Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se konalo
dne 2. září 2013 od 16. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Přítomni : p. Jiří Ošecký, p. Jitka Střimelská, p. Jiří Střimelský, p. Miroslav Češka,
p.Jan Otta, p.Robert Muchka, p.Rostislav Zápotocký, p.Petr Vystrčil, p.Marek Choc
Nepřítomni : p. Jiří Rajtura, p. Jaroslav Kirchner
Hosté : p.Marcela Picková
Občané : p. V. Trska, p. L. Češka, p. Petr Lánský ml.
Místostarostka obce paní Střimelská přivítala všechny přítomné. Do návrhové komise byli navrženi a
jednohlasně odsouhlaseni pánové Jiří Střimelský, Miroslav Češka. Jako ověřovatelé zápisu z jednání byli
stanoveni a jednohlasně schváleni p. Jitka Střimelská a p.Robert Muchka. Ověřovatelé zápisu ze zasedání 24. 6.
2013 paní Střimelská a pan Muchka potvrdili, že zápis četli a odpovídá průběhu zasedání ve všech bodech
jednání. Na návrh místostarostky 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 místostarostky obce o práci ZO a OÚ mezi zasedáními.
3. Stav a průběh akcí pro rok 2013 a příprava akcí na roky další.
4. Informace o přípravě kulturních akcí na měsíce 06 – 09/2013.
5. Rozbor hospodaření obce za 1. pololetí 2013
6. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2014
7. Příprava parlamentních voleb na měsíc říjen 2013
8. Různé.
9. Usnesení.
K jednotlivým bodům :
1. Kontrola usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva obce.
Místostarostka obce p. Střimelská seznámila přítomné s plněním usnesení z minulých zasedání a konstatovala,
že usnesení jsou plněna :
- příspěvek obcím postižených povodněmi byl zaslán obci Vestec (Nymburk) a Dolní Lukavice
- zamítnut pronájem nebytových prostor v č.p. 67 za účelem poskytování služeb pedikúra a manikúra
- nepodařilo se spojit s nájemcem zahrádky za místní prádelnou
Zodpověděla na jednotlivé připomínky z minulých zasedání . V diskusi nebyly k uvedeným záležitostem
připomínky.
2. Informace místostarostky obce o práci ZO a OÚ mezi zasedáními.
Místostarostka obce paní Střimelská seznámila přítomné s děním v obci mezi zasedáními ZO a doplnila některé
připomínky z minulých zasedání.
- 2. července 2013 proběhla přjímka zametacího stroje od firmy „Unicont Praha“
- 12. 8. 2013 proběhla schůzka se zástupkyní televize ZAK sl. Lenkou Poběhovou – okénko o naší v obci +
prezentace dvou kulturních akcí
- v obci nadále probíhají kontrolní dny investičních akcí, které bylo v letošním roce zahájeny
- dne 24. 8. 2013 svatba v oddací místnosti Vintířov
- Informovala přítomné o průběhu zasedání kulturní komise dne 28. 8.2013.
3. Stav a průběh akcí pro rok 2013 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 dnešní
zasedání.Všechny naplánované akce jsou postupně realizovány. Úpravy budou provedeny v projektu „Cesta od
č.p. 82 až k č.p. 128“, kde proti původnímu projektu z roku 2009 chceme dosáhnout co nejširší jízdní pruhy a

dále vybudování co nejvíce míst pro parkování při pravé straně místní komunikace. O úpravách projektu
jednáme a připravují se změny, od nichž se odvíjejí i vícepráce, uvedl starosta p. Ošecký.

4. Informace o přípravě a průběhu kulturních akcí na měsíce 06 – 09/2013.
Místostarostka paní Střimelská seznámila všechny přítomné s průběhem a hodnocením kulturních akcí od
počátku roku a informovala přítomné o jednání kulturní komise dne 28. 8.2013. Poděkovala všem, kteří se
podíleli na vesměs vydařených akcích v uvedeném období. Seznámila také přítomné s přípravou dalších
kulturních akcí od září do prosince 2013.Další k těmto akcím přinese jednání KK v měsíci září 2013, které se
bude zabývat podrobněji jednotlivými akcemi.
5. Rozbor hospodaření obce za 1. pololetí 2013
Předseda finančního výboru pan Zápotocký seznámil všechny přítomné s komentářem k rozboru hospodaření
obce Vintířov za rok 2013. Komentář byl připraven z podkladů, které připravila účetní obce paní Šubrtová a tyto
byly projednány ve Finančním výboru Zastupitelstva obce.
6. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2014
Byl projednán návrh rozpočtu na rok 2014.
7. Příprava parlamentních voleb na měsíc říjen 2013
Volby proběhnou ve dnech 25. a 26. října 2013. Starosta obce jmenoval jako zapisovatelku p. Janu Češkovou,
volební komise bude sedmi členná, bude jeden volební okrsek a tento bude v zasedací místnosti obecního
úřadu Vintířov. První zasedání volební komise proběhne dne 14. října 2013.
8. Různé:
-

-

žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les – p. Pavel Vašek – smrk na p.p. 46 )obvod 157
cm)
Mgr. Jaroslav Borka – společný odběr elektrické energie
Ekonom – sběr tříděného odpadu za rok 2012 – přednesl p. Robert Muchka
informace o práci MěPolicie Chodov v obci za měsíc červen, červenec, srpen/ 2013 – viz svodka
školní řád MŠ na školní roky 2013 – 2014
žádost ředitelky mateřské školy Vintířovo příplatek za vedení - viz. usnesení
navýšení platové třídy ředitelce základní třídy Vintířov – viz. usnesení
příspěvek šipkařům na memoriál Romana Křehkého
žádost o příspěvek pro hornickou kabelu Barboru
Jakubek – příspěvek na léky a oblečení. Obec je stanovena jako opatrovník p. Jakubka.
Sběrna Mülhauser – návštěva ŽÚ na našem OÚ, kdy nám bylo sděleno, že podnikateli byla udělena
pokuta
Smlouva budoucí na věcné břemeno SOBS – č. smlouvy IP–12 -0003026/VB-1.
Název akce : Vintířov, pč. 465/3, Khier, kNN
ZAK TV – okénko měst a obcí
Nebytový prostor v č.p. 67 – bývalá kosmetika – prodloužení výběrového řízení na pronájem toho
nebytového prostoru. Smlouvu na nebytový prostor uzavřít na dobu určitou a vybráním kauce.
Záhrada Fléglová – za prádelnou – s nájemkyní není možné se spojit
Byt v č.p. 155/8 prodej bytové jednotky v č.p. 155/8 manželům Vaškovým
Žádost o prodloužení termínu splatnosti půjčky „Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu
Sokolov – východ“
Věcné břemen RWE – plyn – p. Podroužek
valná hromada KOS
vyřešit vrácený pozemek na 5. etapě – p. Brtus
dohodu mezi obcí Vintířov a firmou AZ KLIMA se sídlem Tilhonova 59, 627 00 Brno
v záležitosti uskutečnění plateb za provedené práce na opravách místní výměníkové stanice
příspěvek na konání pohádkového lesa, který se bude konat dne 7. 9. 2013 v režii Občanského
sdružení Dětem pro radost
upřesnění termínu (co je finanční nouze) ve směrnici týkající se FKSP

-

-

byla položena otázka zda cesta od tenisového hřiště po RD p. Hájka bude uvedena do původního stavu.
Starosta odpověděl, že tato záležitost by měla být vyřešena do konce měsíce září ku prospěchu všech
zúčastněných stran.
otázka místního rozhlasu – je sjednaná schůzka s firmou, která v naší obci řeší místní rozhlas
poděkování ZO od pana Libora Češky za spolupráci na Rockfestu, který proběhl v naší obci dne 31. 8.
2013.
vyřešit s Policií ČR osazení dopravního značení – vjezdy do obce (doplnit dodatkovými tabulemi),
parkování na vodárně
otázka na jednání s firmou Star Nova, která má v naší obci na starosti STA. Jednatel firmy p. Fremut
v současné době jedná s jednotlivými předsedy společenství vlastníků bytových jednotek
řešit odvětrání v „Restauraci u Kahanu“
řešit posezení u místní samoobsluhy, které je v blízkosti základní školy
nabídnout k odprodeji stánky na místním tržišti za 500,- Kč/ks – demontáž a odvoz v režii kupujícího
informace o vyhlášce ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

9. Usnesení – je samostatnou přílohou zápisu.
Po projednání všech bodů bylo zasedání ZO ukončeno v 18.45 hodin.
Ověřil :
Jitka Střimelská
místostarostka obce

