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Obec Vintířov 
Zastupitelstvo obce Vintířov 
 

Zápis 

z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, konaného dne 23.1.2023 od 16.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 

Přítomni: pan Marek Choc, paní Iva Králová, pan Jiří Střimelský, paní Jitka Střimelská, pan Milan Zika, DiS., pan Pavel Vašek, 
pan Bc. Libor Češka, pan Mgr. Rudolf Tippan, DiS, pan Vlastimil Černý, paní Bc. Liběna Tvrdíková 
 

 
Nepřítomni: pan Robert Muchka - omluven. 
  
Hosté: přísedící paní Mgr. Marcela Picková, 3x občané obce 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Starosta obce zahájil 3. zasedání zastupitelstva obce a úvodem všechny přítomné přivítal. Mezi pozvanými hosty dnešnímu 
jednání byly přítomní zástupci společnosti meridian Nová Energie s.r.o., kteří přišli prezentovat záměr výstavby  větrných 
elektráren ve správním území obce Vintířov. 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 16.1.2023 do 23.1.2023. Současně s tím byla informace zveřejněna i na webových stránkách obce a 
hlášená místním rozhlasem. Dále na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce, viz (příloha zápisu č. 
1), bylo starostou konstatováno, že přítomno je 10 členů (z celkového počtu 11 všech členů zastupitelstva), takže 
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92, odst. 3 zákona o obcích). 
 
 
 

 
Bod jednání)  

                                    

  2. Prezentace projektu skupiny meridian Nová Energie s.r.o. – záměr výstavby větných elektráren ve 
správním území obce Vintířov. 

 
 

Zástupci skupiny meridian Nová Energie, s.r.o., v rámci své prezentace představili přítomným svůj záměr vystavět 

pět větrných elektráren v blízkosti nově vznikajícího vývojového centra BMW Group ve správním území naší 

obce. Cílem prezentace bylo seznámit zastupitele obce a přítomné občany se záměrem, zodpovědět na všechny 

vznesené otázky a zároveň zjistit, jaký je pohled zastupitelů na daný záměr. Nejedná se o první prezentaci 

k tomuto záměru, setkání se zástupci společnosti a zastupiteli se uskutečnilo již první 27. ledna2020. Na toto 

téma se uskutečnila i beseda s občany 12.4.2022 ve společenském sále restaurace U Kahanu. Společnost meridan 

Nová Energie s.r.o., je dceřinou společností meridian Neue Energie Gmbh, která sídlí v Německé spolkové 

republice. Její hlavní aktivitou je budování obnovitelných zdrojů energie, fotovoltaik a větrných elektráren. V ČR 

zatím žádná větrná elektrárna, shora jmenovanou společností vybudována nebyla, ale je již připravováno několik 

projektů. Pokud by se povedl zrealizovat záměr, vybudovat větrné elektrárny v dané lokalitě, plynuly by z toho 

pro obec nemalé finančním prostředky. Zmiňovaná lokalita je i poměrně vzdálena od obydlené části naší obce a 

dle vypracovaných propočtů by nemělo pro občany znamenat výraznou zvukovou zátěž. Během diskuse bylo 

vzneseno několik dotazů dotýkajících se právě témat hluku ve vztahu k výkonu turbín, zkušeností s výstavbou 

větrných elektráren v jiných lokalitách (Jindřichovice, Dolní Nivy apod.) a dopadu na životní prostředí, živočichů 

a samozřejmě na občany. Vzhledem k tomu, že místo plánované výstavby je od obce dostatečně vzdáleno, 

nemělo by dojít k změně zvukové zátěži spojené s provozem VE. Do diskuse se zapojili i přítomní občané. Zdali 

obec přistoupí na spolupráci a bude sepsána dohoda o spolupráci, to bude rozhodnuto na některém 

z následujících zasedání.  

http://www.vintirov.cz/
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Bod jednání)  

3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

Starosta v souladu s §95 odst. 1 zákona o obcích navrhnul ověřovateli zápisu dnešního zasedání paní Ivu Královou a 

pana Milana Ziku, DiS., dále navrhnul zapisovatelem pana Marka Choce. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Výsledek hlasování:               Pro        10              Proti        0                Zdržel se        0   
Návrh byl schválen. 

 
 

Starosta 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 návrhy na doplnění. Před hlasováním 

dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 
Volba návrhové komise 

Do návrhové komise byli starostou navrženi a jednohlasně zastupitelstvem schváleni pan Jiří Střimelský, pan Bc. Libor Češka 

a pan Mgr. Rudolf Tippan, DiS. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

 

Bod jednání) 4. Návrh programu: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje následující program zasedání: 

 
1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

2. Prezentace projektu skupiny meridian Nová Energie s.r.o. – záměr výstavby větných elektráren ve správním území 

obce Vintířov. 

3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele. 

4. Schválení programu jednání. 

5.  Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. 

6. Informace k volbám prezidenta České republiky, které se uskutečnily v termínu 13. a 14. ledna 2023. Druhé kolo 

se uskuteční v termínu 27. a 28. ledna 2023.   

7. Informace o kulturních akcích v roce 2023/vyúčtování dotací 2022.  

8. Stav a průběh investičních akcí v roce 2023 a příprava akcí na další roky.  

9. Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím v roce 2022 dle zákona č. 106/1999 Sb. a pozdějších změn. 

10. Návrh plánu veřejnosprávní kontrol pro rok 2023. 

11. Odpisový plán na rok 2023 Základní škola Vintířov. 

12. Odpisový plán na rok 2023 Mateřská škola Vintířov. 

13. Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 6/1 o výměře cca 180 m2 v k.ú. Vintířov u Sokolova. 

14. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-0018809, název stavby: Vintířov, SO, p.p.č.372/24 KNN. 

15. Různé.  

a) Žádost o udělení souhlasu zřizovatele s realizací projektu z výzvy č. 02_22_002 JAK- Šablony I 

b) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích). 

16. Diskuze. 

17. Usnesení. 

 
 

Výsledek hlasování:  Pro     10                        Proti   0                            Zdržel se  0 
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Program dnešního zasedání Zastupitelstva obce Vintířov byl schválen. 

 
 
Bod jednání) 

 
5. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. 

Starostou bylo konstatováno, že všechny úkoly plynoucí ze schválených usnesení z minulého zasedání byla splněna.   
 
 
 

              Bod jednání) 

 6. Informace k volbám prezidenta České republiky, které se uskutečnily v termínu 13. a 14. ledna 2023. 

Druhé kolo se uskuteční v termínu 27. a 28. ledna 2023. 

 
Starosta seznámil přítomné s výsledky prezidenských voleb, jejíž první kolo se uskutečnilo ve  
dnech 13. a 14. ledna 2022. V naší obci byla celková účast 54,8%.   
 
- Celkový počet osob zapsaných v seznamu voličů ……………………….919 
- Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky …………………………504 
- Počet odevzdaných úředních obálek…………………………………………..504 
- Počet platných hlasů…………………………………………………………………..498 

 
Nejvyšší počet hlasů a postup do druhého kola získali pánové: 
 
 
                                             OBEC                                             CELOSTÁTNĚ 
 
Andrej Babiš                300 hlasů                                                34,99%          1 952 213 hlasů 
Petr Pavel                       87 hlasů                                                35,40%          1 975 056 hlasů 

 
 

Vzhledem k tomu, že ani jeden z kandidátů na prezidenta nezískal více než 50% hlasů, uskuteční se druhé kolo 
voleb ve dnech 27.1. a 28.1.2023. Občané na druhé kolo voleb neobdrží volební lístky do svých schránek, ale 
dostanou je přímo ve volebních místnostech svých okrsků. 

 
 

 
Bod jednání) 
 

7. Informace o kulturních akcích v roce 2023/vyúčtování dotací 2022. 

Místostarosta seznámil zastupitele a občany s přípravou kulturních akcí naplánovaných na rok 2023, které byly 

projednány dne 12.12.2022 kulturní komisí obce a následně schválené zastupitelstvem obce včetně grantového 

systému. Řada kulturních akcí je již dohodnuta nebo jsou ve stádiu příprav. 

Přehled vybraných akcí: 

Únor: 

11.2. 2023  - Ples pro rodiče a přátele MŠ 

Březen: 

3.3. 2023 - Turnaj v šipkách 

4.3. 2023  - Zájezd do Divadla Na Fidlovačce - představení Muž mojí ženy 

15.3. 2023 - Oslava MDŽ  

Duben: 

15.4. 2023  - Hledání velikonočního zajíčka - vodárna 

19.4. 2023 - Čtenářská soutěž dětí ze ZŠ 

30.4. 2023 - Stavění máje, pálení čarodějnic, lampionový průvod – SDH 
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Květen: 

17.5. 2023 - Pasování prvňáčků na čtenáře 

19.5. 2023 - Turnaj v šipkách 

27.5. 2023 - Kácení májky 

Červen 

 3.6. 2023 - Pohádkový dětský den 

 10.6. 2023 - Zájezd do zábavného parku Freizeit-Land Geiselwind 

Červenec: 

15.7. 2023 - Turnaj v šipkách  

Srpen: 

19.8. 2023 - ROCK FEST Vintířov 

Září: 

16.9. 2023 - Oslavy Hornického dne 

23.9. 2023 - Turnaj v šipkách  

28. - 30.9 2023  - Třídenní zájezd pro občany – Punkevní jeskyně, Templářské sklepy, Čejkovice… 

Říjen: 

………………. - Oslavy dne seniorů 

Listopad: 

 11.11. 2023 - Halloweenské strašení – vodárna 

18.11. 2023 - Květinkový ples 

25.11. 2023 - Vítání občánků 

Prosinec: 

2.12. 2023 - Zájezd do předvánoční Prahy – divadelní nebo jiné představení  

9.12. 2023 - Turnaj v šipkách 

16.12. 2023 - Vánoční turnaj 2023 – stolní tenisté 

23.12. 2023 - Zpívání pod vánočním stromečkem 

24.12. 2023 - 19. ročník soutěže o nejlepší štědrovečerní salát 

 

 

Kulturní akce budou uvedeny na webových stránkách obce www.vintirov.cz v sekci Kalendář akcí. 

 

Místostarosta dále seznámil přítomné s vyúčtováním grantů za rok 2022, které proběhlo ve všech případech 

řádně a včas. Ve dvou případech se do rozpočtu obce vrátily finanční prostředky:  

 Květinkový ples  -  16 148,- Kč 

 Vánoční turnaj 2022 -  314,- Kč  

 

Bc. Libor Češka informoval o průběhu příprav akce ROCK FEST Vintířov. 

 
 
Bod jednání) 
 

8. Stav a průběh investičních akcí v roce 2023 a příprava akcí na další roky. 

Starosta seznámil přítomné se stavem příprav investičních akcí v letošním roce. Jak poznamenal, v tuto chvíli se 

jedná hlavně o přípravu podkladů, vyjádření atp., aby bylo možno získat veškerá potřebná povolení a nic nebránilo 

je poté realizovat. V této souvislosti se uskutečnila i schůzka s panem Mgr. Tomínem, s kterým byly projednány 

plánované investiční akce tak, aby mohl zajistit administraci k výběrovým řízením na budoucí zhotovitele staveb. 

V tuto chvíli se jedná o dvě akce „veřejné osvětlení sídliště II. etapa a oprava komunikace u TS s vytvořením 

parkovacích míst pro stání vozidel“. Další projekty jsou v řešení. Byla zmíněna stavba nové budovy pro TJ Baník 

Vintířov, na kterou bylo požádáno o dotaci. V této souvislosti bylo v předchozím roce vyhlášeno výběrové řízení, 

ze kterého vzešla vítězně provádějící firma STABIA s.r.o. z Chebu. Jak bylo řečeno, je otázkou, zdali se povede 

nakonec nějaké prostředky z dotace získat. Pokud se to nepovede, budeme muset řešit, zdali záměr nerealizovat 
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anebo se rozhodnout jít do toho za vlastní prostředky obce. Toto bude jedno z témat v zastupitelstvu, až budou 

známy veškeré informace ze strany poskytovatel dotace Národní sportovní agentury, někdy ve 3-4/2023. Jinak 

mimo již předložených menších záměrů obce, které byly schváleny 12.12.2022 bylo starostou navrženo několik 

dalších záměrů, kterými bychom se mohli zabývat. Jak bylo během projednávaného bodu řečeno. Tento seznam 

investičních akcí je vždy možno doplit o další záměry a pokud budou na to prostředky a možnosti, není problém 

záležitosti řešit a případně realizovat. V rámci kontrolního dne se uskutečnilo setkání v prostorách mateřské školky, 

kde se řešil rozsah oprav v době letních prázdnin, a i mimo toto období. Jsou opravy, které přímo nezasahují do 

chodu MŠ, a tak se uvažuje i o variantě, řešit některé z nich mimo letní prázdniny. A to i z toho důvodu, že letní 

prázdniny jsou v MŠ kratší, než v ZŠ. O rozsahu prací, bylo starostou zastupitelstvo ústně informováno. Zatím se 

tvoří vize, a hlavně kalkulace ceny za provedené práce. V základní škole jsou také plánovány opravy v době letních 

prázdnin, ale zde je trochu problém s projektem rozvodu topné vody (topení) a tak uvidíme, co bude nakonec 

obsahem oprav. Byla vzpomenuta i záležitost opravy chodníku před základní školou, která je nyní řešena 

s projektantem. Ze strany starosty bylo zastupitelům v materiálu k dnešnímu zasedání předloženo řešení vrchní 

části božích muk nalezených na soukromém pozemku při zemních prací. Záležitostí se zabývá restaurátor z Ostrova 

nad Ohří pan Pavlík. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. V této souvislosti je zamýšleno, 

že by nalezená boží muka mohla být umístěna na pozemek za obecním úřadem, kde by k tomuto účelu byla tato 

plocha vhodně upravena.  

 

Drobné opravy v roce 2023: projednané již 12.12.2022 

 

1. Výměna plynového kotle pro vytápění sálu a přísálí. 

2. Výmalba sálu a přilehlých prostor + drobné opravy. 

3. Oprava svrchní části vozovky u krajnice u č.p. 99. – 136 + vodorovné značení okolo ostrůvku. 

4. Instalace elektroměrového rozvaděče pro 4 odběrná místa v objektu zdravotního střediska. 

5. Nátěr oplocení u hlavního hřiště TJ Baník Vintířov. 

6. Oprava + nátěr spodního hrazení – víceúčelové hřiště na sídlišti. 

7. Obnova zastávek autobusů. 

8. Oprava kahánku před obchodem Vintíř. 

9. Sportovní centrum – výměna koberce v posilovně + doplnění cvičebních prvků. 

10. Nutné opravy vzniklé v roce 2023. 

   

Zmíněné záležitosti: 

 

Společenský sál: 

1. Plánované malování v 6. měsíci 2023. 

2. Oprava výměnou plynových kotlů pro vytápění objektu.  

 

Akce po obci: 

1. Oprava propadlé kanalizační šachty  1. etapa RD.  

2. Oprava propadlé kanalizační šachty před vjezdem k 6. etapě RD. 

3. Oprava povrchu chodníku od polyfunkčního domu k silnici směr pošta. 

4. Oprava povrchu kruháče + sezení oprava. 

5. Oprava povrchu chodníku před restaurací U Kahanu.  

6. Projekt na opravu chodníku před školou od hlavní silnice. 

7. Oprava kahánku před obchodem Vintíř. 

8. Vytvoření místa za OÚ pro boží muka.  
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Bod jednání)  

 

9. Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím v roce 2022 dle zákona č. 106/1999 Sb. a pozdějších změn. 

Starosta přednesl zastupitelstvu zprávu o svobodném přístupu k informacím za rok 2022 dle zákona č. 106/1999 

Sb. K předložené výroční zprávě nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 
Návrh usnesení č. 49: 

Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím za rok 2022 dle 

zákona 106/1999 Sb., v předloženém znění, který bude tvořit přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva. 

Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce a webových stránkách obce. 

 

 
Výsledek hlasování:     Pro       10             Proti       0              zdržel se         0 
Usnesení č. 49 bylo schváleno. 

 

 

Bod jednání) 
 

10. Návrh plánu veřejnosprávní kontrol pro rok 2023. 

Zastupitelstvu obce byl předložen ke schválení plán veřejnoprávních kontrol pro rok 2023. Jedná se o soupis 
odpovědných osob zajišťujících kontroly v jednotlivých místech. Plán kontrol je navržen tak, aby odpovídal 
požadavkům zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole. 
 

Návrh usnesení č. 50: 

Zastupitelstvo obce Vintířov projednalo a schvaluje plán veřejnoprávních kontrol pro rok 2023, v předloženém 

znění, který bude tvořit přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva.    

Výsledek hlasování:     Pro       10             Proti       0              zdržel se         0 
Usnesení č. 50 bylo schváleno. 

 
 
 
Bod jednání) 
 

11. Odpisový plán na rok 2023 Základní škola Vintířov. 

Zastupitelstvu obce byl předložen ke schválení návrh na výši odpisů z hmotného a nehmotného majetku pro rok 
2023 příspěvkové organizaci Základní školy Vintířov, který je v souladu se schváleným rozpočtem obce pro rok 
2023.  
 

Návrh usnesení č. 51: 

Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje odpisový plán pro rok 2023 příspěvkové organizace Základní školy 

Vintířov, který je v souladu se schváleným rozpočtem obce pro rok 2023 a činí 31 699,- Kč  

 

Výsledek hlasování:     Pro        10              Proti       0              zdržel se         0 

Usnesení č. 51 bylo schváleno. 
 
 
 

Bod jednání) 
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12. Odpisový plán na rok 2023 Mateřská škola Vintířov. 

 

Zastupitelstvu obce byl předložen ke schválení návrh na výši odpisů z hmotného a nehmotného majetku pro rok 

2023 příspěvkové organizaci Mateřské školy Vintířov, který je v souladu se schváleným rozpočtem obce pro rok 

2023.  

 
Návrh usnesení č. 52: 

Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje odpisový plán pro rok 2023 příspěvkové organizace Mateřské školy 

Vintířov, který je v souladu se schváleným rozpočtem obce pro rok 2023 a činí 275 152,- Kč  

 

Výsledek hlasování:     Pro        10              Proti       0              zdržel se         0 

Usnesení č. 52 bylo schváleno. 
 

 

 

Bod jednání) 

 

13. Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 6/1 o výměře cca 180 m2 v k.ú. Vintířov u Sokolova. 

 

Starosta seznámil přítomné se žádostí paní Magdalény Brankové, trvale bytem Vintířov 117, která si podala žádost 

o koupi části pozemku p.p.č. 6/1 v k.ú. Vintířov u Sokolova o výměře cca 180m2 z důvodu přístavby RD. 

 

Návrh usnesení č. 53: 

Zastupitelstvo obce Vintířov projednalo žádost paní Magdaleny Brankové, trvale bytem Vintířov 117 a souhlasí 

se záměrem prodeje části pozemku p.p.č. 6/1 v k.ú. Vintířov u Sokolova o výměře cca 180 m2 za cenu dle 

odhadu. Záměr bude zveřejněn na úřední desce. 

Výsledek hlasování:     Pro        10              Proti       0              zdržel se         0 

Usnesení č. 53 bylo schváleno. 
 

 

Bod jednání) 

 

14.  Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-0018809, název stavby: Vintířov, SO, p.p.č.372/24 

KNN. 

Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0018809, 

stavba Vintířov, SO, p.p.č. 372/24, kNN kabelové vedení NN a 2 ks přípojkové skříně v pilíři. 

Návrh usnesení č. 54:  

Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-
0018809, stavba Vintířov, SO, p.p.č. 372/24, kNN kabelové vedení NN a 2 ks přípojkové skříně s firmou ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035. Zastupitelstvo 
zplnomocňuje starostu obce k podpisu smlouvy.  
 
Výsledek hlasování:   Pro          10       Proti             0             Zdrželi se 0 
Usnesení č. 54 bylo schváleno. 

 
Bod jednání) 
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15. Různé.  

 

a) Žádost o udělení souhlasu zřizovatele s realizací projektu z výzvy č. 02_22_002 JAK- Šablony I 

Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení žádost Základní školy Vintířov o udělení souhlasu zřizovatele s 
realizací projektu z výzvy č. 02_22_002 OP JAK, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 
Šablony I, Název projektu: OP JAK – Šablony I – ZŠ Vintířov.  
 

Návrh usnesení č. 55:  

Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí se zapojením Základní školy Vintířov do projektu z výzvy č. 02_22_002 
OP JAK, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony I, Název projektu: OP JAK –
Šablony I – ZŠ Vintířov.  
 
Výsledek hlasování:   Pro     10               Proti             0             Zdrželi se 0 
Usnesení č. 55 bylo schváleno. 
 

 

b) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích). 

Starosta navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva obce, byla poskytnuta odměna v souladu s § 72 odst. 2 
zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 
celků, v aktuálně platném znění. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané 
obce neuplatnili žádná stanoviska. 

 
Návrh usnesení č. 56: 

Zastupitelstvo obce Vintířov stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1 
986,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 1.2.2023 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání 
zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 
 
Výsledek hlasování:   Pro     10       Proti      0      Zdrželi se      0  
Usnesení č. 56 bylo schváleno. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 57: 

Zastupitelstvo obce Vintířov stanoví odměnu za výkon předsedy výboru zastupitelstva obce ve výši 3 972,- Kč za 

měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 1.2.2023 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání 
zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 
 
Výsledek hlasování:   Pro     10    Proti      0       Zdrželi se      0   
Usnesení č. 57 bylo schváleno. 

 

 

16. Diskuse. 

- V diskusi byl vznesen dotaz ze strany občana p. J. Zelenky k provozní době sběrných míst v obce v zimním 

období, kdy by bylo daleko vhodnější zachovat sobotu, jako den, kdy jsou sběrné dvory otevřeny na místo 

jednoho ze dnů v týdnu (pondělí nebo středa). S tím, že jsou občané o víkendu doma a nemají možnost 

sběrných míst tolik využít. Taktéž byl vznesen dotaz ohledně nezveřejnění info na webu o zimním provozu 

sběrných míst. Dále byla vznesena připomínka na šíři parkovacích míst pro osobní automobily u mateřské 

školky, kdy je z tohoto důvodu obtížné zaparkovat a následně opustit vozidlo.    

- Ze strany zastupitelky paní Bc. Liběny Tvrdíkové zazněl podmět na zveřejnění informace o kontrole České 

inspekce životního prostředí, která na podmět občanů provedla kontrolu ve společnosti Lias Vintířov. 
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Na základě veřejnoprávní smlouvy s městem Chodov o řešení přestupků, bylo v roce 2022 řešeno celkem 15 

přestupků, z toho 14 přestupků proti občanskému soužití podle § 7 zákona o některých přestupcích 1 přestupek 

proti majetku podle § 8 zákona o některých přestupcích. 

2. V letošním roce se uskuteční již 8. ročník tradiční akce Čištění řeky Ohře. Hlavní den úklidu je plánován na 

16.4.2023. Akce je uskutečňována pod záštitou KS MAS Karlovarského kraje. Dále se na akci podílejí místní akční 

skupiny Karlovarského kraje, tedy MAS Sokolovsko, MAS 21, MAS Kraj živých Vod, MAS Krušné Hory a MAS Vladař, 

Karlovarský kraj, Povodí Ohře, obce podél řeky, půjčovny lodí a řada dalších organizací. Obec Vintířov přispěje na 

podporu akce částkou 2000, - Kč.  

3. Sokolovská uhelná, p. n., a.s., Sokolov - vyjádření se obce Vintířov k rekultivačním pracím prováděných touto 
společností na akcích (Jiří – Družba – sanace, rekultivace vnitřní výsypky lom Jiří – II. a III. etapa, Vintířovská výsypka 
– Klondajk II.), v roce 2023 v katastrálním území naší obce. Obec Vintířov souhlasí s prováděnými rekultivačními 
pracemi. 

4. Velice příjemné dopisy od manželů Krejčových a paní Walterové, kteří moc děkovali všem lidem, co měli, co 
dočinění s vánoční baličky pro seniory. V textech dopisů popřáli radostné, šťastné a poklidné vánoční svátky. Za 
přání moc děkujeme. 

5. Na webové stránkách obce v horní části bylo vloženo nové okno s názvem Panoramata obce Vintířov. Po rozkliknutí 
tohoto odkazu je možnost vidět obec z horního pohledu a přibližovat si i jednotlivé objekty. Do budoucna se počítá 
s rozšířením míst zájmů tak, aby návštěvníci měli větší možnost tímto způsobem poznat krásu naší obec a případně 
sem k nám i zavítat. 

6. Dne 10. ledna 2023 se uskutečnilo zasedání valné hromady partnerů MAS Sokolovsko o.p.s., v Habartově. Za obec 
se jednání účastnil starosta.  

7. Dne 21.1.2023 se konala valná hromada sboru dobrovolných hasičů Vintířov. Jednání byl za obec přítomen 
starosta, který všem přítomným poděkoval za činnost.    

8. Místní mateřské škole věnován věcný dar ve formě permanentek 2x 500,- Kč + 1x 1000,- Kč do místního 
sportovního centra, u příležitosti pořádání maškarního plesu. 

9. Děkovný dopis od starosty obce Hřensko a primátora statutárního města Děčín naší místní jednotce dobrovolných 
hasičů Vintířov za obětavou pomoc při zdolávání požáru v NP České Švýcarsko. Místní jednotka byla jedna s mnoha, 
která v oblasti národního parku pomáhala zdolávat požár nebývalých rozměrů a svou profesionalitou, nasazením 
a nezměrným úsilím pomohla živel zdolat.    

10. Dne 19.1.2023 se uskutečnilo na pozvání starosty města Sokolov Mgr. Petra Kubise setkání starostů správního 
obvodu s rozšířenou působností Sokolov. Hlavním tématem setkání byla informace o záměru zpracování 
Transformačního plánu Sokolovska, který bude řešit potřeby území v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, rozvoje 
bydlení, přípravu na čerpání vhodných dotací, a to za účasti krajského radního pro oblast regionálního rozvoje. 
Setkání byli účastni i zástupci společností SUAS Group a Synthomer a.s., za obec byl setkání přítomen starosta.  

11. Dne 17.1.2023 byla podepsána dohoda o vzájemné spolupráci v roce 2023 mezi obcí Vintířov a zástupcem 
společnosti Sokolovská uhelná, p.n. a.s. (POPD).  

12. Pro rok 2023 došlo ze strany Sokolovské vodárenské s.r.o. k navýšení pohyblivé složky ceny vodného na 49,42 Kč 

za 1 m3 pitné vody (rok 2022 - 43,55 Kč za 1 m3) a k pohyblivé složky ceny za stočné na 46,36 Kč za 1 m3 

odkanalizované vody (rok 2022 – 40,60 Kč za 1 m3 odkanalizované vody). K těmto složkám je účtována pevná 

složka z úplných vlastních nákladů, přičemž podíl u vodného činí 11,5 % a u stočného 11,5 %. Oproti roku 2022 

bude navýšení pro rok 2023 představovat nárust o 457,16 Kč za osobu a rok a to je 1,2 Kč za osobu a den. K navýšení 

došlo hlavně z důvodu navýšení energií, provozních nákladů atp.   

13. Od 1.1.2023 byla spuštěna nová elektronická spisová služba ELISA, pro obec i společnost Vintířovskou teplárenskou 

a majetkovou s.r.o., která nově zajistí správu dokumentů od příchodu do organizaci, přes jejich zpracování, až po 

následnou skartaci či archivací. Nová aplikace nahradila starší aplikaci, tak aby bylo vše v souladu s platnou 

legislativou. 

14. K dnešnímu dni máme na investičních fondech Amundi u Komerční banky prostředky ve výši 26 069 586,53 Kč. 
15. Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 20.3.2023. 
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Přílohy zápisu: 
 

1) Prezenční listina. 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích. 
3) Pozvánka na zasedání. 
4) Schválené kulturní akce na rok 2023/ vyúčtování dotací 2022. 
5) Plán investičních akcí pro volební období 2022-2026 a pro rok 2023 + návrhy drobných oprav. 
6) Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím v roce 2022 dle zákona č. 106/1999 Sb. a pozdějších změn. 
7) Návrh plánu veřejnosprávní kontrol pro rok 2023. 

8) Odpisový plán na rok 2023 Základní škola Vintířov. 

9) Odpisový plán na rok 2023 Mateřská škola Vintířov. 

 
 
 

 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.15hodin. 
 
 
 
 
 
Zápis byl vypracován dne 1.2.2023                                       
 
 
 
Zapisovatel:                  Marek Choc               dne …………………………………… Podpis …………………………………. 
 
 
Ověřovatelé:                 Milan Zika, DiS.         dne ………………………………….  Podpis …………………………………… 
 
 
                                           Iva Králová                 dne ………………………………… Podpis …………………………………… 
 
 
Starosta obce:                Marek Choc                dne ……………………………….. Podpis ……………………………………             


