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Obec Vintířov
Zastupitelstvo obce Vintířov

Zápis

z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, konaného dne 7.10.2019, od 16.00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu Vintířov

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přítomni: pan Marek Choc, pan Jiří Střimelský, pan Pavel Vašek, pan Rostislav Zápotocký, paní Iva Králová, pan Robert 
Muchka, paní Mgr. Petra Šimková, paní Bc. Liběna Tvrdíková, pan Libor Češka

Nepřítomni: pan Petr Picek, paní Jitka Střimelská
Hosté: paní Marcela Picková – tajemnice obecního úřadu, 6 občanů obce

Zahájení zasedání zastupitelstva
Starosta obce zahájil 9. zasedání zastupitelstva a úvodem všechny přítomné uvítal. Uvítal také hosta dnešního jednání p. 
Ing. Vladimíra Urbana, prokuristu Sokolovské vodohospodářské, s.r.o., který později vystoupí a seznámí přítomné se 
stavem společnosti a její transformaci do nové provozní společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.. Dále starosta 
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 30.9.2019 do 7.10.2019. Současně s tím byla 
informace zveřejněna i na „elektronické 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 9
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 Rostislav Zápotocký.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu dnešního zasedání paní Ivu Královou a pana Roberta Muchku a zapisovatele pana 

Marka Choce. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Výsledek hlasování:     Pro   9         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 starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními
3. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. a její transformace do nové provozní společnosti VODÁRNA 

SOKOLOVSKO s.r.o. a vize do budoucna
4. Informace o stavu a průběhu akcí v roce 2019 a příprav akcí na další roky
5. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2020 a střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020 -2024
6. Kulturní akce v měsících 10 - 12/2019 a stav jejich příprav
7. Odpisový plán na rok 2019 Mateřská škola Vintířov / úprava
8. Rámcová smlouva s Petrem Proškem řešící odchyty a první pomoc pro zatoulaná a opuštěná zvířata, nalezená 

v katastrálním území obce
9. Darovací smlouva s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje na nemovité věci p.p.č. 2480/34 v k.ú. Dolní 

Chodov a obec Chodov, p.p.č. 90/2, p.p.č. 97/6, p.p.č. 97/7 a p.p.č. 441/3 v k.ú. Vintířov u Sokolova a obec Vintířov a 
p.p.č. 333/2 v k.ú. Stará Chodovská a obec Chodov  

10. Projednání žádostí na pronájem pozemku p.p.č. 498, v k.ú. Vintířov u Sokolova
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11. Projednání žádosti o navýšení mzdy správce tělocvičny Mateřské školy Vintířov
12. Projednání odměny správci společenského sálu a přísálí
13. Různé 
14. Diskuze
15. Usnesení

Starosta dal o návrhu programu hlasovat: K návrhu programu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy na doplnění.
            Výsledek hlasování:     Pro     9          Proti     0     Zdržel se     0

Program dnešního zasedání Zastupitelstva obce Vintířov byl schválen.

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
Starosta informoval přítomné s plněním usnesení z minulých zasedání a konstatoval, že jsou průběžně plněna.

2. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními
Každý ze zastupitelů obdržel v písemné formě a také elektronicky materiály k tomuto bodu jednání společně 

s pozvánkou a návrhem dnešního programu jednání. Přítomní občané se měli možnost s těmito materiály v tištěné 

podobě seznámit v průběhu jednání a vznést případné dotazy a připomínky. Ze strany zastupitele byl 

k předloženému materiálu vznesen dotaz, na který bylo vzápětí starostou zodpovězeno. Žádné jiné dotazy, 

připomínky již vzneseny nebyly. Materiály k tomuto bodu jednání jsou součásti tohoto zápisu (příloha č. 2).

3. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. a její transformace do nové provozní společnosti VODÁRNA 
SOKOLOVSKO s.r.o. a vize do budoucna
K tomuto bodu jednání byl přizván p. Vladimír Urban, který všechny přítomné seznámil se stavem společnosti a s 

výhledy do let příštích. Vodohospodářská společnost obhospodařuje v naší obci kanalizační sítě a vodovod, který 

obec do společnosti vložila s tím, že se Sokolovská vodárenská s.r.o. o ně bude řádně starat a zajištovat její 

pravidelnou údržbu. V této souvislosti byla zmíněna výměna kanalizačního potrubí na sídlišti, před výstavbou 

parkoviště. Přítomným byla podrobně popsána transakce, odkoupení společnosti VOSS, a to části Sokolov od 

VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. Se společností byly projednány smluvní  dokumenty na základě kterých 

byla uzavřena rámcová dohoda o transakcí, která byla schválena valnou hromadou dne 14.6.2019. Valnou 

hromadou byl i schválen vznik nové provozní společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., která by odkoupenou 

provozní část Sokolov od společnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. spravovala a jejímž jediným 

společníkem bude společnost Sokolovská vodárenská s.r.o.. V této souvislosti p. Urban vysvětlil vlastnickou 

strukturu společnosti a pohovořil o tom, jak bude vše poté vypadat. Koncového zákazníka se tato změna žádným 

způsobem nedotkne a vše by mělo zůstat beze změny. Tato změna uvnitř společnosti by neměla mít žádný vliv na 

vývoj cen na vodném a stočném na další roky. Hovořilo se i o nových investičních akcích, které budou probíhat a 

to i v souvislosti s výstavbou nového vývojového centra BMW. Během projednávaného bodu byly vzneseny dotazy, 

jak ze strany zastupitelů, tak i ze strany přítomných občanů, na které bylo p. Urbanem odpovězeno. 

4. Informace o stavu a průběhu akcí v roce 2019 a příprav akcí na další roky
Starosta seznámil přítomné se stavem investičních akcí, které byly zahrnuty na volební období 2018 – 2022. Údržba 

pánských a dámských šaten ve sportovním centru. Tato záležitost bude řešena v rámci údržby objektu a bude 

realizována v roce 2020. Úprava křižovatky směrem na Sokolov. Záležitost je projednána s projektantem Ing. 

Řezankou, jakmile bude zpracována možná varianta řešení, bude předložena Krajské správě a údržbě 

Karlovarského kraje. Je řešena záležitost úpravy kabin TJ Baník Vintířov, kde proběhlo několik jednání a zhodnocují 

se předložené varianty možného řešení. Jedna z variant je i to, že by se stávající budova strhla a vybudovala by se 
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zcela nová budova ze širším  využitím, nejenom pro fotbalisty. Je dohodnuta spolupráce s malířskou firmou, 

v záležitosti maleb a oprav omítek ve společných prostorách obecních budov č.p. 24, 57 a v polyfunkčních domech. 

Jsou zpracovány PD na dvě parkoviště, které budou budovány na sídlišti. V letošním roce bude zahájena výstavba 

parkoviště u zdravotního střediska a příští rok bude započata výstavba parkoviště mezi panelovými domy 172 -175 

a 154 – 157. Této výstavbě bude předcházet výměna kanalizačního potrubí, kterou bude provádět společnost 

Sokolovská vodárenská s.r.o.. Na obě parkoviště bude vyhlášeno výběrové řízení. V měsíci listopad 2019 bude 

úpraven vstup do přísálí tak, aby byl lépe přístupný i pro osoby méně pohyblivé. Úpravu bude provádět firma JML 

stavební s.r.o.. Byla dokončena úprava prostor po bývalé zubařce ve zdravotním středisku. V rámci oprav byly 

provedeny předem dohodnuté zásahy, ale během stavby se objevily skutečnosti, které si vyžádaly pozornost a bylo 

je třeba vyřešit. Bylo zapotřebí provést kompletní výměnu rozvodů elektřiny, vody, topení a plynu. Byla 

zmodernizována rozvodna tak, aby splňovala dnešní standarty. Vysoutěžená předpokládaná cena bude o tyto 

vícepráce navýšena. Probíhají jednání s projektantkou p. Greinerovou na přípravě nových dětských hřišť na sídlišti 

a doplnění herních prvků u stávajících hřišť. Pokud bude možnost, budeme na tyto projekty čerpat i možnou dotaci. 

Realizace je plánována na rok 2020. Dne 7.10.2019 byla dokončena oprava vstupních schodů do budovy OÚ. Ve 

spolupráci s KSUS je řešena oprava zábradlí přes most vlečky 209 2-1. Opravu zábradlí bude zajišťovat KSUS 

Karlovarského kraje a ze strany obce bude poté opraven chodník. Do návrhu investičních akcí na roky 2018– 2022 

byly zařazeny dvě záležitosti. Splašková kanalizace pro RD č.p. 105, 118, 125 a obnova veřejného osvětlení na 

sídlišti. Průběžně jsou řešeny i investiční akce z předchozích let mezi které patřila i úprava vodní plochy na p.p.č. 

473 v k.ú. Vintířov. Záležitost byla ve spolupráci se Sokolovskou uhelnou dne 30.9.2019 dokončena a veškeré 

náklady na realizaci úpravy plochy hradila SUAS. Starosta připomněl, že řešeny jsou všechny předchozí 

naplánované akce a pokud bude  společná shoda v zastupitelstvu budou se v budoucnu realizovat. 

5. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2020 a střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020 -2024
Zastupitelstvu obce byl předložen k diskuzi návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 

2020 – 2024. Tyto materiály byly součástí pozvánky a tak každý ze zastupitelů měl možnost se s nimi podrobně 

seznámit. Rozpočet byl sestaven a zpracován na základě předchozího rozpočtu 2019, na základě zpracovaných 

podkladů účetní obce a vyhodnocení příjmu a výdajů za daný rok. Rozpočet byl projednán finančním výborem obce

a poté předložen zastupitelstvu. K předloženému návrhu rozpočtu na  rok 2020 a střednědobému rozpočtovému 

výhledu na roky 2020 - 2024 nebyly vzneseny žádné zásadní námitky. Bylo pouze požádáno o seznámení se 

s informacemi na základě, kterých byly některé položky na straně příjmu a výdajů upraveny. Na listopadovém 

zasedání dne 4.11.2019 bude rozpočet na rok 2020 a střednědobý rozpočtový výhled znovu projednán, případně 

pozměněn a poté bude předložen k seznámení veřejnosti. Na prosincovém zasedání dne 6.12.2019 bude rozpočet 

na rok 2020 a rozpočtový výhled na roky 2020 -2024 předložen ke schválení. Předložení návrh rozpočtu na rok 

2020 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020 - 2024 je součástí tohoto zápisu (příloha č. 3)

Návrh usnesení č. 109:

Zastupitelstvo obce Vintířov projednalo předložený rozpočet obce na rok 2020 a střednědobý rozpočtový výhled 

na roky 2020 -2024 a bere tyto návrhy na vědomí.

Výsledek hlasování:      Pro    9      Proti    0     Zdržel se 0

Usnesení č. 109 bylo přijato.

6. Kulturní akce v měsících 10 - 12/2019 a stav jejich příprav
Starosta seznámil krátce přítomné o stavu příprav kulturních akcí v období 10-12/2019. Ve své řeči zmínil akci, 
která se uskutečnila dne 1.10.2019 u příležitosti Dne seniorů. V rámci těchto oslav byla pozvána dudácká kapela 
z Tachova a mluveným slovem v klubovém pořadu vystoupil Ivo Šmoldas. Dne 21. října se uskuteční beseda 
s cestovatelem p. Danem Pribáněm v sále v restauraci U Kahanu, který se podělí s přítomnými občany o své zážitky 
z cesty, na které mu a jeho přátelům bylo věrným pomocníkem vozidlo značky Trabant. Beseda je nazvaná 
Trabantem tam a zpátky.
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Následující akce:

- Dne 31.10.2019 Dýňový den v režii MŠ, akce bude zakončena ohňostrojem
- Dne 9.11.2019  Halloweenské  strašení v režii Mgr. Petry Šimkové
- Dne 23.11.2019 Vítání občánků v řežii spolku pro občanské záležitosti a žáků z místní základní škol
- Dne 3.12.2019  Vánoční koncert skupiny Roháči z Lokte
- Dne 14.12.2019 se uskuteční zájezd do předvánoční Prahy spojený s návštěvou div. představení
- Dne 23.12.2019 Zpívání pod vánočním stromečkem (lesopark)
- Dne 24.12.2019 Soutěž o nejlepší štědrovečerní salát (restaurace VYKA)   

7. Odpisový plán na rok 2019 Mateřská škola Vintířov / úprava
Starosta předložil zastupitelstvu obce odpisový plán na rok 2019 Mateřské školky Vintířov s úpravou. 
V předloženém upraveném odpisovém plánu je celkový roční odpis ve výši 249 514,- Kč. V původním, již 
schváleném odpočtovém plánu, dne 18.3.2019, usnesením č. 77, byl předložený návrh na výši odpisu z hmotného 
a nehmotného dlouhodobého majetku na rok 2019 předložen ve výši 244 912,- Kč,- Kč. Tato změna odpisového 
plánu přímo souvisí z opravami v letních měsících  ve školském zařízením a potřebným nákupem vybavení.

Návrh usnesení č. 110:
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s předloženým upraveným opisovým plánem na rok 2019 příspěvkové 
organizace Mateřské školy Vintířov, který je v souladu s rozpočtem na rok 2019 a činní 249  514,- Kč.

Výsledek hlasování:     Pro     9         Proti      0         Zdržel se     0
Usnesení č. 110 bylo schváleno.

8. Rámcová smlouva s Petrem Proškem řešící odchyty a první pomoc pro zatoulaná a opuštěná zvířata, nalezená 
v katastrálním území obce
V souvislosti s ukončení spolupráce s Městskou policií Chodov dnem 31.12.2019 z důvodů neprodloužení stávající 
veřejnoprávní smlouvy městem Chodov, vyvstal problém se zajišťováním některých činností, které byly zajišťovány 
v rámci smluvního vztahu. Po ukončení veřejnoprávní smlouvy s městem Chodov nebude mít naše obec zajištěnou 
činnost, která by řešila odchyty a první pomoc pro zatoulaná a opuštěná zvířata, nalezená v katastru naší obce. 
Z tohoto důvodu byla oslovena Záchranná a odchytová služba pro zvířata p. Petra Proška, IČO: 02317435, se sídlem 
v Karlových Varech, Severní 11 a požádána o spolupráci při zajištění těchto činností. Nebyly vzneseny žádné 
připomínky.

Návrh usnesení č. 111:
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje uzavření rámcové smlouvy řešící odchyty a první pomoc
pro zatoulaná a opuštěná zvířata, nalezená v katastrálním území obce Vintířov se Záchrannou a odchytovou
službou pro zvířata pana Petra Proška, IČO:02317435, sídlo Karlovy Vary, Severní 11. Rámcová smlouva
bude uzavřena od 1.1.2020 do 31.12.2022. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu obce k podpisu dané 
smlouvy.

Výsledek hlasování:    Pro    9      Proti      0        Zdržel se   0
Usnesení č. 111 bylo schváleno.          

9. Darovací smlouva s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje na nemovité věci p.p.č. 2480/34 
v k.ú. Dolní Chodov a obec Chodov, p.p.č. 90/2, p.p.č. 97/6, p.p.č. 97/7 a p.p.č. 441/3 v k.ú. Vintířov u Sokolova 
a obec Vintířov a p.p.č. 333/2 v k.ú. Stará Chodovská a obec Chodov
Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení Darovací smlouvu, na základě které Krajská správa a údržba
Karlovarského kraje, příspěvková organizace daruje a převádí vlastnické právo k nemovitým věcem p.p.č.
2480/34 v k.ú. Dolní Chodov a obec Chodov, p.p.č. 90/2, p.p.č. 97/6, p.p.č. 97/7 a p.p.č. 441/3 v k.ú. Vintířov u
Sokolova a obec Vintířov a p.p.č. 333/2 v k.ú. Stará Chodovská a obec Chodov se všemi právy a povinnostmi
s držením převáděných nemovitostí spojenými obdarovanému, který tento dar bezvýhradně do svého výlučného
vlastnictví přijímá. Účetní hodnota převáděných nemovitostí činí celkem částku 251 858,- Kč.
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Návrh usnesení č. 112:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Darovací smlouvy s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského 
kraje, příspěvkové organizace, IČO: 70947023 se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ: 356 01, na základě které 
bude obci Vintířov darováno a převedeno vlastnické právo k nemovitým věcem p.p.č. 2480/34 v k.ú. Dolní 
Chodov a obec Chodov, p.p.č. 90/2, p.p.č. 97/6, p.p.č. 97/7 a p.p.č. 441/3 v k.ú. Vintířov u Sokolova a obec 
Vintířov a p.p.č. 333/2 v k.ú. Stará Chodovská a obec Chodov se všemi právy a povinnostmi s držením 
převáděných nemovitostí. Obec Vintířov bezvýhradně přijímá dar do výlučného vlastnického práva.  
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu k podpisu Darovací smlouvy. 

      Výsledek hlasování:       Pro    9       Proti     0         Zdržel se  0
      Usnesení č. 112 bylo schváleno.

10. Projednání žádostí na pronájem pozemku p.p.č. 498, v k.ú. Vintířov u Sokolova
Obec Vintířov zveřejnila na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
záměr propachtovat (pronajmout) nemovitý pozemek p.p.č. 498 o výměře 1327 m2 a pozemek p.p.č. 492 o výměře 
328 m2 v k.ú. Vintířov u Sokolova s následným využití, jako pastvina, k sečení trávy nebo jiné zemědělské rekreační 
využití. Záměr byl zveřejněn na úřední desku dne 13.9.2019 po dobu 15 dnů. Žádost o pronájem podali p. Roman 
Holub, bytem Vintířov 39 na pozemek p.p.č. 498 a 492, účel využití louka – pastvina- prodloužení nájmu. Pan Petr 
Vázler, bytem Vintířov 90, na pozemek p.p.č. 498, účel využití chov včel, zemědělské účely.

Návrh usnesení č. 113:
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje prodloužení nájmu (pachtu) na nemovitý pozemek p.p.č. 498 o výměře 
1327 m2 a pozemku p.p.č. 492 o výměře 328 m2 v k.ú. Vintířov u Sokolova s následujícím využitím, jako 
pastvina, k sečení trávy nebo jiné zemědělské nebo rekreační využití, panu Romanu Holubovi, bytem Vintířov 
39, Vintířov 357 35. Nájemné (pacht) na nemovitý pozemek se uzavírá na dobu 3 let. 

Výsledek hlasování:         Pro   9             Proti   0            Zdržel se     0
Usnesení č. 113 bylo schváleno.

11. Projednání žádosti o navýšení mzdy správce tělocvičny Mateřské školy Vintířov
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se žádostí ředitelky mateřské školy, ve které žádá schválit navýšení mzdy pro 
správce tělocvičny ode dne 1.10.2019 o 500,- Kč měsíčně. Činnost správce tělocvičny je prováděna na základě 
dohody o provedení práce na 0,5 úvazku. Prostředky potřebné na uhrazení mzdy správci jsou hrazeny z prostředků 
vedlejší hospodářské činnosti. Výše těchto prostředků by nepokryla navýšení. V žádosti je navrhnuto, aby mzda 
byla tvořena tak, aby polovina byla hrazena z prostředků vedlejší hospodářské činnosti a další polovina 
z provozních prostředků. K projednanému bodu byly vzneseny námitky a zatím nebylo rozhodnuto. Na základě 
námitek bude oslovena účetní mateřské školky p. Nováková, aby bylo zřejmé, jaké jsou prostředky z vedlejší 
hospodářské činnosti a zda je potřeba přistupovat ke změně úhrady mzdy správci shora uvedeným způsobem.

12. Projednání odměny správci společenského sálu a přísálí
V souvislosti se změnou pronájmu sálu a přísálí (usnesení č. 101 ze dne 24.6.2019), a tedy snížením pořádaných 
akcí vyvstala otázka odměňování správce tohoto zařízení. Již na minulém zasedání byla záležitost projednávána, 
ale zatím nebylo ve věci rozhodnuto. Starosta předložil ke schválení možnou variantu řešení, aby byla výše odměny 
správci snížena o 500,- Kč měsíčně a systém vyplácení odměn by zůstal nastaven stávajícím způsobem. Vyplácení 
odměny správci by nebylo prováděno na základě paušálu a počtu akcí na sále a přísálí. Proti návrhu byly vzneseny 
protinávrhy.

Návrh usnesení č. 114:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu odměny správci sálu a přísálí na základě usnesení č. 101 ze dne 
24.6.2019, snížením měsíční odměny o 500,- Kč s tím, že systém vyplácení měsíčních odměn by zůstal beze 
změn.

Výsledek hlasování:       Pro  5             Proti   4             Zdržel se   0
Usnesení č. 114 nebylo schváleno.
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13. Různé 

a) Výběrové řízení na bytovou jednotku č. 57/3 Vintířov - opakované
Obec Vintířov zveřejnila dne 30.7.2019 záměr pronajmout bytovou jednotku č. 3 v č.p. 57, na stavební parcele 336, 
katastrální území Vintířov u Sokolova a současně vyhlásila výběrové řízení, kdy nejpozdějším dnem podání nabídek 
byl stanoven 30. srpen 2019. Do tohoto rozhodného dne, nebyla podána žádná nabídka. Z důvodu neobsazení 
bytové jednotky a také z důvodu nezájmu o pronájem bytové jednotky bylo dne 12.9.2019 vyhlášeno opakované 
výběrové řízení, bez termínu podání přihlášek. Po rozhodném dnu 12.9.2019, po vyhlášení druhé výzvy se přihlásilo 
několik zájemců o pronájem.

Návrh usnesení č. 115:
Zastupitelstvo obce Vintířov stanovuje ke dni 7.10.2019 ukončit výběrové řízení na pronájem bytové jednotky 
č. 3 č.p. 57, na stavební parcele 336, katastrální území Vintířov u Sokolova. Zastupitelstvo obce ukládá bytové 
komisi obce, sejít se a vyhodnotit předložené nabídky o bytovou jednotku z řad zájemců. Na základě 
zhodnocení nabídek provést řádné losování tak, aby mohla být bytová jednotka řádně využívána.

Výsledek hlasování:     Pro    9         proti    0          Zdržel se     0
Usnesení č. 115 bylo schváleno.

b) Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
Na základě nařízení vlády č. 202/ 2018 Sb. došlo k novelizaci nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o navýšení odměn 
členům zastupitelstev územních samostatných celků.

Návrh usnesení č. 116:
Zastupitelstvo obce Vintířov stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce na 
základě nařízení vlády č. 318/2017, který byl novelizován vládním nařízení 202/2018 Sb.. Odměna bude 
poskytnuta ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě nového člena zastupitelstva obce (nástup náhradníka 
na uvolněný mandát) ode dne složení slibu.

Výsledky hlasování:        Pro      9            Proti      0                       Zdržel se        0
Usnesení č. 116 bylo schváleno.

c) Rozpočtové opatření obce č. 5/2019
Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení rozpočtové opatření č. 5/2019. Podrobnější informace 
k tomuto bodu jednání podala tajemnice obecního úřadu p. Marcela Picková. K rozpočtovému opatření bylo 
potřeba přistoupit vzhledem k nákupu kuchyňských linek do zdravotního střediska.

Návrh usnesení č. 117 :
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 5/2019.

Výsledek hlasování:      Pro   9            Proti 0          Zdržel se   0
Usnesení č. 117 bylo schváleno.

   Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Žádost Sokolovské uhelné, p. n., a.s. o vyjádření se obce Vintířov k prodloužení rozhodnutí vydaném Krajským 

úřadem, odborem Životního prostředí a zemědělstvím, na jehož základě je umožněno společnosti vypouštění 
důlních vod z lokalit, dočišťovací nádrže Panský rybník a dočišťovací stanice Lipnice. /Obec žádosti vyhověla a to za 
předpokladu, že stanovený způsob a podmínky vypouštění důlních vod bude nadále vyhovující.

- Svodka Městské policie Chodov za období 09/2019
- Na základě podané exekuce proti Silvii Dudyové, bývalé nájemnice bytové jednotky 57, byla exekutorem zatím 

vymožena částka 37 870,93 Kč z celkové dlužné částky 119 408,- Kč. Zbývající částka bude dále po dlužníkovi 
vymáhána.

- Ve dnech od 16. – 30. 9. 2019 probíhaly práce na obnovení vodní plochy na parcele č. 473. Vodní plocha se nachází 
ve východní části obce a je v majetku Sokolovská uhelná, p. n., a.s., Sokolov. Práce byly provedeny na základě 
dohody o vzájemné spolupráci na rok 2019. 
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- Rozhodnutí svazku Mikroregionu Sokolov – východ o výši ročního příspěvku na roky 2020 – 2022, kdy pro obec 
Vintířov představuje roční příspěvek 63 000,- Kč. / nebyly vzneseny námitky.

- Měření čistoty venkovního ovzduší v obci ve dnech 10. – 30. 9.2019 zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad 
Labem. Měřeno bylo provedeno na základě objednavatele obce Vintířov a měření probíhalo na více místech po 
obci. Po zpracování měření zdravotním ústavem, bude seznámena veřejnost.

- Informaci starosty o možnosti získat elektronickou úřední desku (kiosek) za zvýhodněnou cenu v rámci členství 
obce ve svazku Mikroregionu Sokolov – východ. Elektronické zařízení má legislativní předpoklady plně nahradit 
stávající úřední desku a nejen to. Pokud bude ele. zařízení odpovídat dnešním potřebám měst a obcí není námitek 
na pořízení.

- Jednání starosty dne 14.10.2019 s regionálním manažerem KB p. Tomášem Janotou v záležitosti stavu prostředku 
obce vložených do nerizikových podílových fondů.

- Dne 10.9.2019 se účastnila za obec Vintířov místostarostka Jitka Střimelská jednání ve Vřesové , kde byla v rámci 5. 

kontrolní den řešena záležitost sanace lokality Skládka tuhých dehtových kalů (TDK) Stará Chodovská a příprava 

směrnic MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé privatizací. Přizvání jednání 

byli i představitelé obcí Chodov a Sokolov a také zástupci Ministerstev financí a životního prostředí ČR. 

- Dne 13.9.2019 se uskutečnila schůzka s paní Čmokovou z Českého rozhlasu. V rámci rozhovoru byla paní redaktorka 

seznámena s investičními akcemi obce Vintířov, které se nyní dějí, připravují se, a které se budou v dalším období 

realizovat. Řešily se i kulturní záležitosti v obci. Byla přislíbena vzájemná spolupráce.

- Dne 14.10.2019 se uskuteční setkání se starosty senátního obvodu č. 2 v Mnichově (ČR), za obce bude účasten 

starosta.

- Dne 22.10.2019 se uskuteční 2. společné setkání starostu Sokolovska v Městském úřadě Sokolov, za obec se zúčastní 

starosta. 

- Dne 30.10.2019 se uskuteční jednání dozorčí rady SUAS – skládková, spol. s r.o., za obec se zúčastní starosta. 

- Termín příštího zasedání zastupitelstva 4.11.2019

Diskuze/ připomínky občanů:
V diskuzi starosta oslovil zastupitele v záležitosti osoby bývalého starosty Jiřího Ošeckého. Na minulém zasedání 
se hovořilo, jakým způsobem a kde vytvořit vzpomínku na tuto osobu tak, aby i pro příští generace nezůstalo jméno 
bývalého starosty zapomenuto. Již minule bylo předloženo několik variant možných pojmenování míst v naší obci. 
Nejlepším návrhem bylo zastupiteli vzneseno pojmenovat místní lesopark na lesopark Jiřího Ošeckého. Tato 
varianta se jeví opravdu, jako nejlepší, neboť je velkou zásluhou bývalého starosty, že lesopark v této části obce 
vůbec vznikl. Bylo dohodnuto, že před rozhodnutím by bylo vhodné oslovit blízkou rodinu Jiřího Ošeckého s tím 
zdali by jim toto nevadilo. Starosta přislíbil, že do příštího jednání osloví rodinu, zdali souhlasí s tímto návrhem.

Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáním
3) Návrhu rozpočtu na rok 2020 a střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020 -2024
4) Informace o konání zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20.20 hodin.

Zápis byl vypracován dne  17.10.2019.

Zapisovatel:                 Marek Choc        dne …………………………………… Podpis ………………………………….

Ověřovatelé:               Iva Králová          dne …………………………………  Podpis ……………………………………

                                  Robert Muchka    dne ………………………………… Podpis ……………………………………

Starosta obce:           Marek Choc          dne ……………………………….. Podpis ……………………………………            




