden volební okrsek a ten je 

v zasedací místnosti obecního úřadu. Dne 14. 10. 2013 proběhlo první zasedání volební komise. Volební komise 

je 7 členná (zapisovatelka + 6 členů). Čtyři členy volební komise nominovaly strany. Členové volební komise 

složili volební slib a byl zvolen předseda a místopředseda volební komise. Distribuce volebních lístků proběhne 

nejpozději do 24. října 2013.  

 

8. Různé: 

 

 parcela na 5. etapě (Vodárna) bude přidělena formou losování občanům trvale hlášeným v naší obci, 

kteří měli žádost na pozemek 

 dále byla řešena parcela na 5. etapě přidělen p. T. Střimelskému – bude sjednána schůzka na OÚ 

 prodej bytové jednotky v č.p. 155/8 – vyřešit s kupujícím tak, že vícenáklady spojené se sepsáním kupní 

smlouvy budou zahrnuty do prodejní ceny bytové jednotky 

 bytový prostor v č.p. přidělen p. Janu Broučkovi – smlouva na dobu určitou, kauce a zakotvit do 

smlouvy, že nebytový prostor je pod bytovými jednotkami a je nutné dodržet stanovené podmínky 

 nabídka levných dřevostaveb – školy, školky 

 dopis od Bc. Martina Šimáčka ředitele odboru pro sociální začleňování ze dne 9. 9. 2013 (přiložen  

v materiálech pro zasedání) 

 návrh termínů svatebních obřadů v obci pro rok 2014 

 byly schváleny návrhy veřejnoprávní smlouvy s městem Chodov  (pozitivní usnesení zaslat do 15. 11. 

2013 na MěÚ Chodov) – a návrh smlouvy s Městkou policií Chodov a přestupky 

 ZŠ – žádost o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro školní rok 2013/2014 – současný stav 65 

žáků – průměr na třídu je 15 žáků na třídu, o příspěvek na mzdy nebude zatím žádáno 

 povodňová ochrana obce ve vztahu ke kraji (viz. Metodická pomůcka) 

 dne 22. září 2013 byl přijat dar od bývalých obyvatel zaniklé obce Lipnice a to ve výši 5.580,- Kč. 

Tento dar bude použit na údržbu lipnického hřbitova. 

 Drosera Bublava – žádost o příspěvek na činnost. 

 smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-0003375/007 s firmou ČEZ distribuce 

 ukončit smlouvu o činnosti p. M  Petra v č.p. 179 

 Šmídovi – odpuštění nájmu za pronájem baru za měsíc 8/2013 – důvodem je čerpání řádné dovolené. 

 bezplatný pronájem místního sálu u restaurace  „U Kahanu“ občanskému sdružení Dětem pro radost, 

které na 2. 11. 2013 připravilo pro děti Halloweenské strašení 



 žádost o příspěvek Český svaz včelařů 

 MŠ – odpisový plán na rok 2013 

 výroční zpráva ZŠ Vintířov 

 svodku Městské Policie Chodov za září 2013  

 tisková zpráva „Oběti domácího násílí“ – občané, kteří mají problém s domácím nasílím mohou 

kontaktovat obecně prospěšnou společnost „Pomoc v nouzi“ – sídlo : Fibichova 852, 356 01 Sokolov, 

tel. 359 574 087, e-mail: info@pomocvnouziziops.cz , www.pomocvnouziziops.cz  

 pozvánka na valnou hromadu společnosti SUAS-skládková, s.r.o., která se koná ve čtvrtek 24. října 

2013. Valné hromady se zúčastní starosta obce p. Ošecký, popřípadě na základě plné moci pan Robert 

Muchka. 

 Bytové prostory v č.p. 111 – o využití těchto prostor bude Zastupitelstvo obce jednat na svých dalších 

zasedáních 

 Ředitelské volno v Základní škole Vintířov – ve dnech 31. 10. 2013 – 1. 11 2013. Školní družina bude 

uzavřena  

 V rámci opravy cesty od Vitnerů po Němcovi zjistit kolik by stála oprava cest k Vaňkům, Češkům a 

Střimelským. 

 Žádost o sponzorský dar Gymnazia Chodov na konání maturitního plesu. 

 

 

 

10. Usnesení – je samostatnou přílohou zápisu. 

 

Po projednání všech bodů bylo zasedání ZO ukončeno v 18.
45

 hodin. 

 

 

Ověřil : 

 

                                                                                                                            Jitka Střimelská                                                                                                                                   

                                                                                                                          místostarostka obce 
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