Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se konalo dne 18.června 2018 od 16.00 hod. v zasedací
místnosti Obecního úřadu.
Přítomni: p.Ošecký, p. Choc ,p. Muchka, p.Střimelský,p.Vašek,p.Horvát,p.Zápotocký,p.Šimková, p.Češka
,p.Střimelská
Omluven: p.Češka L.- Praha/zkoušky/
Hosté a občané: p. Picková, p.Zimmermanová, p.Zimmerman, Mgr.Kokešová, p.Štafková , p.Picka, p.Zickler,
p.Kazda, p.Rojtová
Zasedání zahájil starosta obce pan Ošecký uvítáním všech přítomných. Mezi hosty byli i dva kandidáti na
senátora pánové Picka a Zickler. Než starosta oficiálně zahájil zasedání, dal krátký prostor času každému z nich
pro krátkou prezentaci. Poté oficiálně zahájil dnešní zasedání. Do návrhové komise byli zvoleni p.Češka
Miroslav, p.Vašek Pavel a Horvát Milan . Jako ověřovatelé zápisu z dnešního zasedání byli zvoleni p.Marek
Choc a p.Robert Muchka. Ověřovatelé minulého zápisu pan Choc a pan Muchka na dotaz starosty prohlásili, že
zápis četli a tento souhlasí s průběhem jednání. Na návrh starosty byl poté zápis jednohlasně schválen a taktéž
byl jednohlasně schválen níže uvedený program jednání, který i s materiály obdrželi jednotliví členové
Zastupitelstva obce, v termínu stanoveném jednacím řádem.
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 2018 a příprava akcí pro další roky.
4.Informace o volbách do Senátu P ČR a komunálních volbách v říjnu 2018.
5.Informace o přípravě a průběhu kulturních akcí na měsíce 06 – 10/2018.
6.VH a výroční zpráva Vintířovské teplárenské a majetkové s.r.o.za rok 2017.
7.Zpráva ředitelů školských zařízení o průběhu o průběhu školního roku 2017/18.
8.Projednání a schválení „Strategického plánu rozvoje sportu v obci Vintířov na roky 2018 – 2028“.
9.Různé.
10.Usnesení.
K jednotlivým bodům:
1.Kontrola usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva obce.
Starosta obce pan Ošecký odpověděl na dotazy z minulých zasedání a dále konstatoval, že přijatá usnesení jsou
průběžně plněna.
2.Informace starosty obce o práci ZO a OÚ mezi zasedáními.
Starosta pan Ošecký seznámil všechny přítomné s informacemi o jednáních na našem Obecním úřadě od
posledního zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 23.4.2018. Zmínil se o kontrolních dnech k dalšímu
postupu při realizaci již rozpracovaných akcí v obci. Projednána příprava VH společnosti KOS na KÚ Karlovy
Vary, za účasti členů představenstva dozorčí rady KOS, dne 25.5.2018.Výsledkem bylo usnesení o konání řádné
VH KOS dne 26.6.2018 od 16.00 v místnosti zastupitelského sálu KÚ Karlovy Vary. Dne 30.5.2018 projednána
výroční zpráva Vintířovské teplárenské a majetkové s.r.o. s představenstvem a dozorčí radou, společně
s výsledky hospodaření za rok 2017. 25.4.2018 proběhlo v místnosti starosty výběrové řízení na nátěry fasád
obecních objektů čp.62,181,182, a 183. Na OÚ proběhlo jednání s nájemcem restaurace „U kahanu“ paní
Kounovskou, kde byly podány podrobné informace o celém objektu. Byla probrána se zástupcem KČT otázka
cyklostezek, které procházejí obcí. V průběhu měsíce května byl zpracován ,ve spolupráci se členy výboru TJ
Baník Vintířov, „Strategický plán rozvoje sportu ve Vintířově na roky 2018 – 2028“. Tento dokument by měl
sloužit jako záruka dlouhodobé podpory sportu v obci a dále potom je jeho existence podmínkou pro žádosti o
případné dotace do sportovišť obce. Na našem OÚ proběhlo jednání s projektantem parkoviště pro cca 10
automobilů naproti čp.99. Zástupce ČEZ Distribuce pan Kucharik, trvá na dodržení ochranného pásma. Na
našem OÚ proběhlo v záležitosti GDPR, jednánání se zástupcem Mikroregionu ing.Makovičkou. Dále zde
proběhlo i několik jednání v záležitosti osvětlení místního fotbalového tréninkového hřiště s projektantem ing.
Zdeňkem Markem. Taktéž proběhla pochůzka po stavbě přeložky vysokotlakého plynovodu do firmy LIAPOR.
Ve dnech 21.5. a 14.6.2018 se konalo jednání o ceně s vlastníky pozemku 475/1 panem Pádrem a Kůsem.

S výsledkem seznámil přítomné starosta. Na našem OÚ proběhlo jednání se zástupci plynařů z Plzně, ve věci
vedení vysokotlaku v chodníku na Starou Chodovskou, kterého se zúčastnili zástupci plynáren a projektant
ing.Pejchl .Zástupci obce Vintířov se zúčastnili školení o hospodaření s odpady, které se konalo dne 7.6.2018 na
Krajském úřadě.
3.Stav a průběh akcí pro rok 2018 a příprava akcí pro další roky.
K tomuto bodu pan starosta Ošecký seznámil přítomné s materiálem ,který pro dnešní zasedání obdrželi všichni
členové ZO společně s pozvánkou a tento je přílohou tohoto zápisu. V materiálu je popsán aktuální stav
jednotlivých staveb a starosta konstatoval, že vše na rozjetých stavbách zatím probíhá dle stanoveného
harmonogramu. V diskuzi připomněl pan Muchka nedostatky na chodníku u Ružbackých, kde se v některých
místech drží voda. Chodník prováděla firma JML Sokolov a bude to reklamováno. Dále byla připomínka paní
Šimkové ke slunečním hodinám na čp.181,které měly být původně až nahoře ve štitě. Starosta vysvětlil důvody
proč byly umístěny do stávající výše.
4.Informace o volbách do senátu P ČR a komunálních volbách v říjnu 2018.
Starosta pan Ošecký seznámil přítomné s vyhlášením komunálních voleb v ČR a voleb do senátu P ČR v našem
obvodě na dny 5. a 6.října 2018. Druhé kolo voleb do Senátu P ČR se potom uskuteční 19. a
20.10.2018.V souvislosti s volbami seznámil přítomné s harmonogramem , kde jsou obsaženy všechny důležité
informace. Již na minulých zasedáních ZO bylo rozhodnuto, že počet zastupitelů se měnit nebude a 11zastupitelů
zůstane i pro volební období 2018 – 2022. Volební obvod zůstane jako v minulosti taktéž jeden a volební
místností bude zasedací místnost OÚ Vintířov, čp.62. Připomněl dále, že kandidátní listiny volebních stran a
NK, musejí být odevzdány nejpozději do 31.července 2018, do 16.00 hodin, příslušnému registračnímu úřadu,
což je pro naší obec náš OÚ. Upozornil i na potřebný počet podpisů na petici pro nezávislého kandidáta, který je
46 podpisů a pro sdružení nezávislých kandidátů 81 podpisů. Byl stanoven i minimální počet členů OVK, kde
starosta stanovil počet 7 členů. Dále potom jmenoval zapisovatelku OVK, kterou se stala pracovnice našeho OÚ
paní Jana Češková. První zasedání okrskové volební komise se uskuteční 12.9.2018, od 16.00 hodin, na našem
OÚ v zasedací místnosti. Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději do 2.10.2018. Jinak tyto budou
k dispozici ve volební dny i ve volební místnosti.
5.Informace o přípravě a průběhu kulturních akcí na měsíce 06 – 10/2018.
Informaci přednesla přítomným předsedkyně Kulturní komise paní Střimelská a informovala je i o termínu
zasedání komise dne 27.6.2018, kde byl projednán aktuální program Rockfestu a Hornickéhodne .
6.Výroční zpráva Vintířovské majetkové a teplárenské s.r.o. za rok 2017.
Místostarosta obce pan Choc, který je zároveň členem dozorčí rady Vintířovské majetkové a teplárenské s.r.o.
,seznámil přítomné s výsledky hospodaření a s výroční zprávou uvedené společnosti za rok 2017.Přednesl, že
v tomto roce nedošlo ke změnám ve vedení ani v dozorčí radě hodnocené společnosti . Společnost byla založena
obcí z toho důvodu, aby bylo odděleno její účetnictví od účetnictví obce. Společnost má svého jednatele a
dozorčí radu a jejím jediným vlastníkem je obec Vintířov. Členové představenstva ani dozorčí rada nejsou
odměňováni . Zastupitelstvo obce po diskusi a doplnění některých dotazů, odsouhlasilo a schválilo výsledky
uvedené společnosti za rok 2017 jednohlasně. Materiály jsou přílohou zápisu ze zasedání.
7.Zpráva ředitelů školských zařízení o průběhu školního roku 2017/18.
Ředitelé obou školských zařízení Mgr.Kokešová – ZŠ a paní Štafková – MŠ, přednesly na tomto zasedání ZO
vyčerpávající výroční zprávy za téměř uplynulý školní rok 2017/18. Ve svých zprávách se zmínily o výchovně
vzdělávací práci, personálním obsazení, materiálně technickém vybavení, o spolupráci mezi oběma zařízeními a
o dalších záležitostech. Paní ředitelky poděkovaly zastupitelům za projevenou důvěru a za to, že svou funkci
mohou vykonávat dalších 6 let. Zprávy obou ředitelek jsou přílohou dnešního zápisu ze zasedání ZO. Zastupiteli
byl jednohlasně schválen odpisový plán na rok 2018 pro MŠ a ZŠ. Poděkování starosty, za dosavadní činnost
obou dlouholetých ředitelek těchto zařízení, s přáním pěkných prázdnin.
8.Projednání a schválení „Strategického plánu rozvoje sportu v obci Vintířov na roky 2018 – 2028“.
Zastupitel obce pan Vašek seznámil přítomné s uvedeným materiálem. Materiál obdržel každý ze zastupitelů
společně s ostatními dokumenty, pro jednání dnešního zastupitelstva k prostudování. Po zdůraznění smyslu
celého materiálu panem Vaškem, který řekl všem přítomným, že schválení tohoto dokumentu podmiňuje
případné záležitosti žádostí o dotace do sportu v následujících deseti letech, se rozvinula kolem celé záležitosti
diskuze. Po krátké diskuzi byl uvedený materiál jednohlasně schválen.

9.Různé:
- MŠ a ZŠ starosta připomněl investiční akce ,které se budou v době prázdnin provádět v uvedených zařízeních/v
MŠ se jedná o objem prací cca za 400 tis.Kč a v ZŠ o cca 380 tis.Kč
- předložena svodka MěPol. Chodov za 04 a 05/2018
- ve zprávách ředitelek MŠ a ZŠ Vintířov – předloženo čerpání rozpočtu za 1-3/2018 – ZO bere na vědomí
- starosta obce pan Ošecký sdělil přítomným výsledek jednání s vlastníky ,o koupi pozemku č.475/1, které
proběhlo na našem OÚ ve dnech 21.5. a 14.6.2018 – ZO jednohlasně odsouhlasilo odkoupení za smluvní cenu
2 850 000.- Kč, která byla dohodnuta
- firma CATR a již položené kabelové rozvody pro kamerový systém, kabelovou televizi a internet v obci –
prozatím I.etapa a dále je pokládána i stará spodní obec – záležitost probíhá ve spolupráci se zástupci ČEZ – o
záležitosti informoval místostarosta Choc
- otázka pronájmu nebytových prostor v č.p.182 – žádost´pana Ba QuyenVu, Nádražní 290,363 02 Ostrov o
pronájem uvedených nebytových prostor – ZO souhlasí na dobu určitou do konce roku 2018 - prodej
- žádost neziskového spolku KHAMORO z Chodova, o bezúplatné zapůjčení hřiště/ umělka na sídlišti /, na
sehrání turnaje v malé kopané dne 14.7.2018 – organizačně vše zabezpečí pan Tippan, Vintířov 72 - ZO souhlasí
- informace pana místostarosty Choce o stavu obecních www stránek
- žádost o sponzorský dar „Linka bezpečí, Ústavní 95, Praha 8“ – ZO jednohlasně odsouhlasilo 2 000.- Kč,
oproti požadovaným 7 500.- Kč a FOND ohrožených dětí 500.- Kč
- horkovod Vřesová – Sokolov a výsledky dosavadních jednání – ZO trvá na stanovených podmínkách a
pověřuje starostu jednáním se zástupci investora v odsouhlasených záležitostech již na minulém zasedání
- rest. U KAHANU – paní Kounovská, Vintířov 134 – žádost o možnost provozu pergoly - ZO souhlasí
- místostarosta pan Choc podal informaci o opatrovancích obce panovi Josefu Jakubkovi a Petrovi Nárolském
- žádost paní Veroniky Kounovské,Vintířov 136 o nákup nových stolů a židlí do restaurace U KAHANU – ZO
souhlasí s nákupem nových stolů a ne židlí
- vyřídit ústní stížnost Krupičkových ze dne 6.6.2018 – ZO zmocňuje starostu
- oznámení o inspekční činnosti v místní ZŠ dne 6.6.2018 a výsledky inspekční činnosti v prošetření podané
stížnosti
- dopis od Lesů ČR a.s.,Horní Blatná, ke směně pozemků za účelem výstavby rozhledny na místní vodárně
- žádost paní Jany Krásné , Boženy Němcové 664,Chodov, o pronájem části parcely č.205/cca 60 m/
- 13.6.2018 se konalo výběrové řízení na dodavatele stavby „Nové osvětlení hřiště ve Vintířově“ a byla vybrána
firma ABATEC
- vyřešit otázku schodku při odvozu odpadků na sídlišti
- 28.6.2018 se bude konat v zasedací místnosti OÚ Vintířov zasedání rady Mikroregionu Sokolov-východ od
9.30 hodin
- kroužek keramiků a zahájení jeho činnosti od září 2018
- nový auditor pro rok 2018 – ing.Jitka Náhlovská z Karlových Varů – ZO nemá námitek a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy
- odsouhlaseny odměny pro ředitelky MŠ a ZŠ z prostředků kraje
- žádost ředitelky ZŠ o udělení souhlasu zřizovatele s realizací projektu výzvy č.63 OP VVV
- petice – propojení chodníku na I.etapu výstavby RD – ZO jednohlasně nesouhlasí
- Nováček ,Vintířov 73 – žádost o pronájem cca 28m 2 na p.p.č.511
- Šteleň Radek, Vintířov 211- odprodej 39 m2 á 50.- Kč/m2-viz geometrák – p.p.č. 29/2 a 3 – ZO souhlasí
- účast pana Marka Choce, místostarosty obce Vintířov, na jednání KOS dne 26.6.2018 – ZO souhlasí
- vyčlenění prostředků ve výši 100 tis.Kč na reklamní předměty pro obec – ZO souhlasí
- informace o průběhu projednávání změnyč.1 ÚP Vintířov, kde 13.6.2018 proběhlo veřejné projednání
- připomínky občanů – přeplněné kontejnery na plasty, nepořádek kolem hadrových kontejnerů a otázky
kontejnerů na bioodpad – na uvedené dotazy zodpovězeno vedoucím TS, který zároveň kvitoval to, že se poprvé
zúčastnili zasedání ZO občané z horní části obce z nově obydlené části
10.Usnesení.
Toto je samostatnou přílohou zápisu z dnešního zasedání.
Po projednání všech bodů bylo dnešní zasedání ukončeno ve 20.50 hodin.
Ověřil:

Jiří Ošecký
starosta obce

