
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se konalo 
dne 14.září 2015 od 16. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni : p. Ošecký Jiří, p. Střimelský Jiří, p .Češka Libor, Choc Marek ,p. Střimelská Jitka
                 p. Horvát Milan, p. Robert Muchka, p .Šimková Petra, p. Vašek Pavel, p. Češka Miroslav                 

Nepřítomni : p. Zápotocký Rosťa – návštěva lékaře - Praha

Občané a hosté :p Picková ,p. Kalinová, p. Lánský, p. Dziková

Starosta obce přivítal všechny přítomné. Do návrhové komise byli navrženi a jednohlasně 
odsouhlaseni pánové Jiří Střímelský,Miroslav Češka a Pavel Vašek . Jako ověřovatelé zápisu z jednání 
byli stanoveni a jednohlasně schváleni p.Marek Choc a p.Robert Muchka. Ověřovatelé zápisu ze 
zasedání 31.8.2015  pan Choc a pan Muchka potvrdili, že zápis četli a odpovídá průběhu jednání ve 
všech bodech. 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 2015 a příprava akcí na roky další.
4. Informace o přípravě kulturních akcí na měsíce 09 – 12/2015.
5. Rozbor hospodaření obce za I .pololetí 2015 a příprava návrhu rozpočtu na rok 2016.
6. Hodnocení společného volebního programu na roky 2014 – 2018 po prvním roce
7. Různé.
8. Usnesení. 

K jednotlivým bodům :

1.Kontrola usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva obce.

Starosta obce p. Ošecký seznámil přítomné s plněním usnesení z minulých zasedání a konstatoval, že 
usnesení jsou plněna. Připomněl, že usnesení jsou na každém zasedání kontrolována.

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

Starosta obce pan Ošecký seznámil přítomné s děním v obci  mezi  zasedáními ZO a doplnil některé 
připomínky  z minulých zasedání. V době mezi zasedáními ZO proběhlo několik kontrolních dnů na 
prováděné stavby v obci. Před započetím nového školního roku 2015/16 se starosta setkal k projednání 
některých náležitostí pro zajištění chodu ZŠ s ředitelkou tohoto zařízení Mgr. Kokešovou. 31.8.2015 
bylo v zasedací místnosti OÚ závěrečné projednání ÚP obce, kterého se zúčastnili pouze 3 lidé. 
V úterý 1.9.2015 byl v místním parku slavnostně zahájen nový školní rok, kterého se zúčastnili 
především rodiče prvňáčků. Celkem do ZŠ nastoupilo 79 dětí a z tohoto počtu bylo 18 prvňáčků. 
Starosta se zúčastnil 2.9.2015 slavnostního křtu knihy „Určitě si poradíte“, která obsahuje praktické 
rady pro životní situace, kdy člověk potřebuje zdravotní a sociální služby. Každý ze zastupitelů 
uvedenou knihu obdržel. Příprava hornického dne s kronikářkou a ostatními aktéry proběhla 
v 38.týdnu, s dovozem potřebných materiálů pro propagaci. Na našem OÚ proběhlo jednání se 
zástupcem stavebního úřadu Chodov ve vztahu vydání ÚR na trasu linky internetových rozvodů.
Úspěšně proběhlo setkání bývalých občanů zaniklé obce Lipnice, jejíž katastr jsme v 70-tých letech 
získali.



3. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí na roky další.

Starosta obce pan Ošecký přítomné seznámil se stavem jednotlivých akcí, které jsou pro letošní rok 
připraveny. Stav je popsán v materiálech ,které byly zaslány jednotlivým členům ZO s pozvánkou na 
již minulé zasedání a tyto materiály jsou zveřejněny i v zářijovém občasníku. Na akcích, kde jsme 
uplatňovali reklamaci, se pracuje a reklamační závady by měly být odstraněny do konce září /nátěry 
víceúčelové hřiště na sídlišti a dole hřiště u zahrádek/. Kromě dlouhodobě naplánovaných akcí byly
provedeny v rámci údržby obecních objektů i nezbytné opravy. Dále byl předložen i plán akcí pro 
další roky, který vyplývá ze společného volebního programu. Každý ze zastupitelů uvedené materiály 
obdržel a nebylo zásadních připomínek.

4.Informace o přípravě a průběhu  kulturních akcí na měsíce 09 – 12/2015.

Paní Střimelská, seznámila všechny přítomné s průběhem dosavadních kulturních akcí . Seznámila  
přítomné s konáním již proběhlých akcí. Vyúčtování ROCK-FESTU předloženo panem Liborem 
Češkou tajemnici paní Pickové dle stanov pro přidělování grantů. Jednalo se o velice vydařenou akci a 
organizátorům za to patří dík. Dále informovala o průběhu oslav Hornického dne, který proběhnul na 
velice dobré úrovni 12.9.2015, v režii Kulturní komise. Informovala dále i o úspěšné organizaci
setkání občanů bývalé Lipnice také dne 12.9.201 v naší obci na místním kulturním sále . Připomněla i 
zájezd do jižních Čech v závěru září 2015. Informovala i o dalších naplánovaných akcích do konce 
letošního roku. Starosta poté poděkoval všem, kteří se na úspěšných akcích podíleli a připomněl, že 
další nebližší akce je oslava dne seniorů, která proběhne na místním kulturním sále restaurace u 
KAHANU ve čtvrtek, dne 1.10.2015 od 17.00 hodin.

5.Rozbor hospodaření obce za I. pololetí 2015 a příprava rozpočtu na rok 2016.

Za předsedu finančního výboru pana Zápotockého, který byl nepřítomen přednesl přítomným 
zastupitelům rozbor hospodaření za I .pololetí roku 2015 starosta obce pan Ošecký. Přednesené
materiály byly zpracovány účetní obce paní Šubrtovou a byly projednány ve FV.  Příjmy za uvedené 
období činí 17 469 841.- Kč a jsou plněny ve vztahu k ročnímu rozpočtu na 70,98% .Výdaje za 
uvedené období byly 10 463 679.- Kč, což je 51,11% z plánovaného rozpočtu výdajů na uvedené 
období. Výsledky pro obec jsou uspokojující a zaručují dobrý odrazový můstek pro rok 2016.Na 
spořícím účtě máme v současné době 10 356 459,70.- Kč , stav běžného účtu za hodnocené období je
17 304 107,93 .- Kč, v dluhopisech máme uloženo do konce roku 2 mil. Kč a na účtu ČNB máme 
uloženo 1 232 983,63 Kč. Po krátké diskusi vzali zastupitelé a přítomní občané, tento výsledek na
vědomí. Na kontě Vintířovské teplárenské a majetkové s.r.o. máme jen pro orientaci 2 136 182,91Kč. 
Byl potom přednesen první návrh rozpočtu na rok 2016,který vychází z rozpočtového výhledu na 
roky 2015 – 2019.Výše vyrovnaného rozpočtu by se měla pohybovat v částce 30 560 000.- Kč na 
straně příjmů i výdajů. Na stránce výdajů zůstává rozpočet téměř stejný a byly sníženy pouze některé 
položky ,kde není čerpání a tyto prostředky byly přesunuty do kapitoly nových investičních akcí. O 
celkové výši rozpočtu se bude rozhodovat zejména po rozboru za 1 – 9/2015 v měsíci říjnu. Konečná 
podoba rozpočtu na příští rok by potom měla být známa v 2.dekádě listopadu a měla by být vyvěšena 
ke konzultaci veřejnosti tak, aby byl rozpočet schválen v měsíci prosinci 2015.Zastupitelé vzali tento 
první návrh rozpočtu na vědomí a na dalších jednáních ZO bude upřesňován. Na závěr byly schváleny 
rozpočtové změny, předložené účetní paní Šubrtovou.

6.Hodnocení volebního programu na roky 2014 – 2018 po prvním roce volebního období.

Starosta pan Ošecký rozebral podle předlohy společného volebního programu, který byl ZO zpracován 
a odsouhlasen na počátku uvedeného volebního období, jednotlivé oblasti, kterých je celkem 7. Možno 
konstatovat, že se snažíme ve všech stanovených oblastech plnit úkoly, které jsme si vytyčili. Bylo 
konstatováno, že by mohla být lepší spolupráce v otázkách spolupráce rodičů s místními spolky a 
zapojení dětí do nich. Je připraven i motivační systém pro děti, který je zatím v projednávání a měl by 
být co nejdříve funkční. Daří se v oblasti kultury, kde se podařilo uspořádat několik hodnotných akcí 
pro obyvatele naší obce a i širokého okolí. V otázce životního prostředí nás trápí některé úlety místní 



firmy LIAPOR, která nám často znepřijemňuje ovzduší, které je znečišťováno i nedalekou chemičkou 
na Vřesové. V obci se daří, díky dobře řízeným TS a pochopení většiny občanů, udržovat pořádek na 
veřejných prostranstvích. Snažíme se o dobré fungování místních školských zařízení MŠ a ZŠ. 
Myslím si, že první rok volebního období proběhl vcelku dobře a spolupráce zastupitelů je na rozumné 
úrovni.

7. Různé:

- informace o práci MěPolicie Chodov v obci za měsíc srpen 2015 – viz svodka
- 12.10.2015 v 10.00 setkání s poslankyní za ČSSD paní Markétou Wernerovou na našem OÚ
- žádost pana Demela Petra, Vintířov 19, na odprodej části pozemku na pozemkové parcele 427/2, kde 
se jedná o cca 150 m2 pozemku, který dlouhodobě jmenovaný užívá – ZO nemá námitek a s tímto 
záměrem souhlasí
- otázka kontroly stavby chodníku k čp.179 – MMR ,dotace 1 mil. Kč – na vědomí dopis z MMR, že 
kontrola nezjistila žádné vady a nedostatky
- zastupitelům dáno na vědomí ,že v čp.24 v bytě pana Noáka, je vadný plynový kotel, který vyžaduje 
výměnu
- vyřešit pozemek 512/1 /zahrádka Bláhová, Zuléger /– ZO souhlasí s přidělením uvedeným žadatelům 
za předpokladu s tím, že bude pozemek žadateli oplocen a využíván
- ZO dalo předběžný souhlas s odkoupením pozemku č.441/1 od PK Ústí nad Labem
- ZO souhlasí se sponzorským darem 2 000.- Kč pro kynology ze Staré Chodovské
- diskutována a zvažována otázka zhotovení miniatury Lipnického kostela a umístění zvonu z Bývalé 
obce Lipnice v případě, že přejde do vlastnictví obce

8.Usnesení – je samostatnou přílohou zápisu.

Po projednání všech bodů bylo zasedání ZO ukončeno v 18.30 hodin.

Ověřil :

                                                                                                                            Ošecký Jiří
                                                                                                                           starosta obce




