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Obec Vintířov 
Zastupitelstvo obce Vintířov 
 

Zápis 

z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, konaného dne 12.10.2020.2020, od 16.00 hodin 

ve společenském sále restaurace U Kahanu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 

Přítomni: pan Petr Picek, pan Marek Choc, paní Jitka Střimelská, pan Jiří Střimelský, pan Pavel Vašek, pan Robert Muchka, 
paní Bc. Liběna Tvrdíková, pan Libor Češka, pan Rostislav Zápotocký, paní Mgr. Petra Šimková 
 
Nepřítomni: paní Iva Králová - omluvena 
Hosté: paní Marcela Picková – tajemnice obecního úřadu 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Starosta obce zahájil 16. zasedání zastupitelstva, přivítal přítomné občany a zastupitele. Konstatoval, že všem členům 
zastupitelstva obce byla v zákonné lhůtě doručena pozvánka s návrhem programu dnešního jednání. Veřejnost byla o 
zasedání zastupitelstva obce informována podle § 93 odst. zákona o obcích na úřední desce Obecního úřadu Vintířov 
v souladu se zákonem po dobu 7 dní, a to ode dne 5.10.2020 do 12.10.2020. Současně s tím byla informace zveřejněna i 
na úřední desce, webových stránkách obce a v měsíčním říjnovém zpravodaji. Dále na základě prezenční listiny 
přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) starosta konstatoval, že přítomno je 10 členů (z celkového počtu 11 
všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92, odst. 3 zákona o obcích). 
 
Do návrhové komise byli navrženi a jednohlasně schváleni pánové Jiří Střimelský, Libor Češka a Petr Picek. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu dnešního zasedání paní Jitku Střimelskou a pana Roberta Muchku a zapisovatele 

pana Marka Choce. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Výsledek hlasování:     Pro     10              Proti     0         Zdržel se     0 
 
Schválení programu: 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu 
s informací zveřejněnou na úřední desce. 
 

Navržený program jednání: 
 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. 
2. Informace k volbám do zastupitelstvech krajů, které se uskutečnily 2. a 3. října 2020. 
3. Informace o stavu a průběhu akcí v roce 2020 a příprava akcí na další roky. 
4. Kulturní akce v měsících 09 – 12/2020 a příprava kulturních akcí na rok 2021. 
5. Projednání návrhů střednědobých rozpočtových výhledů na období 2022 – 2023 a souhrnných návrhů rozpočtů  
          na rok 2021 příspěvkových organizací obce. 
6. Příprava návrhu rozpočtu obce na rok 2021. 
7. Strategie krizového řízení obce Vintířov. 
8. Projednání žádosti o odkoupení části pozemku č. 73/1 v katastrálním území obce Vintířov. 
9. Různé. 
10. Diskuze. 
11. Usnesení. 

 
Starosta dal o návrhu programu hlasovat: K návrhu programu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy na doplnění. 

Výsledek hlasování:     Pro  10            Proti    0          Zdržel se     0 

Program dnešního zasedání Zastupitelstva obce Vintířov byl schválen. 
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1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. 

Starosta informoval přítomné s plněním jednotlivých usnesení z minulého i minulých usnesení. Bylo 
konstatováno, že jsou usnesení průběžně plněna.  

 
 
 

2. Informace k volbám do zastupitelstvech krajů, které se uskutečnily 2. a 3. října 2020. 
K tomuto bodu jednání podala podrobné informace starosta. V územním celku obce Vintířov bylo 924 
potencionálních občanů, kteří mohli přijít k volebním urnám a hlasovat. Vydaných obálek bylo 259 a odevzdaných 
platných 257. Účast ve volbách do zastupitelstev krajů byla v našem okrsku 28,03%. Veškeré výsledky po volbách 
byly občanům k nahlédnutí na webových stránkách obce a úřední desce. Stranami, které získaly nejvíce hlasů 
občanů byly ANO 2021, Místní hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst, Svoboda a přímá demokracie (SPD). Vše 
proběhlo bez problémů a bez incidentů.   

 
 

3. Informace o stavu a průběhu akcí v roce 2020 a příprava akcí na další roky. 
Starosta seznámil přítomné se stavem akcí, které byly realizovány od začátku roku 2020 a s plánem akcí které by 
se měly realizovat do konce roku do 2020. Tyto podklady byly zpracovány v písemné podobě se stručným popisem, 

(viz příloha zápisu č. 2) a obdržel je každý ze zastupitelů. Součástí tohoto materiálu, byl i soupis plánovaných akcí 

na následující rok 2021 a další.   
 
Akce provedené v roce 2020: 
1. Odbahnění a rozšíření koryta Vintířovského potoka za mostem vlečky v délce 223 m 
2. Odbahnění a formování břehu vodní plochy na p.p.č. 473, k.ú. Vintířov u Sokolova 
3. Malířské práce v objektu sportovního centra + knihovna 
4. Opravy místní základní školy + školní knihovna 

5. Výměna odtokového žlabu před obecním úřadem 

6. Oprava kapličky sv. Anny z roku 1906 + elektroinstalace 

7. Oprava poškozené fasády před vstupem do přísálí + malování vnitřních prostor 

8. Objekt č.p. 24 – společné prostory 

9. Rekonstrukce koupelny v č.p. 24/2 

10. Objekt č.p. 72 – společné prostory 

11. Opravy v objektech č.p. 181, 182 a 183 – společné prostory (Polyfunkční domy) 

12. Opravy v objektu č.p. 57 – společné prostory 

13. Opravy v objektu č.p. 111 – společné prostory 

14. Parkoviště u zdravotního střediska č.p. 169 + veřejné osvětlení 

15. Chodník propojovací pod č.p 166 -167 

16. Oprava části chodníku Vintířov – osada Chranišov 

17. Oprava soklovém části knihovny a sportovního centra + úprava okolního terénu    

 
Investiční akce plánované do konce roku 2020: 
1. Oprava chodníky přes most vlečky 209 2-1 + výměna zábradlí 

2. Osvětlení komunikace a chodníku Vintířov – Stará Chodovská 

3. Chodníku 2. část před panelovým domem č.p. 166-167 

4. Demolice objektu TJ Baník Vintířov 

 

4. Kulturní akce v měsících 09 – 12/2020 a příprava kulturních akcí na rok 2021. 
Místostarostka Jirka Střimelská podala přítomným podrobné informace o přípravách akcí na příští rok 2021 a stavu 
akcí konaných do konce letošního roku. V krátkosti pohovořila i akcí, které se již uskutečnily. Vzhledem 
k nepříznivým epidemiologickým podmínkám v souvislosti s COVID-19 a následně vyhlášenému nouzovému stavu 
dne 5.10.2020, byly naplánované kulturní akce zrušeny. Ještě před vyhlášením opatření se uskutečnily akce 
Hornický den spojeny se 130. výročím založení sboru dobrovolných hasičů, výstava Zahrada Čech a zájezd do 
Beskyd. Naštěstí vše proběhlo bez následných problému a nebyla u žádného občana potřeba nařídit karanténu. 
Paní místostarostka seznámila přítomné s návrhem kulturních akcí na příští rok 2021. Do konce listopadu 2020 je 
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možno si požádat o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na kulturu, sport a volnočasové aktivity dětí a mládeže 
v organizacích. Bližší informace na www.vintirov.cz – obecní úřad – dotace obce. Po zhodnocení předložených 
žádostí kulturní komisí obce, bude komisí sestaven návrh plánu kulturních akcí na rok 2021 a tento bude předložen 
na prosincovém zasedání ke schválení.  

 

5. Projednání návrhů střednědobých rozpočtových výhledů na období 2022 – 2023 a souhrnných 
návrhů rozpočtů na rok 2021 příspěvkových organizací obce. 
Starosta předložil zastupitelstvu obce souhrnný návrh rozpočtů na rok 2021 a návrhy střednědobých výhledů 
rozpočtů na roky 2022-2023 obou příspěvkových organizací Základní školy Vintířov a Mateřské školy Vintířov.  

 
 

Návrh usnesení č. 173: 

Zastupitelstvo obce Vintířov bere na vědomí předložené návrhy rozpočtů na rok 2021 a návrhy 

střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2022-2023 příspěvkových organizací obce Základní školy 

Vintířov a Mateřské školy Vintířov. Předložené materiály budou vyvěšeny na úřední desku obce. 

 

Výsledky hlasování:        Pro    10             Proto    0            Zdržel se    0     

Usnesení č. 173 bylo schváleno. 

 

6. Příprava návrhu rozpočtu obce na rok 2021. 
Zastupitelstvu obce byl předložen k diskuzi návrh rozpočtu na rok 2021. Tento materiál byl součástí pozvánky 
a každý ze zastupitelů se měl možnost s ním podrobněji seznámit. Návrh rozpočtu byl sestaven na základě 
podkladů účetní obce, rozboru hospodaření za 1-8/2020 a výsledků příjmů a výdajů v předchozím roce 2019. 
Návrh rozpočtu je navržen jako vyrovnaný, viz (příloha zápisu č. 3). Nejedná se o konečnou verzi, neboť bude 
potřeba do tohoto rozpočtu zahrnout prostředky na investiční akci dětská hřiště na sídlišti. Na tento záměr jsou 
přislíbeny prostředky z MMR ve výši 1 981 159,00 Kč, ale zatím nemáme rozhodnutí a není tedy zřejmé, jakým 
způsobem bude probíhat výplata těchto prostředků. Po projednání na příštím zasedání bude návrh rozpočtu 
vyvěšen na úřední desce občanům k diskuzi. K předloženému návrhu byly dotazy, ale nebyly vzneseny zásadní 
připomínky. 
 

Návrh usnesení č. 174: 
Zastupitelstvo obce Vintířov projednalo předložený návrh rozpočtu obce na rok 2021, předložený 
návrh bere na vědomí. 
 
Výsledek hlasování:           Pro    10            Proti    0              Zdržel se  0 
Usnesení č. 174 bylo schváleno. 

 

7. Strategie krizového řízení obce Vintířov. 
Starosta předložil zastupitelům dokument, který byl zpracován v rámci projektu: Efektivní veřejná správa 
v Mikroregionu Sokolov – východ II. Dokument byl několikrát obsahově připomínkován, taktéž i na minulém 
zasedání. Připomínky byly zapracovány do dokumentu projektovou manažerkou. Vzhledem ke stálým 
připomínkách k dokumentu a také k tomu, že by měl tento dokument obšírněji zpřesňovat již zpracovanou 

analýzu ohrožení v souladu s ustanovením § 15 odst. 4a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a 
o změně některých zákonů (krizový zákon), který zpracoval Hasičský záchranný sbor Karlovarského 
kraje, bylo rozhodnuto tento dokument již neprojednávat.  
 

 

8. Projednání žádosti o odkoupení části pozemku č. 73/1 v katastrálním území obce Vintířov. 
Starosta předložil zastupitelům k diskuzi žádost paní Romany Bláhové, bytem Vintířov č.p. 209, která 
žádá odkoupit část pozemku p.p.č. 73/1 v katastrálním území obce Vintířov. Jeden z důvodů mimo jiných 
je i umístění vodoměrných šachet, jsou volně přístupné a jsou neustále ničeny. 

Návrh usnesení č. 175: 

http://www.vintirov.cz/
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Zastupitelstvo obce Vintířov projednalo žádost paní Romany Bláhové, bytem Vintířov 209 a 
nesouhlasí s prodejem části pozemku p.p.č. 73/1 v katastrální území obce Vintířov. 
 
Výsledek hlasování:           Pro    6           Proti    0              Zdržel se  4 
Usnesení č. 175 bylo schváleno. 

 

9. Různé. 

 

a) Nouzový stav a opaření s ním spojená 

Starosta společně seznámil přítomné z veškerými opatřeními, která byla potřeba zavést v souvislosti 

s vyhlášeným nouzového stavu a následnými opatřeními vlády. Ze strany obce bylo uzavřeno s platností od 

9.10.2020 sportovní centrum, veškerá venkovní a vnitřní sportoviště aj. Byla přijata veškerá bezpečnostní a 

hygienická opatření tak, aby bylo max. eliminováno šíření této nákazy. Na základě vydaných opatřeních byly 

upraveny i úřední hodiny obecního úřadu na 2 dny v týdnu, maximálně 5 hodin v daný den. Veškerá další 

opatření budou korespondovat s nařízeními vlády ČR.    

 

b) Delegování zástupce obce na jednání řádných valných hromad společnosti SUAS - skládková, s.r.o. 

Starosta předložil návrh zastupitelstvu obce, delegovat za obec Vintířov místostarostku Jitku Střimelskou na 
jednání valných hromad společnosti SUAS- skládková, spol. s r. o. ve volebním období 2018-2022.  
 

Návrh usnesení č. 176 : 
Zastupitelstvo obce Vintířov podle § 84 odst. 2 písm. F) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích deleguje na 
volební období 2018-2022 místostarostku Jitku Střimelskou na jednání VH společnosti SUAS – 
skládková, spol. s r.o. se sídlem Staroměstská 39, 357 35 Chodov, IČ: 62584961. Ukládá jí, aby za obec 
Vintířov jako za společníka na těchto jednáních hlasovala. 
 
Výsledek Hlasování:     Pro  10                Proti   0                Zdržel se  0    
Usnesení č. 176 bylo schváleno. 

 
 

10. Diskuze. 
 
 
 
Na vědomí:  
 

1. Obec Vintířov věnovala v letošním roce finanční dar 2 000,- Kč nadačnímu fondu Gaudeamus na uspořádání 
XXVIX. ročníku soutěže studentů gymnázií ČR a SR. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se letošní 
ročník nemohl uskuteční a proto bylo na základě dohody s obcí dohodnuto, že prostředky nebudou vráceny 
a budou použity v roce 2021.  

2. Dne 6.10.2020 se uskutečnil kontrolní den v záležitosti „Sanace lokality Skládka tuhých dehtových kalů (TDK) 
Stará Chodovská. Provádějící firma Jerus a.s., seznámila přítomné se stavem, kdy bylo konstatováno, že dne 
28.4.2020 bylo kompletně dokončeno odtěžení, odstranění a likvidace dehtových kalů. Následně v srpnu byla 
zahájena likvidace technologického zařízení skládky a v září byly započaty terénní úpravy. Veškeré práce 
budou ukončeny do 31.5.2021. Za obec byla přítomna místostarostka Jitka Střimelská.   

3. Dne 8.10.2020 se uskutečnila řádná valná hromada společnosti SUAS-skládková, s.r.o. které byl přítomen za 
obec starosta Marek Choc. Jeden z bodu jednání byla rezignace Ing. Jaroslava Rokose předsedy dozorčí rady, 
novým zvoleným členem představenstva se stal Ing. Jiří Pöpperl, Ph.D.  

4. Dne 7.10.2020 se měl uskutečnit ceremoniál předání cen v Zrcadlové kapli Klementina v Praze, ale vzhledem 
k opatřením v souvislosti s COVID-19 bylo vyhlášení přesunuto. Zástupce místní knihovny měla být tomuto 
ceremoniálu účastna, neboť byla vybrána do užšího výběru knihoven.  

5. Dne 12.10.2020 byla uzavřena smlouva o bezplatného převodu pozemků 475/16 a 475/18 od Státního 
pozemkového úřadu v k.ú. Vintířov u Sokolova.  

6. Na základě obecně závazné vyhlášky obce (OZV) bude přiděleno jedno parkovací místo pro osobu TP/ZPP – 
přednesl p. Robert Muchka. 
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7. Příští zasedání zastupitelstva bude dne 16.11.2020. Následující zasedání bude 4.12.2020 a jeden z hlavních 
bodu jednání, bude schválení rozpočtu obce na rok 2021. 

8. Dne 12.10.2020 se uskutečnilo projednání „4. aktualizace Koncepce řešení ekologických škod vzniklé před 
privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“, kterou pro Ministerstvo 
financí zpracovává společnost R-Princip Most, s.r.o. Jedná se o zásadní dokument, podle kterého probíhá 
čerpání finančních prostředků z programu tzv. 15 mld. Za obec se jednání zúčastnila místostarostka Jitka 
Střimelská.  

9. Dne 17.9.2020 se uskutečnila schůzka zástupců společnosti BMW Group a zástupců dotčených obcí na kterém 
byly představeny plány do dalšího roku. V souvislosti se COVID-19 a špatnou situací automobilového 
průmyslu ve světě bude mít i toto dopad na realizaci původního záměru. Původní záměr bude rozdělen do 
několika etap.  

10. Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje ze dne 25.5.2020 musela obec vrátit přeplatek 
ve výši 161 194,61 Kč zpět subjektu BMW Mobility Development Center s.r.o. 

11. Dne 15.9.2020 se uskutečnila školská rada ZŠ, kde jedním z bodů jednání bylo schválení výroční zprávy. Za 
obec byl přítomen starosta Marek Choc. 

12. Dne 8.10.2020 se uskutečnil svoz nebezpečného odpadu společností SUAS- skládková.  
 
 
 
 

Diskuze/ připomínky občanů: 
 

 
 
Přílohy: 

1) Prezenční listina. 
2) Soupis akcí uskutečněných v roce 2020, do konce roku a návrh akcí na následují rok 2021 a další  
3) Návrh rozpočtu na rok 2021 

 
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 17.50 hodin. 
 
 
Zápis byl vypracován dne  22.10.2020 
 
 
 
Zapisovatel:                 Marek Choc               dne …………………………………… Podpis …………………………………. 
 
 
Ověřovatelé:                Jitka Střimelská         dne …………………………………  Podpis …………………………………… 
 
 
                                         Robert Muchka        dne ………………………………… Podpis …………………………………… 
 
 
Starosta obce:                 Marek Choc            dne ……………………………….. Podpis ……………………………………             


