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Obec Vintířov 
Zastupitelstvo obce Vintířov 
 

Zápis 

ze 18. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, konaného dne 7.12.2020, 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, paní Bc. Liběna 
Tvrdíková, pan Rostislav Zápotocký, paní Mgr. Petra Šimková, paní Iva Králová, pan Libor Češka 
 
Nepřítomni:  pan Robert Muchka - omluven 
Hosté: paní Marcela Picková – tajemnice obecního úřadu 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Starosta obce zahájil 18. zasedání zastupitelstva a přivítal přítomné 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 30.11.2020 do 7.12.2020. Současně s tím byla informace zveřejněna i 
na úřední desce, webových stránkách obce a v měsíčním listopadovém 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, Pavel Vašek a pan Libor Češka. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu dnešního zasedání paní Jitku Střimelskou a paní Iva Králová 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 minulých zasedání zastupitelstva obce. 
2. Informace o stavu a průběhu investičních akcí v roce 2020, příprava akcí na rok 2021 a na další roky. 
3. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2021. 
4. Kulturní akce v měsíci 12/2020 a příprava kulturních akcí na rok 2021/ dotační systém. 
5. Vyhodnocení užití státních dotací a dotací od Karlovarského kraje v roce 2020. 
6. Stanovení počtu pracovníků obce, obecního úřadu a stanovení platových fondů pro rok 2021. 
7. Projednání mimořádné odměny pro uvolněné členy zastupitelstva. 
8. Projednání a schválení termínů svateb na 1. pololetí roku 2021. 
9. Projednání odpuštění nájemného osobám využívající nebytové prostory obce k podnikání. 
10. Zpráva o využití nebytových prostor obce a případných nedoplatcích za rok 2020. 
11. Různé. 
12. Diskuze. 
13. Usnesení. 
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Před hlasováním o návrhu programu dnešního jednání byl vznesen návrh na zpřesnění jednoho z bodu jednání. A to, u 
bodu „7. Projednání mimořádné odměny pro uvolněné členy zastupitelstva“. Důvod - zpřesnit formulaci bodu jednání tak, 
aby bylo jasně patrné, koho se bude odměna týkat.   
 

                                   Návrh změny: Projednání mimořádné odměny pro uvolněného starostu a místostarostku. 
  
 

Navržený program jednání: 

1. Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce. 
2. Informace o stavu a průběhu investičních akcí v roce 2020, příprava akcí na rok 2021 a na další roky. 
3. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2021. 
4. Kulturní akce v měsíci 12/2020 a příprava kulturních akcí na rok 2021/ dotační systém. 
5. Vyhodnocení užití státních dotací a dotací od Karlovarského kraje v roce 2020. 
6. Stanovení počtu pracovníků obce, obecního úřadu a stanovení platových fondů pro rok 2021. 
7. Projednání mimořádné odměny pro uvolněného starostu a místostarostku. 
8. Projednání a schválení termínů svateb na 1. pololetí roku 2021. 
9. Projednání odpuštění nájemného osobám využívající nebytové prostory obce k podnikání. 
10. Zpráva o využití nebytových prostor obce a případných nedoplatcích za rok 2020. 
11. Různé. 
12. Diskuze. 
13. Usnesení. 
 
Starosta dal o návrhu programu hlasovat: K návrhu programu již nebyly vzneseny žádné jiné návrhy na doplnění. 

 

Výsledek hlasování:     Pro 10            Proti    0          Zdržel se     0 

Program dnešního zasedání Zastupitelstva obce Vintířov byl schválen. 

1. Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce. 

Starosta konstatoval, že jednotlivá usnesení, která vzešla z jednotlivých jednáních zastupitelstva 
obce jsou průběžně plněna.  

 
2. Informace o stavu a průběhu investičních akcí v roce 2020, příprava akcí na rok 2021 a na další roky. 

Starosta ve svém výstupu zhodnotil uplynulý rok 2020. Zmínil, že se podařilo uskutečnit několik málo 
zajímavých projektů, jejíž význam a přínos pro obec zhodnotí hlavně sami občané. Bohužel se nepodařilo 
uskutečnit některé z předpokládaných investičních akcí, které byly pro tento rok naplánované. Jedná se 
hlavně o výstavbu nového objektu TJ Baník Vintířov, kde se hlavně počítalo v závěru roku s demolicí stávající 
budovy tak, aby mohly následně být zahájeny stavební práce na budově zcela nové. Dále, rozšíření 
parkoviště mezi panelovými domy č.p. 172-175 a 154-157 a také jedna z menších akcí, a to propojovací 
chodník pod nově vybudovaným parkovištěm u zdravotního střediska. Bohužel se tyto akce nepodařilo 
zajistit po technické stránce, povolení apod. Jedna z příčin je i špatný epidemiologický stav v souvislosti 
s COVID -19. Kdy právě z tohoto důvodu bylo velice obtížné získat potřebná souhlasná stanoviska a 
samozřejmě i zajistit potřebnou připravenost projektů. I přesto se povedlo uskutečnit několik objemnějších 
investičních akcí, pracovalo na údržbě objektů v majetku obce a nezapomnělo se na zvelebování veřejného 
prostranství obce. Zmíněna byla oprava místní kapličky sv Anny z roku 1906, která byla plánována již 
z předchozího volebního období. Součástí plánované opravy byla i instalace zvonu věnovaného městem 
Chodov, jenž pocházel ze zaniklé obce Lomnice. Povedlo se najít restaurátora, který zrenovoval oltář, do 
kterého byl následně instalován ručně malovaný obraz místního amatérského malíře, pana Jiřího Vavřičky. 
Zmíněn byl i Lesopark Jiřího Ošeckého, v jehož areálu se povedlo uskutečnit nemálo změn. Např., byly 
obměněny herní prvky a instalovány dva kameny do kterých budou vsazeny bronzové desky. Hlavním cílem 
toto počinu bylo vzpomenout bývalého starostu obce, který se velkou měrou postaral o to, že park vůbec 
vznikl. Starosta pohovořil o investičních akcích, které jsou v plánu na příští rok a další. Bude samozřejmě 
velice záležet, jaký bude průběh roku 2021, kdy stále přetrvávají rizika spojena s COVID -19. Návrhy těchto 
investičních akcí a souhrn uskutečněných akcí v roce 2020 obdržel každý ze zastupitelů společně s materiály 
k dnešnímu jednání, jehož obsah je (přílohou č. 2). K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné 
připomínky. 
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3. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2021. 
Starosta zdůraznil vážnost projednávaného bodu dnešního jednání. Připomněl, že první podoba rozpočtu 

obce se začala již tvořit na základě rozboru hospodaření za 01-06/2020 a zastupitelé se s návrhem rozpočtu 

obce měli možnost seznámit na 15. zasedání dne 7.9.2020, kdy byl součástí materiálů k jednání. Mezi 

zmíněnými materiály byl  i shora jmenovaný komentář k rozboru hospodaření. Následně byl návrh rozpočtu 

obce projednán na dvou následujících zasedáních a prošel menšími úpravami, a to hlavně z důvodu 

zapracování finančních prostředků, které byly rozhodnutím MMR ČR přislíbeny na realizaci investiční akce 

„Dětská hřiště na sídlišti“. Tyto korekce byly zapracovány do návrhu rozpočtu, s jehož podobou byli 

zastupitelé seznámeni dne 16.11.2020. K předloženému návrhu rozpočtu obce nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy, a po projednání byl takto sestavený návrh rozpočtu vyvěšen dne 18.11.2020 na úřední desku 

obce k diskuzi občanům. Předložený návrh rozpočet obce na rok 2021 byl od samotné tvorby sestavován 

jako vyrovnaný a konečná výše prostředků, jak na straně příjmů i výdajů je 47 410 422 Kč. Do dnešního dne 

nebyla k návrhu rozpočtu vznesena žádná připomínka. 

Návrh usnesení č. 186: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje vyrovnaný rozpočet obce pro rok 2021 ve výši 47 410 422 Kč,  
(viz příloha č. 3). 
 
Výsledek hlasování:         Pro    10             Proti    0                  Zdržel se    0 
Usnesení č. 186 bylo schváleno 

 
 

4. Kulturní akce v měsíci 12/2020 a příprava kulturních akcí na rok 2021/ dotační systém. 
V prosinci došlo ke zrušení všech kulturních akcí.  
V přípravě kulturních akcí na rok 2021 jsme to měli v letošním roce jednoduché, protože všechny kulturní akce 
naplánované na rok 2020 se přesouvají do roku 2021. Jedná se o tyto kulturní akce: oslavy MDŽ, jednodenní zájezdy 
– Křivoklát, Koněpruské jeskyně, zábavný park Mirakulum, oslavy dne seniorů. Jednání ohledně příprav těchto akcí 
se uskuteční na začátku roku 2021. V současné době nám nikdo nemůže nic přislíbit. 
Dotační systém: 
 
Do 30. listopadu 2020 se mohly podat žádosti o granty z rozpočtu obce pro rok 2021. Do tohoto termínu byly na 
Obecní úřad ve Vintířově dodány tyto žádosti o granty: 

• Mateřská škola Vintířov – ples přátel MŠ – 27. 2. 2021  

• TJ Baník Vintířov – turnaj ve stolním tenise – 26. 6. 2021 

• Petr Vystrčil – Restaurace VYKA – 24. 12. 2021 
 

Návrh usnesení č. 187: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje předložený návrh kulturních akcí pro rok 2021/ dotační systém. 
 
Výsledek hlasování: pro 10                  Proti 0                        Zdržel se 0 
Usnesení č. 187 bylo schváleno 

 
 

5. Vyhodnocení užití státních dotací a dotací od Karlovarského kraje v roce 2020. 
Starosta seznámil zastupitele s dotačními prostředky, které byly poskytnuty obci v daném období. 
 
Přehled dotací  

Jednorázový příspěvek obci (1250,- Kč na osobu) 1 495 000,00 Kč 

Volby 31 000,00 Kč 

Dotace na činnost  269 080,00 Kč 

Úřad práce 483 967,00 Kč 

Dotace na řidičské oprávnění pro jednotku SDH 13 000,00 Kč 

Peněžitý dar Karlovarský kraj + spol. ELEKTROWIN a.s. sběr vysloužilých 
elektrospotřebičů  

5 000,00 Kč 

                                                                                                
Celkový objem prostředků, které obec Vintířov v roce 2020 obdržela je 2 292 047,- Kč. 
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6. Stanovení počtu pracovníků obce, obecního úřadu a stanovení platových fondů pro rok 2021. 

Tajemnice obecního úřadu p. Picková seznámila zastupitele s návrhem počtu pracovníků obce a obecního 
úřadu pro rok 2021. Pro rok 2021 je v rozpočtu obce plánována částka na mzdové fondy ve výši 4,9 mil..    
 
Zaměstnanci obecního úřadu:  
 
11 pracovníků na plný úvazek a 1 na 0,69 úvazku z toho:  
 
- Úředníci 3 zaměstnanci 
- Vedoucí pracovník 1 zaměstnanec 
- Technické služky a pracovník teplofikace 5 zaměstnanců 
- Sportovní centrum 2 zaměstnanci 
- Uklízečka 1 zaměstnance (0,69 úvazek) 
 
Předpoklad 4 zaměstnanci na dobu určitou na veřejně prospěšné práce.  
Veřejná služba max. 5 pracovníků. 
 
Platové fondy pro rok 2020: 
- Zaměstnanci   4 900 000,- Kč 
- Povinné odvody na sociálním a zdravotním pojištění       2 200 000,- Kč 
- Platy pro zastupitelstvo obce     2 200 000,- Kč 
- Odměny z dohod    800 000,- Kč 
 
Zaměstnanci na dohodu o veřejně prospěšných pracích jsou z velké části placeni z Úřadu práce, veřejná 
služba není hrazena z prostředků obce. 
 
 
 

Návrh usnesení č. 188: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje počet pracovníků obce a obecního úřadu pro rok 2021 a 
stanovené mzdové fondy pro rok 2021. 
 
Výsledek hlasování:          Pro      10          Proti    0              Zdržel se   0 
Usnesení č. 188 bylo schváleno. 

 
 

7. Projednání mimořádné odměny pro uvolněného starostu a místostarostku. 
Na základě § 76 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
může být členovi zastupitelstva obce poskytnuta mimořádná odměna za plnění mimořádných nebo zvláště 
významných úkolů obce. Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce uvolněnému 
členovi zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto 
kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc. 
 
 

Návrh usnesení č. 189: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny starostovi obce Marku Chocovi a 

místostarostce Jitce Střimelské ve výši jednonásobku odměny zastupitele, která jim v průběhu tohoto 

kalendářního roku náležela za výkon jimi zastávaných funkcí. Odměna starostovi se poskytuje za 

mimořádný rozsah výkonu vedení investičních akcí obce, údržbu a modernizaci veřejného osvětlení a 

technickou pomoc při pořádání kulturních akcí obce. Místostarostce Jitce Střimelské se poskytuje za funkci 

veřejného opatrovníka, zastupování členek Sboru pro občanské záležitosti v době nouzového stavu a 

technickou pomoc při pořádání kulturních akcí obce. 

 
Výsledky hlasování:             Pro          8          Proti     0               Zdržel se         2       
Usnesení č. 189 bylo schváleno. 
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8. Projednání a schválení termínů svateb na 1. pololetí roku 2021. 
Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení termíny svateb na I. pololetí roku 2021 v naší obci. Po 
schválení budou tyto termíny zveřejněny na webových stránkách obce k nahlédnutí v okně služby 
společenský sál.   
 

Návrh usnesení č. 190: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje termíny konání svateb na 1. pololetí roku 2021, tak jak bylo 
předloženo starostou, (viz příloha č. 4).  
 
Výsledek hlasování:    Pro     10           Proti      0        Zdržel se      0 
Usnesení č. 190 bylo schváleno. 

 
 

9. Projednání odpuštění nájemného osobám využívající nebytové prostory obce k podnikání. 
Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh na odpuštění nájemného osobám, které využívají nebytové 
prostory obce k podnikání a nemohli je v souvislosti s druhou vlnou nepříznivého epidemiologického vývoje 
s onemocněním COVID – 19 využívat. Tato skutečnost velkou měrou zasáhla i místní podnikatele.   

 
Návrh usnesení č. 191:      
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje odpuštění 3. měsíčního (říjen, listopad, prosinec 2020) holého 
nájemného (bez služeb), podnikatelům využívající nebytové prostory obce, kteří v souvislosti 
s ekonomickou situací způsobenou pandemií COVID – 19 nemohli tyto prostory využívat a vznikla jim tak 
ztráta. Dotčení podnikatelé jsou uvedeni v seznamu, (viz příloha č. 5). 
 
Výsledek hlasování:        Pro     10           Proti     0         Zdržel se     0    
Usnesení č. 191 bylo schváleno. 

 
 

10. Zpráva o využití nebytových prostor obce a případných nedoplatcích za rok 2020. 
Starosta přítomné zastupitele seznámil se zprávou, která byla zpracována k 31.10.2020 účetní obce. Ze zprávy 
je patrno, že nejsou vedeny žádné zásadní dlužné částky, jedná se spíše o drobné nedoplatky a opomenuté 
platby. Všichni dotčení byli o svých nedoplatcích obeznámeni a někteří již své závazky uhradili. V tomto roce 
došlo v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací COVID – 19 k odpuštění dvouměsíčního holého 
nájemného. Důvodem, byla snaha obce udržet služby v obci a pomoc tak podnikatelům, kteří nemohli na 
základě vládních omezení provozovat své živnosti. Jeden z bodů dnešního jednání je opět pomoci místním 
drobným podnikatelům z důvodu 2. vlny COVID-19 a vládních opatření, které znemožňují některým 
podnikatelům provozovat svou činnost. Zpráva o pronájmech nebytových prostor je (přílohou č. 6).   
 

11. Různé: 
 

a) Projednání smlouvy o zřízení služebnosti – NÁZEV AKCE: RVDSL1729_C_5_CHOD1309-CHOD1HR_MET 
Starosta předložil zastupitelům obce ke schválení smlouvu s firmou CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 
2510/19, 190 00 Praha 9, zastoupenou společností První SaZ Plzeň a.s. na základě plné moci ze dne 
20.12.2018, aby s vlastníkem obcí Vintířov uzavřela smlouvu o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 337, 
zapsaný na LV č.1, pro k. ú. Vintířov u Sokolova. Pozemek je zatížen umístěním a provozováním podzemní 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě společně s novým rozvaděčem typu SIS900D, přičemž délka 
kabelového vedení trasy činí 14,m9 m zatížená plocha pozemku činí 6,2m2.  

 
Návrh usnesení č. 192: 
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s podpisem předložené smlouvy o zřízení služebnosti – NÁZEV 

AKCE: RVDSL1729_C_K_CHOD1309-CHOD1HR_MET , s firmou ĆETIN, a.s. , se sídlem 

Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, na jejímž základě společnost bude na pozemku parc. č. 337, 

zapsaném na LV č. 1 pro katastrální území Vintířov u Sokolova smět umístit a provozovat podzemní 

komunikační vedení veřejné komunikační sítě. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu obce k podpisu 

smlouvy.  
 

Výsledek hlasování:        Pro      10          Proti   0              Zdržel se     0    
Usnesení č. 192 bylo schváleno. 

 
 



S t r á n k a  6 | 7 

 

a) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-
0008091/VB/2 Název stavby: Vintířov (SO), směr k č.p. 53, kNN 
Starosta předložil zastupitelstvu obce Vintířov ke schválení smlouvu s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, zastupovanou společností MARTIA a.s. 
na základě plné moci ze dne 28.1.2019, aby s vlastníkem dotčených pozemků parč. č. 73/1, 63, 97/4, 97/6, 
87/1, 77/1, a 517 obcí Vintířov uzavřel smlouvu o budoucí smlouvě o řízení věcného břemene na jejímž 
základě by byla realizována investorem stavba zařízení distribuční sítě – Kabel NN, 2 x přípojková skříň, 2 x 
rozpojovací skříň a dále jen zařízení distribuční soustavy.    
 
 
Návrh usnesení č. 193: 
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s podpisem předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, na jejímž základě bude umístěna na pozemcích parč. č. 73/1, 63, 97/4, 
97/6, 87/1, 77/1, a 517 v katastrálním území Vintířov u Sokolova stavba č. IE-12-0008091/VB/2, Název 
stavby: Vintířov (SO), směr k č.p. 53, kNN. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu obce k podpisu smlouvy. 
 
 

Výsledek hlasování:        Pro      10          Proti     0         Zdržel se     0  
Usnesení č. 193 bylo schváleno. 

 

 

12. Diskuze. 
 
 
 
Na vědomí:  

- Na základě žádosti byla starostou odsouhlasena odměna pro ředitelku Základní školy Vintířov. Použity 
budou prostředků z Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

- Na základě žádosti byla starostou odsouhlasena odměna pro ředitelku Mateřské školy Vintířov. Použity 
budou prostředky z Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

- Obec Vintířov se umístila na 3. místě v soutěži ve sběru vysloužilého odpadu elektrospotřebičů“ Soutěž 
obcí“ za rok 2019 pořádané v rámci společného projektu Karlovarského kraje a společnosti ELEKTROWIN 
a.s. 

- Na základě žádosti organizace Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, se sídlem Švabinského 
1710, Sokolov, věnován finanční dar ve výši 2 000,- Kč na svou činnost.  

- Na základě schválené veřejnoprávní smlouvy o vytvoření školského obvodu uhradila obec Vintířov 
finanční prostředky odpovídající počtu dětí zapsaných k povinné školní docházce v ZŠ Chodov, Husova 
788, okres Sokolov ve výši 8 000,- Kč. 

- Na základě žádosti o sponzorský dar Střediska výchovné péče Karlovy Vary, sportovní 28, 360 01 Karlovy 
Vary na částečné hrazení pobytu pro rok 2021, schválen peněžitý dar ve výši 2 000,- Kč. Ve školním roce 
2019/20 byly ve Středisku výchovné péče 2 klienti z obce. 

- Oznámení Základní školy Vintířov o udělení ředitelského volna z organizačních důvodů dne                          
21. -22.12.2020. Uzavřena bude i školní družina. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021. 

- Na základě žádosti o sponzorský dar na zajištění výroby knihy, bude obcí přispěno částkou 1 000,- Kč. 
paní Kateřině Brabcové, bytem Loket. 

- Na základě žádosti spolku „Láskou ke kočičkám, z.s.“ se sídlem Heyrovského 1469, Sokolov věnován 
finanční dar ve výši 1000,- Kč na svou činnost pro rok 2021.  

- Spolku DROSERA z.s., ze sídlem Č.p 791, 368 01 Bublava, věnován finanční dar ve výši 2 000,- Kč na 
zajištění provozu záchranné stanice pro volně žijící živočichy na rok 2021.  

- V měsíci listopad 2020 byl u sběrného místa komunálního odpadu umístěném před vchodem mateřské 
školky umístěn odpad občanem z obce. Vytvořená skládka byla na náklady obce zlikvidována a 
vynaložené prostředky budou vymáhány po původci.   

- Prodloužení příkazní smlouvy na dobu určitou s panem Janem Lisým z Ostrova nad Ohří. 
- Dne 9.12. proběhne oprava teplofikačního potrubí u vstupu panelového domu č.p. 150-151. Z tohoto 

důvodu nebude od 00.00 hodin dodáváno teplo do domácností napojených na výměníkovou stanici.   
- Setkání se zástupci společnosti CZECH FUND, České investiční fondy, ve věci navázání spolupráce. 

Zástupci společnosti zároveň požádali o možnost prezentovat společnost a jejich služeb na některém 
z jednáních zastupitelstva v roce 2021. 
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- Od 1.1.2021 dojde k zvýšení cen za svoz směsného komunálního odpadu, jehož svoz pro obec zajištují 
Chodovské technicko - ekologické služby s.r.o. , se sídlem U porcelánky 212, Chodov. Cena za svoz 
tříděného odpadu se nemění.  

- V rámci 4. aktualizace Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných 
těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji budou obci předloženy možné projekty, které by 
mohly být financovány z těchto prostředků.  

- Dne 11.12.2020 se bude konat valná hromada společnosti Sokolovská s.r.o. a valná hromada 
Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska. Za obec bude jednáním přítomen starosta, 
případně zastoupí místostarostka.  

- Dne 14.12.2020 se bude konat zasedání rady svazků „Mikroregion Sokolov – východ“. Za obec bude 
jednání přítomen starosta.  

- Věnován finanční dar ve výši 1000,- Kč na činnost Záchranné a odchytové službě pro zvířata, se sídlem 
Severní 870/11, Karlovy Vary.  

 
 

Diskuze/ připomínky občanů: 
 
 
 
Přílohy: 

1) Prezenční listina. 
2) Zhodnocení investičních akcí 2020 a souhrn akcí navrhovaných na rok 2021 a další. 
3) Návrh rozpočtu na rok 2021 
4) Termín svatebních obřadů na I. pololetí roku 2021. 
5) Seznam podnikatelů, kterých se týká 3. měsíční odpuštění holého nájemného. 
6) Zpráva o pronájmech nebytových prostor k 31.10.2020. 

7) Informace o konání zasedání zastupitelstva obce.  
 

 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.30 hodin. 
 
 
Zápis byl vypracován dne  8.12.2020 
 
 
 
Zapisovatel:                 Marek Choc               dne …………………………………… Podpis …………………………………. 
 
 
Ověřovatelé:                Jitka Střimelská          dne …………………………………  Podpis …………………………………… 
 
 
                                          Iva Králová                 dne ………………………………… Podpis …………………………………… 
 
 
Starosta obce:                 Marek Choc                dne ……………………………….. Podpis ……………………………………             


