
Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se konalo 
dne 22. června 2015 od 16. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni : Ošecký Jiří, Choc Marek,Češka Miroslav, Vašek Pavel, 
                 Češka Libor, Šimková Petra ,Muchka Robert, Horvát Milan ,
Omluveni : Střímelský Jiří, Střímelská Jitka – dovolená, Rosťa Zápotocký - nemoc
Hosté : p.Marcela Picková
Občané : Trska Ladislav, Rychvalský Jiří, Lánský Petr

Starosta obce přivítal všechny přítomné. Do návrhové komise byli navrženi a jednohlasně 
odsouhlaseni pánové Milan Horvát ,Miroslav Češka a Libor Češka, ověřovatelé zápisu 
z jednání byli stanoveni a jednohlasně schváleni p.Marek Choc a p.Robert Muchka.
Ověřovatelé zápisu ze zasedání 25.5.2015  pan Choc a pan Muchka potvrdili, že zápis 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 2012 a příprava akcí na roky další.
4. Informace o přípravě kulturních akcí na měsíce 06 – 10/2012.
5. Různé.
6. 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 průběžně plněna. Zodpověděl na jednotlivé připomínky ze 
zasedání 25.5.2015 a zejména byla probrána stížnost manželů Rychvalských na provoz 
místního kulturního sálu. Místostarostou panem Chocem byla podána informace ve vztahu 
k obecním www stránkám, které se nově pro obec na základě výběrového řízení v současné 
době vytvořily a jsou již funkční.

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

Starosta obce pan Ošecký seznámil přítomné s děním v obci  mezi  zasedáními ZO. Připomněl 
svodku MěPol.Chodov za měsíc 05/2015, kterou měl každý ze zastupitelů v obdržených 
materiálech k dnešnímu zasedání. Taktéž připomenul jednání s velitelem Městské policie 
Chodov ve věci stížnosti manželů Rychvalských na provoz místního kulturního sálu dne 
22.5.2015.Připomněl i záležitosti kontrolních dnů na jednotlivých probíhajících akcích 
v obci. Zmínil i setkání s manažerem Mikroregionu Sokolov – východ ing. Makovičkou dne 
27.5.2015 v záležitosti dotací. Zmínil program konání rady mikroregionu dne 23.6.2015 na 
Březové. Zúčastnil se taktéž jednání neuvolněného radního kraje ing.Hory se starosty ORP
Sokolov dne 3.6.2015 na MěÚ Sokolov ve věci působnosti radního na úseku ŽP. Společně 
s místostarostou panem Chocem se starosta zúčastnil školení funkcionářů obcí na téma 



ekonomického řízení a plánování obcí. Dále seznámil starosta s pozvánkou na Valnou
hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o ,která se bude konat dne 30.6.2015 na úpravně vody 
Horka. Taktéž byla zmíněna otázka soutěže Vesnice roku 2015, kam se naše obec ještě 
v letošním roce nepřihlásila a učiníme tak v příštím roce. Na našem OÚ proběhlo jednání
s pracovníky MěÚ  Sokolov, živnostenského odboru, ve vztahu k sběrně surovin v naší obci, 
s jejímž provozovatelem bylo zahájeno správní řízení. Pracovníci obce se zúčastnili dne 
9.6.2015 fárání se zástupci divize Těžba, na místním lomu Jiří. Pověření zastupitelé se 
zúčastnili prohlídky WORK-OUTOVÉ sestavy na dětském hřišti ve Svatavě, na jejímž 
základě byla tato objednaná i pro naší obec, do místního lesoparku. 17.6.2015 zasedala 
komise pro výběrová řízení a otevírala obálky na celkem tři akce, které se budou realizovat 
v prázdninových měsících. Podrobný zápis je obsažen v hodnocení jednotlivých investičních 
akcí. Starosta se zúčastnil na KÚ v Karlových Varech školení na téma Hospodaření 
s dešťovými vodami.

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. Všechny naplánované akce jsou postupně realizovány. Stav 
jednotlivých akcí je uveden v příloze zápisu z jednání ZO. Taktéž se zmínil o otevírání obálek 
na některé ze zahajovaných akcí dne 17.6.2015, které provedla pětičlenná komise pro 
výběrová řízení. Zápis společně s obálkami jednotlivých nabídek je uložen v dokladech 
k daným stavbám. Bylo odsouhlaseno jednohlasně odložení propojení požeráku se šachtou na 
měsíc 10/2015, z důvodu nutnosti vypuštění požární nádrže kvůli bezpečnosti prováděných 
prací a nebezpečí neřízeného vypuštění. Připomněl, že v rámci údržby byl vyměněn bojlér na 
TUV ve Sportovním centru.

4.Informace o přípravě kulturních akcí na měsíce 06 – 10/2015.

Tajemnice OÚ paní Picková seznámila všechny přítomné s průběhem  kulturních akcí 
v závěru května a v tomto měsíci.Za účasti hasičů a učitelského sboru obou školských zařízení 
byl na místní vodárně uspořádán 1.6.2015 dětský den ,kterého se zúčastnili děti ZŠ a MŠ.
Poděkování patří všem organizátorům a zejména hasičům. Hornický den, který proběhne 
12.9.2015, je již také připravován a byl konzultován na zasedání Kulturní komise dne 
17.6.2015, společně s ostatními záležitostmi, které proběhnou v měsících červenci a srpnu.
Paní Picková připomněla i vyhodnocení dosavadně přidělených grantů a i chyby, které jsou 
dělány při jejich čerpání, hlavně při vyúčtování. ZO nebylo vyhověno žádosti pana Buráně, na 
poskytnutí příspěvku k uspořádání turnaje v malé kopané na místní umělce na sídlišti 
z důvodu, že by byl porušen platný grantový systém. Hřiště bude zapůjčeno a taktéž napájení 
elektrickou energií na případné uspořádání této akce.

5. Různé:

- na základě protokolárního vyjádření revizního technika hracích prvků, jsou odstraňovány na 
dětských hřištích v obci zjištěné drobné závady a protokoly jsou uloženy u vedoucího TS
- otázka střetu zájmů - materiály do konce června předá starosta ,místostarostka a ved.TS
tajemnici p.Pickové
- ZO i pro rok 2015 souhlasí využít služeb soukromého auditora ing. Grosse z K.Varů,
tajemnice paní Picková dá toto rozhodnutí na vědomí KÚ K.Vary
- otázka společného nákupu energií v rámci Mikroregionu Sokolov – východ – plyn na rok 
2016 vyřešena a smlouvy jsou podepsány



- projednání a odsouhlasení závěrečného účtu mikroregionu Sokolov – východ za rok 2014
- nabídka služeb T- Mobil pro zastupitele obce Vintířov
- tajemnice paní Picková informovala všechny přítomné o dokončování návrhu nového 
územního plánu, který by měl být projednán veřejně v měsíci září a poté schválen ZO 
- společné fárání zaměstnanců obce na divizi těžba, Sokolovská uhelná a.s., se uskutečnilo 
dne 9.6.2015
- ředitelské volno v místní ZŠ ve dnech 29. – 30.6.2015 z organizačních důvodů – ZO nemá 
námitek
- informace pana starosty ,že bude provedena revitalizace obou fotbalových hřišť firmou 
EUROGREEN s tím, že hřiště musí být  5 týdnů mimo provoz, musí se kropit ,hnojit a sekat
- EKO-KOM – třídění odpadu za rok 2014 – výsledky přednesl pan Muchka s tím, že tato 
činnost je smysluplná a obec za ní má nezanedbatelné příjmy
- nabídka teplovzdušných solárních panelů pro obec a občany, viz materiály pro dnešní 
zasedání
- jednání Mikroregionu Sokolov – východ bude  23.6.2015 od 13.00 na Březové, závěrečný 
účet za rok 2014 bude hlavním bodem jednání
- žádost o kácení 3 ks stromů – borovice vejmutovka na p.p.č.416/1,uvnitř areálu divize Ťežba 
uhlí – ZO nemá námitek a pan Muchka vyhotoví rozhodnutí
- v 2.polovině roku 2015 a v počátku roku 2016 bude ČSÚ provádět šetření v domácnostech 
obce ve věci energetických záležitost, pracovníci – tazatelé ČSÚ, se budou prokazovat 
platným průkazem
- vypsáno výběrové řízení na obecní byt č.12 v čp.182- viz úřední desky obce
- další pracovní zasedání se bude konat 31.8. a veřejné zasedání 14.9.2015
- starosta a místostarosta odpověděli v diskuzi na připomínky a dotazy přítomných občanů
- ZO rozhodlo jednohlasně o prodeji pozemku 428/5 panu Milanovi Horvátovi, Vintířov 162
- ZO jednohlasně odsouhlaseny rozpočtové změny, které předložila tajemnice paní Picková
- na závěr zasedání popřál starosta všem pěknou dovolenou a pro děti hezké prázdniny
  

6.Usnesení – je přílohou zápisu  

Po projednání všech bodů bylo zasedání ZO ukončeno v 19.30 hodin.

Ověřil :
                                                                                                                           Ošecký Jiří
                                                                                                                          starosta obce




