Zápis
ze zasedání Zastupi telstva obce Vi ntířov, které se konal o
dne 27. k větna 2013 od 16. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Přítomni : p.Střimelská Jitka,Střimelský Jiří, Češka M iroslav, Kirchner Jaroslav,
Rajtura Jiří, p.Otta Jan,p.Robert Muchka,p.Zápotocký Rosťa, p.Petr Vystrčil,p.Choc Marek
Nepřítomni : p. Jiří Ošecký, hodnotitelská ko mise vesnice roku KK
Hosté : p.Marcela Picková,p.Štafková - řed.MŠ,p.Ko kešová – řed.ZŠ
Občané : p. Trska Ladislav.,p. Lánský Petr., p Vincencová Ro mana, p.Dziková Bohumila, p. Kalinová Zdena, p.
Milan Svoboda
Místostarostka obce paní Střimelská přivítala všechny přítomné. Do návrhové ko mise byli navrženi a
jednohlasně odsouhlaseni pánové Jiří Střímelský, Miroslav Češka a Jaroslav Kirchner. Jako ověřovatelé zápisu
z jednání byli stanoveni a jednohlasně schváleni p.Jit ka St řimelská a p.Robert Muchka.Ověřovatelé zápisu ze
zasedání 16.4.2012 paní Střimelská a pan Muchka potvrdili,že záp is četli a odpovídá průběhu zasedání ve všech
bodech jednání. Na návrh starosty 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 starosty obce o práci ZO a OÚ mezi zasedáními.
3. Stav a průběh akcí pro rok 2013 a příprava akcí na ro ky další.
4. Informace o přípravě kulturních akcí na měsíce 06 – 09/2013.
5. Projednání výsledků hospodaření a schválení závěrečného účtu za rok 2012.
6. Projednání průběhu školního roku 2012/13 v zařízen ích obce MŠ a ZŠ.
7. Různé.
8. Usnesení.
K jednotlivým bodům :
1.Kontrola usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva obce.
Místostarostka obce p. Střimelská seznámila příto mné s plněním usnesení z minulých zasedání a konstatovala,
že usnesení jsou plněna. Zodpověděla na jednotlivé připomínky z minulých zasedání . Připo mněla, že ve 20. až
23.týdnu se starosta zúčastní dle stanoveného harmonogramu návštěvy vesnic,které se v letošním roce přihlásily
do soutěže Vesnice roku 2013, jako předseda hodnotitelské komise kraje . V diskusi nebyly k uvedeným
záležitostem připo mín ky.
2.Informace místostarostky obce o práci ZO a OÚ mezi zasedání mi.
Místostarostka obce paní Střimelská seznámila přítomné s děním v obci mezi zasedáními ZO a dopln ila některé
připo mín ky z minulých zasedání. Informovala přítomné o průběhu zasedání ku lturní ko mise dne 15.5.2013. Na
OÚ proběhlo i několik jednání. Bylo uskutečněno setkání s ředitelkou MŠ Vintířov paní Štafkovou v záležitosti
nástupu dětí do místní MŠ v novém školním roce, kde byla dána přednost Vintířovský m dětem. Byla
uskutečněna schůzka s firmou pana Kadečky v záležitosti společného nákupu energií. Uskutečnilo se několik
jednání v záležitosti rekonstrukce výměníkové stanice na sídlišti, která se bude realizovat v době odstávky
Vřesové ve dnech 4. – 17.7.2013. V dubnu se uskutečnil odvoz nebezpečného odpadu z obce s malý m zájmem
občanů. Každé úterý a čtvrtek jsou prováděny kontrolní dny na stavbách, které byly v obci v letošním roce
rozjety. V průběhu dubna navštívil naší obec vedoucí oddělení státní policie v Chodově pan Hegeďuš, se který m
byl diskutován stav působení policie na katastru naší obce, kde se zejména zvyšuje trestná činnost v areálech
Sokolovské uhelné a.s. Soko lov, divize Těžba, kde dochází v livem této negativní činnosti k velký m škodám a
v některých případech i o mezování činnosti provozu. Na toto téma byla svolána předsedou dozorčí rady
ing.Štěpánkem i porada starostů s představiteli uvedené uhelné společnosti a zástupci Městského živnostenského
úřadu Sokolov. Z jednání vyplynuly závěry, které jsou uvedeny v samostatném zápise a tento je přílohou
dnešního zápisu ze zasedání ZO. Na našem OÚ proběhla na základě zmocnění starosty ,pana Muchky a paní
Pickové minulý m zasedáním ZO, konzultace se zástupcem firmy v záležitosti doplnění a obnovy některých
dětských hřišť v obci. By ly zpracovány návrhy a nabídky, které se pohybují kolem 500 tis. Kč. Starosta obce a
výjezdové družstvo hasičů se zúčastnili v neděli dne 28.4.2013 cvičení jednotek HZS KK ve Velké Hleďsebi,

v kempu LUXOR. Závěrečného vyhodnocení se zúčastnil i hejt man KK pan Josef Novotný, který ocenil práci
hasičů předáním pamětních a věcných cen. Jednou z oceněných jednotek bylo i naše družstvo za což patří všem
klu ků m dík. Zástupci obce se zúčastnili v závěru dubna jednání ko mise mikroregionu Soko lov – východ
v záležitosti dotací na pamět ihodnosti. Starosta se zúčastnil 7.5.2013, jednání v záležitosti vesnice roku 2013 na
KÚ Karlovarského kraje, kde bylo rozhodnuto o harmonogramu návštěv jednotlivých obcí. V celkem 5 dnech
bude navštíveno 20 přihlášených obcí a závěrečné vyhodnocení proběhne dne 6.6.2013 ve Sportovním centru
Vintířov. Proběhlo i závěrečné jednání v záležitosti dotace na zametací vůz, kde byla podepsána smlouva o
dodání zametače pro naší obec, s termínem ne jpozději do 30.8.2013 firmou UNICONT s.r.o., která vyhrála
výběrové řízení. Starosta se zúčastnil semináře v knihovně Karlovarského kraje na téma Vzdělávání v kraji.
Proběhlo jednání s firmou RENSPOL s.r.o., která provede v měsíci červenci opravu parket na místním sále
restaurace U KAHA NU, kde bude provedeno i vymalování a drobné sanační úpravy. Proběhlo jednání se
zástupcem obce Tatrovice panem starostou Němcem, v záležitosti spolupráce při zabezpečování požární
ochrany, prostřednictví výjezdového družstva obce Vintířov. Velitel jednotky pan Muchka předložil na této
schůzce návrh smlouvy o spolupráci a tuto by měli zastupitelé v Tatrovicích projednat na svém zasedání
29.5.2013 a podat obci zprávu. Starosta se zúčastnil dne 24.5.2013 jednání na MěÚ Sokolov v záležitosti zákona
o odpadech, kde byl in iciován návrh na změnu.
3. Stav a průběh akcí pro rok 2013 a pří prava akcí na roky další.
Místostarostka obce paní Střimelská p říto mné seznámila se stavem jednotlivých akcí,které js ou pro letošní rok
připraveny.Stav je popsán v materiálech,které byly zaslány jednotlivý m členům ZO s pozvánkou na dnešní
zasedání.Všechny naplánované akce jsou postupně realizovány. Úpravy budou provedeny v projektu „ Cesta od
čp.82 až k čp 128“, kde oproti původnímu pro jektu z roku 2009 chceme dosáhnout co nejširší jízdní pruhy a dále
vybudování co nejvíce míst pro parkování při pravé straně místní ko munikace. O úpravách projektu jednáme a
připravují se změny, od nichž se odvíjejí i vícepráce, uvedla místostarostka .
4.Informace o pří pravě a průběhu kulturních akcí na měsíce 06 – 09/2013.
Místostarostka paní Střimelská seznámila všechny přítomné s průběhem a hodnocením ku lturních akcí od
počátku roku a info rmovala příto mné o jednání kulturní ko mise dne 15.4.2013. Poděkovala všem, kteří se
podíleli na vesměs vydařených akcích v uvedeném období.Seznámila také příto mné s přípravou dalších
kulturních akcí od června do října 2013.Další k těmto akcím přinese jednání KK v měsíci červnu 2011,které se
bude zabývat podrobněji jednotlivý mi akcemi.
5.Projednání výsledků hospodaření obce a schválení závěrečného účtu za rok 2012.
Předseda finančního výboru pan Zápotocký seznámil všechny přítomné s ko mentářem k ro zboru hospodaření
obce Vintířov za rok 2013. Ko mentář byl připraven z podkladů, které připravila účetní obce paní Šubrtová a tyto
byly projednány ve Finančním výboru Zastupitelstva obce. Taktéž p řipo menul pan Zápotocký projednání
závěrečné zprávy auditora, která byla projednána auditorem panem ing. Grossem , za účasti starosty a předsedy
FV dne 15.4.2013 a bylo konstatováno, že byly zjištěny některé drobné nedostatky, které byly ihned v průběhu
kontroly odstraněny. Zastupitelstvo nemusí přijímat žádná nápravná opatření. Uvedená zpráva byly projednána
ZO již 15.4.2013 na zasedání a společně s návrhem závěrečného účtu byla vyvěšena na úřední desce obce. Po
krátké diskusi zastupitelů byl závěrečný účet obce Vintířov za rok 2012 příto mný mi zastupiteli schválen.
6.Projednání průběhu školního roku 2012/13 v zařízeních obce MŠ a ZŠ.
K projednání uvedeného bodu byly přizvány ředitelky obou školských zařízení. Místostarostka paní Střimelská
požádala paní Štafkovou o zprávu a zhodnocení téměř uplynulého školního roku a dále i Mgr. Ko kešovou. Ve
svých zprávách paní ředitelky podchytily veškeré dění v těchto zařízeních za hodnocené období. Jejich p ísemně
zpracované zprávy jsou přílohou tohoto zápisu. Ředitelky odpověděly přítomný m na polo žené dotazy.
7. Různé:
- in formace o práci MěPo licie Chodov v obci za měsíc duben 2013 – viz svodka
- plná moc pro starostu pana Ošeckého k zastupování obce na VH So kolovské vodárenské s.r.o. dne 21.6.2013,v
případě, že se nebude moci zúčastnit starosta obce,zúčastní se místostarostka paní Střimelská
- odsouhlaseny rozpočtové změny , které byly předlo ženy tajemn icí paní Pickovou a jsou přílohou zápisu
- in formace tajemnice paní Pickové o průběhu prací na nové ÚPD doku mentaci obce

- prázdniny v místní MŠ proběhnou letos od 15.7. – 9.8.2013, mimo provoz bude i kuchyně a nebude možnost
nákupu obědů pro důchodce v uvedené době
- odstávka tepla a TUV bude v letošním roce v době od 3. – 17.7.2013,obec využije této odstávky k rekonstrukci
výměníkové stanice
- prodej bytu v čp.155/ 8 – ani při vyhlášení druhého výběrového řízení nebyl o tuto bytovou jednotku zájem, ZO
rozhodlo nabídnout uvedený byt k odprodeji realitní kanceláři za cenu 150 t is. Kč
- přednesen a ZO odsouhlasen návrh smlouvy o zabezpečení po žární ochrany jednotkou naší obce v obci
Tatrovice, ročně za smluvní částku 44 t is. Kč
- obec vyšle svého zaměstnance pana Viléma Tokára, Vint ířov 151 na školen í ŘP skupiny „B“ a tento kurz za
zaměstnance uhradí s tím, že jmenovaný ve stanovených splátkách hodnotu kurzu splatí
- otázka záměru směny části pozemku s Jaroslavem Vaňkem, Vint ířov 107, zbytek odkoupení za cenu v místě
obvyklou
- 21.5.2013 p roběhl kontrolní den na lesoparku Vintířov za účasti zhotovitele, supervizora a p rávnické osoby
s tím, že bylo konstatováno dosázení stromů a keřů do výše stanoveného počtu, ZO se na dnešním zasedání
shodli na to m, že některé části lesoparku je třeba odvodnit
- ZO odsouhlasilo částku do výše 3000.- Kč na pohoštění a nákup květin pro ko misi hodnocení soutěže „Vesnice
roku 2013 KK“, která bude tuto soutěž vyhodnocovat dne 6.6.2013 v místním Sportovním centru
- pověření starosty obce a jednatele Vintířovské teplárenské a majetkové s.r.o. pana Ošeckého k podpisu smluv
na opravu výměníkové stanice ve Vintířově v době odstávky od 3.- 17.7.2013
- záměr pronájmu pozemku po paní Bendové, Vintířov 70, novému majit eli panovi Zikovi – ZO souhlasí
jednohlasně
- smlouva na zřízen í věcného břemene s ČEZ č.IP-12-0002166/ VB/ 001 – ZO jednohlasně souhlasí
- tajemn ice paní Picková podala informaci o přijet í dalšího pracovníka na výkon VPP od 05/2013 a in formovala,
že další bude ještě přijat od 1.8.2013
- žádost ČSČK o příspěvek na další bro žuru „První po moc není věda“ – ZO nesouhlasí, protože jsme poskytli
příspěvek v závěru loňského roku
- předlo ženy výsledky měření ov zduší v obci ze strany SU a.s.Soko lov, div ize Těžba, v rámci opatření POPD do
roku 2020
- otázka řešení nebytových prostor v čp.67 v zhledem k neplnění nájemn í s mlouvy /viz usnesení/
8.Usnesení – je samostatnou přílohou zápisu.
Po projednání všech bodů bylo zasedání ZO ukončeno v 18.30 hodin.

Ověřil :
Jit ka St řimelská
místostarostka obce

