Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se konalo
dne 11. listopadu 2013 od 16. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Přítomni : p. Jitka Střimelská, p. Jiří Střimelský, p. Miroslav Češka, p. Rajtura, p. Kirchner
p.Jan Otta, p.Robert Muchka, p.Rostislav Zápotocký, p.Petr Vystrčil, p.Marek Choc
Nepřítomni : p. Ošecký - nemoc
Hosté : p.Marcela Picková
Občané : p. Dziková, p. Kalinová, p. Svoboda Milan, p. Mareček, p. Češka Libor,
p. Petr Lánský ml., p. Trska
Místostarostka obce paní Střimelská přivítala všechny přítomné. Do návrhové komise byli navrženi a
jednohlasně odsouhlaseni pánové Jiří Střimelský, Miroslav Češka. Jako ověřovatelé zápisu z jednání byli
stanoveni a jednohlasně schváleni p. Jitka Střimelská a p.Robert Muchka. Ověřovatelé zápisu ze zasedání
14 . října 2013 paní Střimelská a pan Muchka potvrdili, že zápis četli a odpovídá průběhu zasedání ve všech
bodech jednání. Na návrh místostarostky 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 2013,akce pro rok 2014 a příprava akcí na další roky.
4. Rozbor hospodaření za 1 – 9/2013 a příprava rozpočtu na rok 2014.
5. Plán kulturních akcí na 11 – 12/2013 a schválení plánu na rok 2014.
6. Plán starosty obce k inventarizaci majetku obce k 31.12.2013.
7. Výsledky voleb do PČR v obci.
8. Různé.
9. Usnesení.
K jednotlivým bodům :
1. Kontrola usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva obce.
Místostarostka obce p. Střimelská seznámila přítomné s plněním usnesení z minulých zasedání a konstatovala,
že usnesení jsou plněna :
- pozemek na 5. etapě přidělen manželům Šubrtovým - parc.č. 449/12 na základě smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy
- s panem Tomášem Střimelským byla projednána otázka ohledně jeho parcely na 5. etapě.
- prodej bytové jednotky v č.p. 155/8 – p. Vašková zatím i přes upozornění tajemnice p. Pickové
neuhradila částku
- nebytové v č.p. 67, které byly přiděleny p. J. Broučkovi – p. Brouček tyto odmítl – nabídka na pronájem
nadále vyvěšena na úřední
- byla ukončena smlouva s p. M. Petrem – správcem holobytů. Smlouva na byt bude od 1. 12. 2013
předělána na klasickou nájemní smlouvu.
Místostarostka zodpověděla na jednotlivé připomínky z minulých zasedání . V diskusi nebyly k uvedeným
záležitostem připomínky.
2. Informace místostarostky obce o práci ZO a OÚ mezi zasedáními.
Místostarostka obce paní Střimelská seznámila přítomné s děním v obci mezi zasedáními ZO a doplnila některé
připomínky z minulých zasedání.
-

24. 10. 2013 účást p. R. Muchky ml. na valné hromadě Sokolovské skládkové, s.r.o.
kontrola Úřadu práce – bez závad
mimořádná schůzka ZO, která se týkal investičních akcích započatých v letošním roce
na Obecním úřadě probíhá kontrola z Finančního úřadu ode dne 4. 11. 2013 – 22. 11. 2013
6. 11. 2013 kulturní komise, která projednala kulturní akce na 11. – 12. / 2013 a připravila plán
kulturních akcí na rok 2014

3. Stav a průběh akcí v letošním roce, návrh realizace akcí pro rok 2014 a příprava akcí pro další roky.
Veškeré investiční akce, které byli naplánovány na letošní rok jsou i přes některé provozní problémy plněny.
Vzhledem k tomu, že na obci jedeme v tzv. provizorním stavu bylo několik investičních akcí plánovaných na
rok 2014 přesunuto do dalších let. Na rok 2014 byly přesunuty vzhledem k horšícím se klimatickým
podmínkám tyto akce – dokončení opravy komunikace „Chaloupky“ a vybudování chodníku na Starou
Chodovskou
4. Rozbor hospodaření za 1 – 9/2013 a příprava rozpočtu na rok 2014
S přípravou rozpočtu na rok 2014 seznámil přítomné Zastupitele obce p. Rostislav Zápotocký. Jako již
tradičně je rozpočet na rok 2014 navržena jako vyrovnaný na straně příjmů i výdajů. Rozpočet na rok 2014 byl
ZO jednohlasně schválen a bude vyvěšen na úřední desce k diskuzi občanům.
Dále byly projednány a schváleny rozpočtové změny, které předložila účetní obce p. Šubrtová.
5. Plán kulturních akcí na 11 – 12/2013 a schválení plánu na rok 2014
Místostarostka paní Střimelská seznámila všechny přítomné s průběhem a hodnocením kulturních akcí od
počátku roku. Poděkovala všem, kteří se podíleli na vesměs vydařených akcích v uvedeném období.
Seznámila také přítomné s přípravou dalších kulturních akcí od listopadu do prosince 2013. Dne 6. listopadu
2013 se konala kulturní komise, na které byly předběžně schváleny kulturní akce na rok 2014. Tento plán
může být kdykoliv po předešlém projednání doplněn, případně jinak upraven.
6. Plán starosty obce k inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2013
Schválení směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků obce č. 1/2013 a plán inventur
k 31. 12. 2013.
7. Výsledky voleb do PČR v obci
viz. příloha zápisu
8. Různé:
- svodku Městské Policie Chodov za říjen 2013
- odsouhlasen finanční příspěvek na činnost Svazu postižených civilizačními chorobami
- zřízení věcného břemene – smlouva o zřízení věcného břemene Vintířov, parc. č. 430/2, Vl. Bláha –
kabel NN
- odsouhlasena žádost o povolení kácení od firmy Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. divize Těžba
- odsouhlasena žádost o povolení kácení od firmy Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
- odsouhlasena žádost OÚ o pokácení smrků u sálu restaurace „U Kahanu“
- přesun 2. mil. ze spořícího účtu na běžný účet (v měsících září, říjen), další přesun 2.mil prohne
v měsíci listopadu
- akce Chodník na Starou Chodovskou byla přesunuta na rok 2014 z důvodu obav z nestálého počasí
- cenová nabídka na opravu vzduchotechniky v restauraci „U Kahanu“ byla odsouhlasena
- pozvánka na zasedání valné hromady Sokolovské vodárenské s.r.o. a Vodohospodářského sdružení
měst a obcí Sokolovská, která se bude konat 13. prosince 2013 v Březové u Sokolova
- žádost občanského sdružení Dětem pro radost při pořádání Mikulášské besídky – bezplatný pronájem
sálu, finanční příspěvek na kostýmy příspěvek na balíčky pro děti
- žádost Klubu přátel pro pomoc mentálně postiženým dětem při speciálních školách, Nejdecká 254,
Chodov na příspěvek na vlastivědný výlet a učební pomůcky pro přípravné třídy
- dne 12. 11. 2013 proběhne schůzka na Krajském úřadě, která se bude týkat postupu při realizaci nákupu
telekomunikačních služeb na období 2014 – 2015 – této schůzky za zúčastní p. Picková
- dne 20. listopadu 2013 se zúčastní dva zástupci obce jednání, které se bude týkat rozvoje zaměstnanosti
v našem kraji. Jednání proběhne ve společenském sále Krajské knihovny Karlovarského kraje.
- přidělení zahrady 327/1 (za prádelnou) losováním
- balíčky pro důchodce od věku 63 let v hodnotě 200,-Kč
- neuhrazení fa. č. 50030044 firmě JML z důvodu nedokončení inv. akce a neodstranění nedodělků
stavby
- propadlá kanalizace u RD od Ružbackých po Vincecovi – opravit cca 4 m kanalizace, které jsou na
našem pozemku
- žádost o výměnu vany za sprchový kout v obecním bytě p. Valachovičové v č.p. 72 – ZO rozhodli, že
po návštěvě bytové jednotky kompetentními zaměstnanci OÚ dojde k posouzení dané situace a na
prosincovém zasedání se rozhodne o řešení

-

cenová nabídka na zateplení základů na polyfunkčních domech – ZO rozhodlo, že je zapotřebí sjednat
schůzku s tvůrcem cenové nabídky – na prosincovém zasedání ZO rozhodne o způsobu řešení
odměna místostarostce p. Jitce Střimelské za práci v nepřítomnosti starosty
oprava trativodu na základě cenové nabídky od RD Mojžíšů po hřiště u Brožů v délce cca 20 m

Diskuse s občany :
 p. Muchka objasnil situaci ohledně investiční akce opravy komunikace na Nové Sedlo
 ZO obce byli pozvání p. Liborem Češkou na valnou hromadu SDH, která se bude konat dne
27. prosince 2013 v místní hasičské zbrojnici
 dále p. Libor Češka ZO poděkoval za umístění značky na parkovišti v obytné zóně mezi 1. a 2.
etapou výstavby RD
 v rámci investiční akce oprava komunikace na Nové Sedlo p. Libor Češka požádal, zda by nebylo
možné umístit značku slepá ulice už k místní samoobsluze – bylo konstatováno, že by to bylo
nerentabilní ohledně vyřízení potřebné administrativy, která by byla zapotřebí vyřídit
 k dopravním značkám zákaz vjezdu nákladních vozidel přidělat dodatkovou tabuli „Mimo
zásobování“
 p. Muchka vysvětlil situaci ohledně odložení nákupu nového hasičského vozidla

9.

Usnesení – je samostatnou přílohou zápisu.

Po projednání všech bodů bylo zasedání ZO ukončeno v 18.45 hodin.
Ověřil :
Jitka Střimelská
místostarostka obce

