
Zápis 

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se konalo v pondělí dne 16.února 2015 od 16.
00

 hodin v zasedací místnosti 

Obecního úřadu ve Vintířově. 

 

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

                 Horvát 

Omluveni: p. Šimková – nemoc 

Hosté, občané: p. Picková – tajemnice OÚ, p. Staněk – velitel MěPol.Chodov, p. Pizinger – starosta města Chodov, 

                          p. Soukup – místostarosta města Chodov 

  

 

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

jednohlasně návrhová komise ve složení p.Střímelská , p. Češka Miroslav a p. Zápotocký Rosťa.  Jako ověřovatelé zápisu 

byli jednohlasně odsouhlaseni p. Muchka a p. Choc. Starosta obce dále seznámil všechny přítomné s programem dnešního 

jednání, který každý ze členů Zastupitelstva obce 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 19.1.2015  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. 

2.Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními 

3.Informace o činnosti MěPol.Chodov na katastru obce v roce 2014. 

4.Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava PD a akcí pro další roky. 

5.Informace o předběžných výsledcích hospodaření obce a inventarizace majetku za rok 2014. 

6.Zpráva o činnosti SDH v obci za rok 2014. 

7.Vyhodnocení dotazníkové akce, která byla vyhlášena v měsíci lednu 2015. 

8.Různé. 

9.Usnesení. 

 

K jednotlivým bodům: 

 

1.Kontrola usnesení z minulých zasedání. 

 

Kontrolou usnesení z minulých zasedání bylo konstatováno, že všechny body usnesení jsou průběžně plněny. Částečně byla 

provedena aktualizace plánu investičních akcí, ale touto se ZO bude zabývat na dalších zasedáních  v souvislosti s tvorbou 

nového ÚP obce. Připomínky a dotazy občanů a zastupitelů byly zodpovězeny. 

 

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. V průběhu  ledna 

proběhlo na našem Obecním úřadě  jednání se zástupci BP Ostrov s.r.o., které zpracovávají pro naší obec projekt na stavbu 

6. etapy přípravy pro výstavbu RD. Starostou byla podána informace o jednáních s SU a. s. Sokolov, divize Těžba ve vztahu 

k POPD do roku 2020, vyhodnocení dohody za rok 2014 a uzavření dohody na rok 2015. Za SU a.s., divize těžba se 

zúčastnili ing.Kupr a ing.Hanzlíček. Dále připomněl , že obec obdržela v souvislosti s ukončením činnosti hejtmana 

Karlovarského kraje pana Novotného poděkování za uplynulou spolupráci v posledních šesti letech . Starosta se zúčastnil 

setkání s náměstkyní ministra vnitra pro veřejnou správu paní Mgr. Vildumetzovou, v zasedací místnosti MěÚ Chodov dne 

21.1.2015. Starosta se zúčastnil společně se zastupitelem panem Miroslavem Češkou VH místní organizace SDH Vintířov, 

která se konala 24.1.2015. Taktéž proběhnul dne 28.1.2015 zápis žáků do první třídy ZŠ pro školní rok 2014/15.Celkem 

bylo zapsáno 19 prvňáčků, z tohoto počtu zřejmě 3 budou mít odklad, takže by do nového školního roku mělo nastoupit 

pravděpodobně 16 prvňáčků. Se zástupci firmy EUROGREEN byla projednána záležitost ošetřování travnatých hřišť v roce 

2015. Starosta, místostarosta a vedoucí TS se zúčastnili celodenního školení BIOTUR 2015 v hotelu Thermál v K.Varech 

dne 27.1.2015, které bylo zaměřeno na novou legislativu v odpadovém hospodářství. Dne 4.2. a 16.2.2015 proběhlo 

zasedání kulturní komise, která se zabývala upřesněním termínů několika významných kulturních akcí v letošním roce a 

dopracováním některých nezbytných náležitostí. Bylo provedeno vyhodnocení dotazníku a výsledky budou dány na vědomí 

občanům obce .O některých záležitostech dotazníku se bude rozhodovat na příštím zasedání. Starosta se zúčastnil dne 



5.2.2015 jednání na VSMOS v Sokolově a dále na FÚ v Sokolově ve vztahu k dotaci z roku 2011. Starosta se zúčastnil 

jednání s auditorem ing. Grossem  dne 10.2.2015, kdy bylo starostovi položeno několik otázek ve vztahu ke kontrole 

hospodaření za rok 2014, které právě probíhá. 

 

 

3.Informace o činnosti MěPol. Chodov na katastru obce v roce 2014.  
 

Starosta obce pan Ošecký přivítal na půdě OÚ velitele MěPol.Chodov pana Staňka, který byl společně se starostou a 

místostarostou města Chodov pozván na dnešní jednání ZO, k vyhodnocení působení této složky, na základě mandátní 

smlouvy,  na katastru naší obce za rok 2014. Podklady k vyhodnocení obdrželi všichni zastupitelé v materiálech k dnešnímu 

zasedání společně se svodkou za měsíc leden 2015. Poté se ujal slova pan Staněk, který přednesl zprávu o činnosti uvedené 

složky za rok 2014. Ve své zprávě se zmínil o personálním stavu  jednotky a její struktuře, o prevenci ,stavu techniky, 

problematice odchytu toulavých psů a o způsobu hlídkové činnosti. Kladně zhodnotil spolupráci s územním odborem policie 

ČR v Chodově a veterinární ordinací paní MVDr .Novotné. V rámci tohoto setkání došlo potom k diskuzi kolem 

projednávaných záležitostí. Byla probrána i záležitost obecního  kamerového systému a jeho přenosu na dispečink MěPol. 

Chodov, k čemuž v dohledné době zatím nedojde. Byl probrán nárůst přestupkové činnosti v obci oproti uplynulým dvěma 

rokům. Připomínky byly k parkování zejména dodávek na sídlišti, ale i ostatních automobilů mimo vyhražená parkoviště. 

V závěru diskuze potom starosta pan Ošecký poděkoval za dosavadní činnost v obci a doufáme, že spolupráce bude nadále 

na dobré úrovni nejen s MěPol.Chodov, ale i s MěÚ Chodov zejména v oblastech společného zájmu, na řešení prostoru 

místní vodárny, procházkových tras, cyklotras a  odpočinkových míst. 

 

4.Stav a průběh akcí pro rok 2015  a příprava akcí a PD pro další roky. 

 

O tomto bodě informoval přítomné starosta obce p. Ošecký a podkladem pro informaci byl materiál, který obdrželi všichni 

členové ZO v materiálech pro zasedání. Všechny stavy jednotlivých akcí jsou podrobně popsány v samostatné příloze  

k zápisu z dnešního jednání. Pan Muchka ve stručnosti přednesl informaci o průběhu školení  nakládání s odpady v naší obci 

v roce 2015 a porovnal uvedenou činnost s uplynulými roky. Z výkladu je zřejmé , že zejména ve třídění odpadu by mělo 

dojít k posunu směrem k lepšímu, protože  jsou zde velké rezervy  zejména na sídlišti, kde v některých místech záležitost 

třídění není brána úplně vážně. Navíc od 1.1.2015 je povinností třídit i bioodpad a kovy, což se již děje na našich sběrných 

místech.  

  

5.Informace o předběžných výsledcích hospodaření obce a inventarizace majetku za rok 2014. 

 

Stručnou informaci k tomuto bodu podal předseda finančního výboru pan Zápotocký. Každý ze zastupitelů obdrží materiály, 

hodnotící celý rok 2014 po stránce příjmů, výdajů a ostatních záležitostí, včetně materiálů inventarizace majetku obce 

k 31.12.2014, až pro zasedání na měsíc duben 2015,kdy bude hodnocen závěrečný účet loňského roku . Předběžně  lze 

konstatovat, že celkové příjmy za uplynulý rok činily 35 068 068.- Kč, výdaje činily 30 125 507.- Kč. Stav účtu obce u KB 

a.s. činil k poslednímu dni loňského roku 11 227 417.- Kč, na spořícím účtu k témuž dni jsme měli 10 354 648.- Kč a 

v nákupu dluhopisů máme 2 mil. Kč, které k plánovanému zhodnocení musí zůstat na účtu ještě do 31.12.2015.Dále máme 

ještě na účtu ČNB ,kam chodí dotace, 637 820.- Kč. Pokud se týká záležitostí inventarizace majetku obce k 31.12.2014,tak 

celková hodnota majetku obce k uvedenému datu činí 381 551 055.- Kč . Pan Zápotocký zdůraznil, že tak jak bylo již 

řečeno, jsou uvedené  výsledky  pouze informativní. Starosta pan Ošecký poté poděkoval všem členům dílčích 

inventarizačních komisí za včasné splnění termínů inventur v jednotlivých zařízeních obce a upřesnil přítomným některé 

z nejvyšších položek příjmů za loňský rok. V současné době probíhá na naší obci kontrola hospodaření za uplynulý rok 

2014, kterou provádí soukromý auditor ing. Gross. Kontrola by měla být ukončena nejpozději do konce března 2015 a na 

základě jejího výsledku by potom v měsíci dubnu mělo ZO projednat a odsouhlasit závěrečný účet loňského roku. Po krátké 

diskusi a několika doplňujících vysvětleních starosty, vzali zastupitelé a přítomní uvedené skutečnosti na vědomí.  

 

6.Zpráva o činnosti SDH obce za rok 2014. 

 

Tuto zprávu přednesl přítomným velitel místní  jednotky SDH pan Robert Muchka a starosta SDH pan Libor Češka , kteří 

přítomné seznámili s činností místní zásahové jednotky za uplynulý rok 2014 a SDH, kde je organizováno 20 dospělých a 8 

žáků. Připomněl, že zásahové družstvo SDH má 15 členů, z toho 1 velitele ,4 velitele družstva,4 strojníky a 6 hasičů. 

Všichni velitelé, strojníci, včetně 10 nositelů dýchací techniky, mají platná osvědčení a probíhají u nich pravidelné lékařské 

prohlídky. Pan Muchka zdůraznil, že kromě odborné přípravy a údržby techniky místní hasiči zasahovali v průběhu roku 

2014 na celkem 9 událostech v naší obci a jejím přilehlém okolí. Protože jednotka je poměrně slušně vybavena, je v rámci 

IZS Karlovarského kraje často nasazována i k likvidaci závažnějších událostí, jako byla účast na zřízení evakuačního centra 

při požáru výškové budovy v Chodově. Organizaci této činnosti veřejně pochválil starosta města Chodov v úvodu dnešního 

zasedání. Dobrovolní hasiči, jejichž členská základna činí 28 lidí, z čehož 8 členů jsou děti, se nezabývali pouze činností, 

která je jim vymezena, ale v obci se v loňském roce podíleli i na různých  kulturních akcích, jejímiž byly garanty.  Starosta 



pan Ošecký poděkoval  za dosavadní činnost dobrovolných hasičů a připomněl přítomným jednání VH místní organizace 

SDH, které se uskutečnilo dne 24.1.2015 v místní hasičárně a zúčastnil se ho společně se zastupitele panem Češkou 

Miroslavem. Zdůraznil, že jednání bylo jako vždy v posledních letech, velice dobře připraveno.  V diskusi hasiči na této 

valné hromadě zdůraznili, že se budou snažit udržet svojí činnost na dobré úrovni a že to myslí dobře i s budoucím 

zařazením do JPO 3. Starosta obce pan Ošecký  jménem zastupitelů poděkoval za dosavadní činnost dobrovolných hasičů a 

prohlásil, že podpora místní jednotky bude nadále garantována potřebnou částkou v rozpočtu obce a spolupráce by měla být 

nadále založena na vzájemném porozumění. Vyzvedl příkladnou péči o svěřenou techniku. Zpráva o činnosti SDH a JSDHO 

Vintířov je přílohou zápisu a bude zveřejněna i v březnovém občasníku obce. 

 

7.Vyhodnocení dotazníkové akce, která byla vyhlášena v měsíci lednu 2015.  

 

Starosta obce pan Ošecký seznámil všechny přítomné na zasedání ZO s výsledky dotazníkové akce pro občany, která byla  

vyhlášena v měsíci lednu 2015. Ze 428 rozdaných dotazníků do všech rodin v obci, se vrátilo 125 dotazníků. Vše bylo 

zpracováno čtyřčlennou komisí ve složení tajemnice paní Picková, starosta pan Ošecký, místostarosta pan Choc a zastupitel 

pan Muchka. Bylo soustředěno cca 90 připomínek občanů a názory na jednotlivé dílčí oblasti, se kterými bude pracováno 

v uvedeném volebním období a v letech dalších. Podrobné vyhodnocení bude zveřejněno na úředních deskách ,webových 

stránkách obce a ve Vintířovském občasníku. Všem, kteří vyslovili svůj názor na věci veřejné zastupitelé děkují. 

 

8.Různé: 

 

- paní Střimelská seznámila přítomné s prací Kulturní komise od posledního zasedání a s přípravou MDŽ 

- informace o hospodaření příspěvkových organizací obce za rok 2014 – MŠ a ZŠ Vintířov 

- přítomní vzali na vědomí svodku Mě Pol. Chodov z měsíce ledna 2015 

- návštěva zástupce firmy EUROGREN pana Krajčoviče, za účelem  na údržby fotbalových hřišť v roce 2015 

- informace tajemnice paní Pickové  k přípravě a pořízení nové ÚPD obce, na níž se začalo pracovat již v roce 2013 tak, aby 

byla zpracována nejpozději v průběhu  2. poloviny roku 2015 a výzva starosty ,aby uvedená záležitost byla brána vážně 

s účastí na veřejných projednávání, která jsou již v  svolávána 

- informace o výsledcích zápisu do 1.ročníku místní ZŠ – celkem přišlo 19 dětí, dva budou zřejmě s odkladem a jeden je 

pětiletý a zde musí rozhodnout poradna, předpoklad pro 1. ročník 2015/16  je 16 žáků 

- Tokár Vilém , Vintířov 151, žádost o služební byt v čp.111 ze dne 27.1.2015 – souhlas za předpokladu, že jmenovaný bude 

respektovat stanovené podmínky jako je složení kauce a možnost bydlení pouze po dobu zaměstnání u obce / 7 zastupitelů 

pro, 2 proti / 

- odsouhlasení smlouvy mezi obcí Vintířov, firmou Jirgl EP s.r.o. a firmou ABRI s.r.o., na poskytování komplexních služeb 

v oblasti energetiky a nákupu plynu pro obec do 31.12.2017 

- 2.3.2015 od 7.30 – 15.00 bude bez elektrického proudu firma AMT a domky na Chaloupkách 

- žádost pana Zelenky Josefa, Vintířov 160 na vyřešení výronu podzemních vod u garáží pod zahrádkami na sídlišti, bude 

konzultováno v jarních měsících přímo na místě  

- sjednocení nájemného v obecních bytech od 1.7.2015, energetické štítky budov a stav nových internetových stránek obce a 

průběh výběrového řízení na zpracovatele – informaci předal zastupitelům místostarosta pan Choc 

- informace k odvodům za porušení rozpočtové kázně v roce 2011 – návštěva FÚ Sokolov a konzultace odvolacího dopisu 

- žádost TJ Baník Vintířov o výměnu stávajícího plynového kotle na topení a ohřev  TUV v kabinách, který slouží již od 

roku 1994 a dle sdělení revizního technika je kotel na hranici únosnosti a revize na další období již z  jeho strany nebude 

z pohledu bezpečnosti provedena, dále je zde nutné provést stavební úpravy v koupelně a kabinách dětí – bude prověřeno a 

posouzeno na místě, poté se rozhodne o řešení 

- odsouhlasen ceník a pravidla pronájmu za sál a předsálí, tento bude předám správcům sálu 

- probrána otázka divočáků na sídlišti – pan Muchka připraví článek do březnového občasníku 

- schválen bezúplatný převod částí pozemků  465/2 a 475/22(16) v k.ú.Vintířov /parkoviště, cesta u Brožových/ 

- schváleno zrušení pevných telefonních linek 352 668 479 a 352 672 317/sportovní centrum, knihovna/, tyto budou 

nahrazeny mobily 

- neporušit větrolam ze smrků na p.p.č.512/1 – připomínka pana Muchky 

- připravit a odstupňovat pronájem nebytových prostor v obci 

    

9.Usnesení 

 

Je samostatnou přílohou k zápisu. 

Po projednání všech bodů jednání bylo zasedání ZO ukončeno ve 20.30 hodin. 

Ověřil : 

                                                                                                                        Jiří Ošecký 

                                                                                                                       starosta obce 

 



 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         


