
  Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se konalo 

dne 15.prosince 2014 od 15.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. 

 

Přítomni : p.Ošecký Jiří, p.Střimelská Jitka,p. Choc Marek, p.Češka Miroslav,p. Horvát Milan ,p. Češka 

Libor,p. Střímelský Jiří,p. Zápotocký Rosťa, p.Šimková Petra ,p. Muchka Robert, p.Vašek  Pavel   

    

Občané a hosté: p. Picková Marcela 

  

 
Starosta obce přivítal všechny přítomné na dnešním zasedání Zastupitelstva obce Vintířov. Do návrhové komise 

byli navrženi a jednohlasně odsouhlaseni pánové Jiří Střimelský, Miroslav Češka, Milan Horvát. Jako 

ověřovatelé zápisu z jednání byli stanoveni a jednohlasně schváleni p.Marek Choc a p.Robert Muchka. 

Ověřovatelé zápisu z Ustavujícího zasedání 10.11.2014  paní Střimelská 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 2015 a příprava akcí na další roky. 

4. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2015-19. 

5. Plán kulturních akcí na 12/2014 a návrh  plánu na rok 2015. 

6. Plán starosty obce k inventarizaci majetku obce k 31.12.2014. 

7. Vyhodnocení užití státních dotací a dotací od KK za rok 2014. 

8. Stanovení mzdových fondů a počtu pracovníků obce a OÚ pro rok 2015. 

9. Různé. 

10. 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 plněna. Zodpověděl na jednotlivé připomínky občanů a členů ZO z Ustavujícího  zasedání dne 10.11.2014. 

V záležitosti odměňování správce kulturního sálu v restauraci U KAHANU bylo rozhodnuto, že bude zachována 

stávající výše  příjmu ,a  že bude se správcem sepsána od  nového roku  nová dohoda o provedení práce  

/hlasování 7 PRO, 4 PROTI/. V diskusi nebyly k uvedené záležitosti připomínky. 

 

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

 

Starosta obce pan Ošecký seznámil přítomné s děním v obci  mezi  zasedáními ZO a doplnil ještě některé 

připomínky. Dne 11.11.2014 proběhla bez problémů kolaudace chodníku na Starou Chodovskou, kde chyběl 

pouze geometrák, který byl stavebnímu úřadu doručen ve slíbeném termínu a kolaudační rozhodnutí je již 

vydané. V ten samý den jsme společně s pracovníky MP  ČR ,MF ČR, provádějící firmy ZKZ Chomutov, 

supervizora a technického dozora ,přebrali stavbu místního lesoparku za čp.146 – 147, který byl zhotoven 

z prostředků na sanaci ekologických škod. Dne 13.11.2014 byla s připomínkami převzata přeložka chodníku na 

Chodov v délce cca 130 m s tím, že zjištěné závady byly odstraněny hned druhý den. Probíhaly pravidelné 

kontrolní dny na prováděné stavební akce v obci za účasti stavebního dozora ,zhotovitelů a zástupců obce. 

Starosta se zúčastnil 26.11.2014 na KÚ Karlovarského kraje školení, na téma kyberšikany. Odpoledne potom 

proběhlo jednání Kulturní komise. Valná hromada Sokolovské skládkové s.r.o. se konala 27.11.2014 a zúčastnil 

se jí starosta. Valná hromada projednala výsledky uplynulého hospodářského roku 2013/14. K uvedenému 

jednání byla starostou podána stručná informace. Starosta se zúčastnil i jednání KOS, které se uskutečnilo 

2.12.2014 na KÚ Karlovarského kraje. 3.12.2014 se zúčastnili starosta a místostarosta jednání Mikroregionu 

Sokolov – východ na Březové, kde proběhlo vyhodnocení dotačních titulů a krátká exkurze do chemičky 

Sokolov. O průběhu podal informaci starosta. Starosta se dne 10.12.2014 zúčastnil setkání starostů na ÚP 

v Sokolově, kde byly probrány záležitosti kolem VPP od nového roku ,příspěvku na bydlení ,poskytování 

sociálních dávek a různé další informace. Ve čtvrtek 11.12.2014 se starosta zúčastnil školení na téma nového 

občanského zákoníku, které pro obce uspořádalo právní oddělení SMO ČR. 



 

 

3. Stav a průběh akcí pro rok 2014 a příprava akcí na  roky další. 

 

Starosta obce pan Ošecký přítomné seznámil se stavem jednotlivých akcí, které byly v letošním roce 

realizovány.  Podrobně popsáno je jejich financování a průběh v příloze zápisu, kterou obdrželi všichni členové 

ZO s pozvánkou a materiály k dnešnímu zasedání. Celkem se v tomto roce realizovalo 16 akcí jejichž hodnota 

činila téměř 11 mil. Kč. Taktéž zastupitelé  zhodnotili a po úpravách odsouhlasili akce pro rok 2015.Uvedený 

materiál byl schválen a v jeho smyslu bude započato v jednání s projektanty. Na příštím zasedání ZO bude 

aktualizován plán územního rozvoje obce a bude zpracován i návrh akcí pro rok 2016  

 

4. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2015 – 19.. 

 

Předseda finančního výboru pan Zápotocký přednesl přítomným návrh vyrovnaného rozpočtu   na rok 2015. 

Uvedený rozpočet byl tvořen již od měsíce srpna, kdy byl poprvé předložen Finančním výborem Zastupitelstvu 

obce k diskuzi. V měsíci listopadu byl znovu projednáván ve Finančním výboru a ZO. Připravený návrh byl 

vyvěšen na úřední desky obce k diskuzi veřejnosti dne 12.11.2014 a sejmut byl 12.12.2014. Nový návrh 

vyrovnaného rozpočtu pro rok 2015 činí ve výdajích i příjmech  24 120 000.-  Kč. Zastupitelům přiblížil pan 

Zápotocký a starosta obce pan Ošecký i rozbor potřeby finančních prostředků na nové investice v roce 2015. 

Rozpočet na rok 2015 byl po krátké diskuzi jednohlasně schválen . Starosta poté ještě připomněl otázku 

rozpočtového výhledu na roky 2015 - 19. Tento byl po provedených úpravách na minulém zasedání taktéž 

jednohlasně schválen. Zastupitelé na základě oprávněné  žádosti ředitelky MŠ, jednohlasně odsouhlasili 

navýšení rozpočtu pro MŠ o částku 100 000.- Kč. 

 

5.Plán kulturních akcí na 12/2014 a schválení plánu na rok 2015.  

 

Předsedkyně kulturní komise paní Střímelská seznámila přítomné s jednání m komise ,které proběhlo dne 

27.11.2014. Byly probrány akce na celý rok 2015 a akce ještě do konce letošního roku. Členové komise zařadili 

jednotlivé akce do připraveného plánu a doporučili jej zastupitelům schválit na příštím zasedání ZO po doplnění 

akcí, kde bylo požádáno o granty. Plán se může  kdykoliv po předešlém projednání v ZO doplnit nebo upravit. 

 

6.Plán starosty obce k inventarizaci majetku obce k 31.12.2014. 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s plánem inventarizace majetku obce k 31.12.2014  a složením 

jednotlivých dílčích inventarizačních komisí. Inventarizace musí být provedena ve smyslu obecní směrnice 

č.1/2013, ze dne 11.11.2013. Připomněl, že výsledky inventarizace musí být  zpracovány nejpozději do středy 

21.1.2015. 

  

7. Vyhodnocení užití státních dotací a dotací od KK na rok 2014. 

 

Starosta pan Ošecký seznámil přítomné s vyhodnocením čerpání dotací ze státního rozpočtu na rok 2014. 

Celkem jsme zatím  obdrželi částku, která dosáhla výše 715 461.- Kč .V uvedené částce jsou zahrnuty tyto 

položky : 

 

- 45 072  Kč.- příspěvek na volby do EP a na komunální volby 

-  177 410 Kč  tis. dotace na výkon státní správy a činnost obce 

- 356 599 Kč - dotace z ÚP na  pracovníky  (Tokár, Horáčková, Žigová, Křehký) 

- 36 380 Kč – hasiči na odbornou přípravu od KK , zásobníky a přilby 

- 100 000 Kč – zhotovení ÚPD 

 

Všechny uvedené prostředky byly čerpány ke stanovenému účelu a byly řádně vyúčtovány ve vztahu k rozpočtu 

poskytovatelů. Ze strany zastupitelů nebylo námitek a užití dotací jednohlasně schválili. 

 

8.Stanovení mzdových fondů a počtu pracovníků obce a OÚ pro rok 2015. 

 

Starosta pan Ošecký seznámil přítomné s plánem pracovníků obce a OÚ na rok 2015. Proti letošnímu roku by se 

nemělo nic měnit. Budeme zaměstnávat nadále 11 pracovníků na plný úvazek a uklizečku na úvazek 0,69.U 

Technických služeb budeme zaměstnávat celkem 5 lidí včetně pracovníka teplofikací, 4 lidé budou zaměstnáni 

v úřednických funkcích na našem OÚ, 2 lidé ve Sportovním centru a uklizečka na 0,69 úvazku. Plánované 

mzdové fondy pro uvedené zaměstnance jsou ve výši 3,4 mil.Kč. Dále se starosta zmínil o odměnách pro 



zastupitele, na které je vyčleněna v rozpočtu pro rok 2015 částka 1 150 tis. Kč. Taktéž v obci budou pracovat 4 

pracovníci na VPP a jejich mzdy bude dotovat ve výši minimální mzdy ÚP. Povinné odvody na zdravotní a 

sociální pojištění budou činit cca 1,4 mil. Kč. Zastupitelé po probrání uvedených zpráv návrhy schválili.  

 

 

9. Různé: 

 dne 19.12.2014 se bude konat  v Březové od 9.3 0 hod. VH VSMOS a SOK Vodárenské s.r.o., na kterou ZO 

delegovalo starostu a dne 17.12.2014 jednání rady mikroregionu Sokolov - východ  na MěÚ Nové Sedlo  

 odsouhlaseny odměny pro ředitelky ZŠ a MŠ z prostředků Karlovarského kraje tak , jak bylo ředitelkami 

předloženo 

 projednán a jednohlasně odsouhlasen návrh rozpočtu Knihovny Sokolov ve výši 26 000.-  Kč pro rok 2015 

 na návrh starosty a  ve spolupráci s matrikou  MěÚ Chodov, byly odsouhlaseny termíny oddávání v naší 

obci pro rok 2015 

 informace o smlouvě na dodávky tepla od SU a.s. Sokolov pro rok 2015, kdy cena za GJ bude činit 280,44 

Kč, což je úroveň  roku 2014 , takže  k navýšení nedošlo, kalkulace ceny tepla ze strany obce pro rok 2015 

po započtení nutných nákladů činí 494,35 Kč včetně DPH za GJ 

 plánovaná odstávka dodávky tepla ze Vřesové v roce 2015 se uskuteční v době od 6.7. – 17.7.2015, 

v uvedené době nebude zajištěna dodávka TUV 

 Informace starosty k činnosti  KOS – zasedání 2.12.2014, o existenci rozhodne VH KOS v dubnu 2015 

 Lisý -  smlouva na rok 2015 – právní dokumenty – prodloužení smlouvy na rok 2015 – ZO souhlasí a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy 

 Informace od ředitele CHOTES s.r.o., Chodov, že cena za odvoz odpadu pro rok 2015 zůstává v úrovni roku 

2014  

 Informace ze ZŠ – 18.12.2014 – předvánoční večer, 14.1.2015 – den otevřených dveří od 8.00 do 16.00 a 

28.1.2015 – zápis dětí do 1. ročníku od 13.00 do 16.30  

 Informace o činnosti MěPolicie Chodov na katastru obce v měsíci 11 /2014 

 Prodloužena smlouva na pronájem p.p.č. 487/1 panu Martinovi Kováčovi, Černava 118 , za účelem sekání 

trávy od 1.1.2015 do 31.12.2020 – ZO pověřuje starostu podpisem této smlouvy po splnění zákonem 

stanovených podmínek 

 Informace o usnesení krizového štábu ČR ze dne 28.11.2014 

 Minimální mzda od 1.1.2015 bude 9 200.- Kč – musí se udělat dodatky ke smlouvám na VPP – zabezpečí 

tajemnice paní Picková 

 Objednávka 11 ks příruček pro člena ZO po volbách v roce 2014 

 ÚP a informace paní Pickové k dosavadnímu stavu a diskuze zastupitelů kolem této záležitosti 

 Schválení rozpočtových změn tak, jak přednesla tajemnice paní Picková 

 Návrh pana Muchky ve vztahu k uvolnění objektu čp.179 – bude projednáno s nájemníky a poté se rozhodne 

 Návrh na zpracování pasportu cest a chodníků 

 Žádost o dar speciální školy Chodov na školní výuku – souhlas ZO s částkou 4 000.- Kč 

 Dotaz pana Muchky na stav obecních stránek – pracuje se na vylepšení 

 Prověřit možnost nákupu ozvučovací techniky pro menší akce, pořádané obcí 

 

Po projednání všech bodů bylo zasedání ZO ukončeno ve 18.45 hodin. 

 

Ověřil : 

                                                                                                         Ošecký Jiří  

                                                                                                         starosta obce                                                                                                                    

                                                                                                 

   

 

 
 


