Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se konalo v pondělí dne 18.ledna.2016 od 16.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vintířově.
Přítomni:p.Ošecký,p.Střímelská,p.Češka M.,p.Muchka,p.Střímelský,p.Zápotocký, p.Šimková,
p.Horvát , p.Češka L.,p.Choc, p.Vašek
Hosté : p. Picková - tajemnice
Občané : p.Rajturová
Jednání zahájil starosta obce pan Ošecký uvítáním přítomných a hostů. Jelikož se jednalo o první
zasedání v Novém roce, popřál všem přítomným mnoho zdraví, štěstí , pohody a dobré spolupráce do
Nového roku 2016. Na jeho návrh byla odsouhlasena a jednohlasně zvolena návrhová komise ve
složení p. Češka Libor, p. Střimelský Jiří a p.Vašek Pavel. Jako ověřovatelé zápisu byli jednohlasně
odsouhlaseni p.Choc a p. Muchka. Starosta obce dále seznámil všechny přítomné s programem
dnešního jednání, který každý ze členů Zastupitelstva obce obdržel s pozvánkou a s příslušnými
materiály k projednávaným bodům v termínu, stanoveném jednacím řádem. Jelikož přítomní členové
ZO neměli připomínek a program jednohlasně schválili, bude se jím dnešní zasedání řídit. Dále oslovil
ověřovatele zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 11.12.2015 pana Choce a pana Muchku, zda zápis
ze zasedání četli a zda souhlasí s průběhem jednání. Oba souhlasně prohlásili, že ano a z tohoto důvodu
byl zápis schválen.
Program jednání:
1.Kontrola usnesení z minulých zasedání.
2.Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními.
3.Stav a průběh akcí pro rok 2016 a příprava akcí pro další roky.
4.Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím dle zákona č.106/1999 Sb., ve znění jeho
pozdějších změn a doplňků, za rok 2015.
5.Informace o činnosti MěPol. Chodov na katastru obce v prosinci 2015.
6.Různé.
7.Usnesení.
K jednotlivým bodům:
1.Kontrola usnesení z minulých zasedání.
Kontrolou usnesení z minulých zasedání bylo konstatováno, že všechny body usnesení jsou průběžně
plněny. Starosta pan Ošecký odpověděl a seznámil přítomné i s body, které vzešly z diskuse minulých
zasedání Zastupitelstva obce v průběhu roku 2015 a jsou zatím splněny pouze částečně.
2.Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními ZO.
Starosta obce pan Ošecký nejprve seznámil přítomné s děním na našem OÚ mezi zasedáními a podal
informace o průběhu jednání, která se uskutečnila na našem OÚ ,na ostatních úřadech a institucích,
s nimiž bylo jednáno. V předvánočním týdnu se zástupce obce zúčastnil společného setkání starostů z
okolí Chodova na MěÚ Chodov, které proběhlo v přátelském duchu a zástupci jednotlivých obcí se
vzájemně informovali o plánech jednotlivých radnic pro nadcházející rok 2016. Taktéž proběhlo na
MěÚ Sokolov zasedání rady Mikroregionu Sokolov – východ, kde byl schválen rozpočet na rok 2016 a
dále rozpočtový výhled na roky 2017 a 2018. Byly prodiskutovány otázky možností spolupráce obcí.
Zasedání rady Mikroregionu v měsíci březnu 2016 proběhne v zasedací místnosti našeho OÚ. Starosta
se zúčastnil 18.12.2015 zasedání VH Sokolovské vodárenské s. r. o. na Březové, podal stručnou

informaci o průběhu a sdělil, že cena vody pro rok 2016 je cca o 0,20 Kč/m3 levnější než v roce
minulém. Pracovníci obce navštívili v pečovatelském domě Květinka v Ostrově pana Jakoubka, jehož
je naše obec opatrovníkem. Taktéž se v závěru předvánočního času podařilo několik vydařených
kulturních akcí, za jejichž uspořádání děkujeme školským zařízením, kulturní komisi ,pracovníkům TS
a tajemnici OÚ. Starosta se zúčastnil společného zasedání představenstva a dozorčí rady KOS, na KÚ
Karlovarského kraje, u náměstka hejtmana pro ŽP ing. Hory. Proběhlo několik předběžných jednání
s projektanty k PD pro akce na letošní rok. Proběhla revize a aktualizace pojistek obce, ve spolupráci
s pracovníkem ČP Sokolov ing. Drahokoupilovou. Náš OÚ navštívili v závěru roku zástupci hnutí
STAN, pan Erich Kříž a paní Jitka Pokorná, se kterými jsme si při neformální debatě vyměnili
vzájemné zkušenosti na úseku práce v samosprávě. V rámci tříkrálové sbírky, navštívili náš OÚ děti
z farní charity Chodov a děti z místní ZŠ. Na našem OÚ a poté přímo v terénu proběhlo jednání se
zástupci KSÚS, SU a.s. Sokolov a VOSS Sokolov s.r.o. v záležitosti silničního propustku pod sídlištní
ČOV, na komunikaci Vintířov – Nové Sedlo. V rámci výběru nového hasičského automobilu se
členové jednotky SDH zúčastnili několika návštěv jak profesionálních, tak dobrovolných hasičů,
v regionu i mimo region. V rámci přípravy akcí na rok 2016 a další roky proběhlo několik setkání se
stavebním dozorem obce panem Tesařem. Starosta obce pan Ošecký informoval o jednání obcí
mikroregionu v Novém Sedle, kde se projednávala otázka společného nákupu plynu pro roky 2017 a
18.
3.Stav a průběh akcí pro rok 2016 a příprava akcí pro další roky.
V tomto bodě informoval přítomné starosta obce p.Ošecký o stavu, přípravě a průběhu jednotlivých
akcí a podkladem pro informaci byl materiál, který obdrželi včetně harmonogramů prací všichni
členové ZO v materiálech pro dnešní zasedání a tento je i přílohou tohoto zápisu. Bylo konstatováno, že
vyhodnocení akcí za rok 2015 bude zveřejněno v závěrečném účtu obce, akce pro rok 2016 potom
v březnovém občasníku. Na všechny akce, které se budou realizovat v roce 2016,je postupně
zpracovávána projektová dokumentace ve spolupráci s BP Ostrov a dalšími projektanty. Starosta
probral jednotlivé akce a diskutovalo se potom zejména kolem akce č.10, což je projekt na vodovodní
řad pro napájení budoucí zástavby RD na parcelách 287,288/1,288/2,294,295,302/2 a 475. Hlasováním
10 zastupitelů pro a 1 se zdržel, bylo rozhodnuto, že akce bude zrealizovaná. Uvedené akce byly ještě
doplněny o automatické zavlažování hlavního fotbalového hřiště. Na některé akce se budeme snažit
využít dostupných dotačních titulů a starosta bude o tomto na dalších zasedáních informovat.
4.Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím dle zákona 106/1999 Sb.,ve znění jeho
pozdějších změn a doplňků, za rok 2015.
K této záležitosti podal informaci přítomným předseda KV obce pan Češka. Bylo konstatováno, že
každý ze členů zastupitelstva obdržel zpracovaný uvedený materiál v dokumentech k pozvánce na
dnešní zasedání. Jelikož v následující diskusi nebylo ze strany zastupitelů připomínek, byl tento
materiál jednohlasně schválen a je přílohou tohoto zápisu. Taktéž bude zveřejněn jako každoročně na
obecních internetových stránkách, ve Vintířovském občasníku a na úředních deskách obce Vintířov.
5.Informace o působení MěPOL.Chodov v naší obci v měsíci prosinci 2015.
Starosta připomněl přítomným, že v materiálech pro zasedání obdrželi i materiály k tomuto bodu a
požádal o diskuzi k aktualizaci uvedeného materiálu. V diskuzi zazněla pouze otázka vraku na
parkovišti u místní sportovní haly, kde nejsou SPZ ,jsou prázdné gumy a vozidlo zde stojí již delší
dobu. Starosta záležitost projedná s velitelem MěPol. Chodov a zodpoví na příštím zasedání ZO.
6.Různé:
- informace o tom, že zápis do 1.ročníku ZŠ bude v naší obci dne 27.1.2016 v budově místní ZŠ
v době od 13.00 do 16.30,den otevřených dveří v ZŠ proběhnul 13.1.2016 a ZŠ navštívilo 37
hostů
- informace pana Muchky o dosavadním průběhu zimy a protahování chodníků a komunikací
v obci, dále informoval o statistických údajích komunálního odpadu na území obce za rok 2015
a výsledky s komentářem budou zveřejněny v březnovém občasníku

-

-

-

starosta seznámil přítomné s jednáním obcí mikroregionu Sokolov – východ, které se
uskutečnilo v Novém Sedle v záležitosti fixace ceny plynu od dodavatele RWE za 455.Kč/Mwh pro rok 2017, bude se sledovat i další vývoj a podle výsledků možná fixace i na rok
2018
informace o děkovných dopisech a e-mailech některých důchodců za vánoční balíčky a dále
neziskových organizací za finanční dary na podporu činnosti v roce 2015
poděkování starosty obce pana Ošeckého všem členům inventarizačních komisí obce za vstřícný
přístup k včasnému provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2015,materiály by měly být
navráceny do 21.1.2016
pro rok 2015 obdržela obec od KK příspěvek na výkon státní správy 208 100.- Kč, což je o
400.- Kč méně než v roce předešlém
odstávka dodávky tepla ze Sokolovské uhelné a.s., divize Energetika Vřesová, se v letošním
roce neuskuteční
výsledná cena tepla za rok 2015 je 494,30.- Kč/Gj a kalkulace ceny na rok 2016 činí 494,29
Kč/Gj
informace ke svodce MěPol.Chodov v měsíci 12/2015
žádost o sponzorský dar - občanské sdružení ARAGONIT na uspořádání každoročního festivalu
zdravotně postižených, Samuraj Fight Club Chodov, Taneční rockenrolová skupina Chodov,
BVC Chodov – beach volejbal klub Chodov - ZO souhlasí s příspěvky jako uplynulém roce
za řešení 16 přestupků zaplatila obec v roce 2015 městu Chodov na základě mandátní smlouvy
16 000.- Kč
mandátní smlouva s panem Tesařem na dozorování staveb v roce 2016 byla ZO odsouhlasena a
starosta pan Ošecký byl zmocněn jejím podpisem
běžný účet obce k 31.12.2015 činí 28 972 097 .- Kč a ZO rozhodlo převod 20 mil. – 25 mil. na
spořící účty a bezpečné fondy, zbytek zůstane na BÚ
pozdravný dopis bývalých lipnických občanů všem občanům a zastupitelům obce došel ve
12/2015
informace o protokolu ze dne 9.12.2015 o výsledku veřejnosprávní kontroly MMR ČR na místě,
v záležitosti akce „Chodník k čp.179 ve Vintířově“, ev. č.117D815001003 – nebylo shledáno
závad
permanentka ke vstupu do SC do tomboly byla darována TJ Stará Chodovská
projednání návrhů věcných břemen a darovacích smluv na pozemky od KSÚ silnic, které
přednesla tajemnice paní Picková
paní Rajturová přednesla zprávu o pronájmu kulturního sálu a předsálí za rok 2015 pro domácí
občany na svatby a rodinné oslavy/ viz stanovený ceník a směrnice, který je přílohou zápisu/ tajemnice paní Picková doplní stávající směrnice o připomínky, které vzešly z diskuze/nevratný
rezervační poplatek/, je zapotřebí zvážit otázku uplatnění kulečníkového stolu a dále parkování
aut při pronájmu sálu nebo předsálí
probrána trvající, prozatím nesplněná rozhodnutí nebo usnesení ZO za rok 2015
informace o změně nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, kde od
1.1.2016 se navyšují dosavadní odměny cca o 3%
informace o jednání s KSÚS, VOSS Sokolov a SU p.n.,a.s.Sokolov, ve věci odvodu
přečištěných vod propustkem pod komunikací a vlečkovými tělesy na Nové Sedlo dne 5.1.2016
informace o zasedání Rady mikroregionu Sokolov – východ dne 15.12.2015, které se konalo na
MěÚ v Sokolově, březnové zasedání bude na OÚ Vintířov v zasedací místnosti
informace o pozdravném dopise poslankyně KK a P ČR Markéty Wernerové
návrh na ocenění pedagoga ke dni učitelů doložit do konce měsíce na KÚ do 31.1.2016
projednána otázka dluhů na pronájmu bytových a nebytových prostor obce – bude odpovězeno
ve smyslu rozhodnutí ZO každému z dlužníků

-

žádost o pronájem pozemkové parcely č. 76, k.ú.Vintířov u Sokolova paní Anně Hégrové,
Vintířov 52 - ZO nemá námitek za předpokladu ,že bude uvedená parcela řádně uklizena ,
zbavena autovraků a bude zaplacen starý dluh za pronájem
žádost o umístění upoutávky na ZC LETOKRUH, Vintířov čp.57 – ZO pověřuje starostu,
místostarostu , tajemnici a pana Muchku o rozhodnutí v této záležitosti přímo na místě
ZO schvaluje kácení stromů v prostoru přípravy výstavby 6.etapy RD a požární nádrže pod
vodárnou v rozsahu tak, jak předložil pan Muchka
pozvánka na VH SDH na sobotu dne 23.1.2016 od 17.00, do místní hasičárny
vyúčtování grantů na kulturní akce v roce 2015 tak, jak předložila tajemnice paní Picková
návrh odměny za rok 2015 pro starostu obce tak, jak přednesl pan Miroslav Češka
poděkování pana Vaška jménem výboru TJ Baník Vintířov, za opravy dětských kabin
návrh pana Miroslava Češky na oboustranné umístění značky „Chůze na vlastní nebezpečí“,
k nově vybudovanému chodníku u redukční stanice plynu
další zasedání ZO se bude konat v pondělí dne 29.2.2016 od 16.00 - srdečně zveme
výpověď pronájmu požární nádrže pod vodárnou ČRS Božíčany

Po projednání všech bodů jednání bylo zasedání ZO ukončeno ve 20.45 hodin.
ověřil:

Jiří Ošecký
starosta obce

