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Obec Vintířov 
Zastupitelstvo obce Vintířov 
 

Zápis 

z 24. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, konaného dne 8.11.2021, od 16.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 

Přítomni: pan Petr Picek, pan Marek Choc, pan Jiří Střimelský, paní Bc. Liběna Tvrdíková, paní Mgr. Petra Šimková, paní 
Iva Králová, pan Libor Češka, pan Robert Muchka,  
 
Nepřítomni: paní Jitka Střimelská, pan Rostislav Zápotocký, pan Pavel Vašek – cca 2 hodiny  
  
Hosté: p. Marcela Picková, 1 občan.  

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Starosta obce zahájil 24. zasedání zastupitelstva obce a všechny přítomné přivítal. Mezi přítomnými dnešnímu jednání byl 
zástupce společnosti meridiam Nová Energie s.r.o., který přijal pozvání v záležitosti projednání společné spolupráce obce 
ve věcí výstavby větrných elektráren v katastru naší obce. Záměrem je v blízkosti vývojového centra BMW Group 
vybudovat až 5 větrných elektráren. Před jednáním byla všem členům zastupitelstva obce 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 
1.11.2021 do 8.11.2021. Současně s tím byla informace zveřejněna na webových stránkách obce a v měsíčním zpravodaji. 
Dále na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce, viz (příloha zápisu č. 1), bylo starostou 
konstatováno, že přítomno je 8 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, pan Libor Češka a pan Petr Picek. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu dnešního zasedání paní Petru Šimkovou a pana Roberta Muchku a zapisovatele 

pana Marka Choce. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Výsledek hlasování:     Pro   8            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. Projednání smlouvy o spolupráci s investorem Projektu větrných elektráren meridian Nová Energie s.r.o.  
3. Stav a průběh investičních akcí v obci v roce 2021, příprava akcí a projektů na rok 2022 a další. 
4. Kulturní akce v měsících 11-12/2021 a příprava akcí na příští rok 2022. 
5. Plán starosty obce k inventarizaci majetku k 31.12.2021.  
6. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2022. 
7. Žádost o schválení uzavření Mateřské školy v době vánočních svátků (22.12. – 31.12.2021).  
8. Projednání žádosti o převod nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 71 v k. ú. Vintířov u Sokolova.  
9. Delegování zástupce obce na jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska. 
10. Delegování zástupce obce na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.  
11. Rozpočtová změna č.4/2021.  
12. Různé. 
13. Diskuze. 
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14. Usnesení. 
 
 

Starosta dal o návrhu programu hlasovat: K návrhu programu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy na doplnění. 
 

Výsledek hlasování: Pro   8                  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 jednotlivých usnesení z minulého zasedání a konstatoval, že jsou průběžně 
plněna.  

 
 

2. Projednání smlouvy o spolupráci s investorem Projektu větrných elektráren meridian Nová Energie s.r.o.  
Dnešnímu jednání byl přítomen zástupce pro Českou republiku pan Radim Lauer, který zastupuje společnost 
meridiam Nová Energie s.r.o., která má zájem vybudovat v katastru obce Vintířov větné elektrárny. 
Společnost je dceřinou společností meridian Neue Energie, Gmbh, která sídlí v Německé spolkové republice 
a její hlavní aktivitou je budování obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika, elektrárny). Svůj záměr 
společnost prezentovala již v lednu 2020 na zasedání zastupitelstva obce, kde přítomné seznámili 
s podrobnostmi. Dle předloženého záměru by společnost chtěla postavit v přímé blízkosti vývojového centra 
BMW Group na Podkrušnohorské výsypce pět větrných elektráren. Místo je od obce vzdáleno vzdušnou čarou 
cca 2 Km. V průběhu shora zmíněné prezentace zaznělo ze strany zastupitelů mnoho otázek od technických, 

až po ty obecné (výhody, nevýhody apod.). Na všechny tyto otázky bylo zodpovězeno, a ze strany obce nebyl 

v zásadě negativní postoj k tomuto záměru. Zástupci společnosti bylo přislíbeno, že bude obci zaslán návrh 

smluvního vztahu (smlouva o spolupráci s investorem), kde budou v písemné podobě sepsány veškeré 

prezentované závazky aj. Tuto smlouvu obec obdržela, a zastupitelé byli s jejím obsahem seznámeni 
v matriálech k 20. ZO, kde byla tato smlouva o spolupráci projednána a vzata na vědomí. Lokalita, na které 
by byla realizována výstavba pěti větrných elektráren není majetkem obce, a proto investor zahájil jednání i 
s majitelem dotčených pozemků a to se společností Sokolovská uhelná, p.n., a.s. Mezi investorem a 
společností došlo k dohodě, a právě proto byla obec Vintířov opět požádána o své stanovisko. Dne 27.10.2021 
před jednáním zastupitelstva obce došlo k jednání starosty obce se zástupcem společnosti meridiam Nová 
Energie s.r.o., kde se konfrontovaly jednotlivé pasáže návrhu smlouvy o spolupráci. Na základě tohoto jednání 
byly některé části smlouvy upraveny a konečná verze byla předložena v materiálech k dnešnímu 25. zasedání 
zastupitelstva obce k projednání. Vzhledem k významnosti stavby v naší lokalitě bylo zastupiteli rozhodnuto, 
že by bylo vhodné občany seznámit se záměrem a uskutečnit veřejné projednání, kde by se i široká veřejnost 
měla možnost podrobněji seznámit s touto stavbou a získat případné odpovědi na své otázky. Stavba, jako 
taková by neměla mít zásadní vliv pro občany obce. A dle vypracovaných studií hlučnosti atd. by neměla 
nikterak negativně snižovat komfort bydlení. Po veřejném projednání bude dále v této záležitosti jednáno.  

 
 
 

3. Stav a průběh investičních akcí v obci v roce 2021, příprava akcí a projektů na rok 2022 a další. 
Starosta seznámil přítomné s aktuálním stavem probíhajících investičních akcí. Před zahájením zasedání každý 

ze zúčastněných obdržel aktualizovaný seznam investičních akcí, ze kterého bylo patrno, co je dokončeno, co 

právě probíhá, které akce se plánují realizovat do konce roku 2021 a které akce jsou plánované, dle priorit na 

rok 2022. Obdobný materiál již byl k dispozici na minulém zasedání a stále se s ním pracuje. Na sídlišti je 

realizována investiční akce „Chodník u č.p. 152, 153 a 163“, kde již nezbývá mnoho k dokončení. V průběhu 

této stavby se počítalo s posunem lamp veřejného osvětlení, ale nakonec se záležitost přehodnotila a vznikl 

projet VO, pro tuto část akce. Jednalo se více méně o oddělení již zpracovaného projektu na dvě části a to na 

1. a 2. etapu VO sídliště. V první fázi tohoto záměru bude osazeno 7 lamp veřejného osvětlení modernějšími 

LED svítidly. Dle předpokladů bychom rádi v příštím roce realizovali i 2. etapu, jejímž dokončením by byla 

zakončena obnova veřejného osvětlení v této části obce. I zde bychom rádi získali nějaké prostředky 

z vhodného národního dotačního titulu. V souběhu s touto akcí je realizována úprava ploch okolo nově 

vybudovaného parkoviště u SVJ 172-175, kde před zadními vchody SVJ 154 až 157 jsou tvořeny propojovací 
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chodníky s napojením na nově vzniklé parkoviště. Celý prostor je upravován a zavážen zeminou. V souběhu 

s těmito pracemi probíhají i práce na obezdění prostoru pro kontejnery určené pro SVJ 154-155. Dále je v plánu 

vybudovat obdobné místo pro kontejnery pro SVJ 156-157, které bude postaveno v místě blíže ke vchodům a 

z tohoto důvodu bude zrušena jedna lampa. Veškeré práce jsou prováděny firmou JML stavební s.r.o. ze 

Sokolova. Průběžně probíhají opravy vrácených obecních bytů tak, aby se mohly předat novým nájemníkům. 

Byla zmíněna oprava části střechy na sportovní hale z důvodu zatékání. Oprava byla řešena výměnou části 

střechy a provedla ji firma pana Miroslava Englce. Do konce tohoto roku je ještě v plánu realizovat samostatný 

vstup do technické části panelového domu č.p. 175 tak, aby se zbytečně nevstupovalo do těchto prostor přes 

společné prostory SVJ. Řešeny jsou záležitosti ohledně obnovy dětského hřiště pod č.p. 164-165, jehož součástí 

je i řešeno místa blíže k čističce odpadních vod, kde by mohlo vzniknout parkurové hřiště pro náctileté. Tento 

prostor je v dostatečně vzdálené od objektů. Je řešen i vnitřní prostor v mateřské školce kde, by mohlo dojít 

k obnově stávajících herních prvků a k menším úpravám okolí. Proběhla první jednání s oslovenou firmou, která 

předloží možné návrhy řešení. Cílem je obnovit herní prvky a upravit prostor tak, aby se děti ve školce cítily 

příjemně a našly něco nového, než na co byly léta zvyklé. Stále je řešena otázka výstavby nové budovy TJ Baník 

Vintířov, kde se hledají cesty k získání vhodné dotace v roce 2022 tak, aby mohl být záměr realizován. Projekt i 

stavební povolení je již hotové. Zmíněný písemný materiál předložený zastupitelům před jednáním je přílohou 

zápisu č. 2.   

 

 
4. Kulturní akce v měsících 11-12/2021 a příprava akcí na příští rok 2022. 

Starosta obce seznámil přítomné s akcemi, které by se měly uskutečnit do konce letošního roku. Bohužel se 
nám opakuje situace z předchozího roku 2020, kdy kulminovala špatná epidemiologická situace onemocnění 
COVID-19 a mnoho kulturních akcí se nemohlo uskutečnit. I nyní je velká obava, že právě z těchto příčin se 
neuskuteční tradiční vítání občánků, předvánoční zájezd do Prahy aj. Dne 30. října 2021 se uskutečnilo 
Hallowenské strašení v lokalitě pod vodárnou. Za což bylo organizátorům poděkováno. 
 
Plánované akce:  
 
➢ 20. 11. 2021       Vítání občánků  

➢ 27. 11. 2021        Zájezd do předvánoční Prahy spojený s návštěvou Národního muzea  

➢ 23. 12. 2021        Ochutnávka svařáčku a zpívání koled pod vánočním stromečkem  

➢ 24. 12. 2021        17. ročník soutěže o nejlepší štědrovečerní salát – restaurace VYKA  
 
Kulturní akce na příští rok 2022 jsou ve fázi příprav a uvidíme jaký bude dopad epidemiologických opatření.  
Do konce listopadu 2021 je stále možno si požádat o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na kulturu, sport a 
volnočasové aktivity dětí a mládeže v organizacích. Formulář si je možno stáhnout na webových stránkách obce 
anebo si ho vyžádat přímo na obecním úřadě. Po skončení termínu požádání si o dotaci, zasedne kulturní 
komise obce a zhodnotí přijaté žádosti. Na základě těchto skutečností bude sestaven návrh plánu kulturních 
akcí na rok 2022, který bude předložen na prosincovém zasedání ke schválení. 
 
Výčet akcí plánovaných na rok 2022:  

➢ Jednodenní zájezd/ plánován je zájezd do zábavného parku do Plohnu  

➢ Oslavy Hornického dne/ dle předpokladu vystoupí kapela TURBO 

➢ Třídenní zájezd/ návštěva Lužických hor a Liberecko 

➢ RockFest 2022 

➢ Vítaní občánků 

➢ Předvánoční návštěva Prahy 

➢ Oslavy Dne seniorů 

➢ Vánoční salát 
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5. Plán starosty obce k inventarizaci majetku k 31.12.2021.  
Starosta seznámil zastupitele s plánem inventarizace majetku obce k 31.12.2021. V písemné formě společně 
s pozvánkou obdržel každý ze zastupitelů tento plán inventarizace, jehož součástí jsou veškeré potřebné informace 
o jednotlivých termínech plnění, složení jednotlivých inventarizačních komisí apod. Doplňující informace k tomuto 
bodu jednání podala tajemnice obce p. Marcela Picková. 

 
Návrh usnesení č. 261: 
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s předloženým plánem inventarizace majetku obce k 31.12.2021.  
 
Výsledek hlasování:          Pro   8               Proti      0        Zdržel se     0 
Usnesení č. 261 bylo schváleno. 

 
 
 

6. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2022. 
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2022, (viz příloha č. 3). Návrh byl již v této podobě 
předložen na minulém zasedání 11.10.2021 s tím, že se upravila položka „Mikroregion Sokolov-východ“ z 80 
tisíc na 90 tisíc, a to na základě usnesení č. 260 ze dne 11.10.2021, kdy byl schválen případný příspěvek ve výši 
26 600,- Kč na realizaci lávky přes řeku Ohře v obci Staré Sedlo. Žádné jiné změny nebyly do návrhu 
zakomponovány. Bohužel zatím nelze predikovat, jaký bude vývoj v oblasti cen energií, vody atp. Určitě do 
budoucna nezůstanou tyto komodity ve stávající výši, ale nyní je velice obtížné spočítat o kolik se ceny opravdu 
zvýší. Určitě to bude jedna z mnoha věcí, které se budou sledovat a případně budou navržena určitá opatření. 
Z dalších neblahých záležitostí, které mají přímý dopad na rozpočet obce jsou snížené prostředky ze skládky 
Sater Chodov. Přijetím Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. došlo k významným ztrátám prostředků pro obec. 
Nově dochází k přerozdělení finančních prostředků za ukládání odpadků na skládku mezi obec a Státní fond 
životního prostředí ČR. Nyní je to v poměru 60/40 a dále se počítá do roku 2030 s poměrem 20/80. Na druhou 
stranu se počítá i se zvýšením ceny za ukládání odpadu z dnešních 900,- Kč na 1850,- Kč. K návrhu rozpočtu 
proběhla diskuze, ve které nebyly vznesený žádné připomínky. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 bude 
zveřejněn a úřední desku k diskuzi občanům. Na prosincovém zasedání, které je naplánováno na 3.12.2021 
bude návrh rozpočtu opět projednán a poté předložen ke schválení. Rozpočet obce je navržen jako vyrovnaný, 
a to v celkové výši 40 356 000 Kč, jak na straně přijmu i výdajů.  
 
 

Návrh usnesení č. 262:  
Zastupitelstvo obce Vintířov projednalo předložený návrh rozpočtu obce na rok 2022. Návrh rozpočtu 
v předložené podobě bude zveřejněn na úřední desce k diskuzi občanům.  
 
Výsledek hlasování:              Pro     8              Proti 0                 Zdržel se 0   
Usnesení č. 262 bylo vzato na vědomí. 

 
7. Žádost o schválení uzavření Mateřské školy v době vánočních svátků (22.12. – 31.12.2021).  

Starosta předložil návrh ředitelky mateřské školy paní Marcely Kotové, ve kterém požádala zastupitelstvo obce o 
schválení uzavření mateřské školky v období vánočních svátků ode dne 22.12.2021 do 31.12.2021. Přílohou žádosti 
byla i listina s podpisy rodičů, kteří s tím uzavřením souhlasí.  
 

Návrh usnesení č. 263: 
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s uzavřením Mateřské školky Vintířov v období vánočních svátků ode 
dne 22.12.2021 do 31.12.2021. 
  
Výsledky hlasování:          Pro    8             Proti   0                 Zdržel se      0   
Usnesení č. 263 bylo schváleno. 

 
 
 

8. Projednání žádosti o převod nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 71 v k. ú. Vintířov u Sokolova.  
Starosta seznámil zastupitele se žádostí paní Vladimíry Svatošové, trv. bytem Vintířov 76, která žádá o převod 
nájemní smlouvy na část pozemek p.p.č 71 v k.ú. Vintířov u Sokolova o výměře 110 m2. Důvodem je změna 
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vlastníka bytové jednotky v č.p. 147, kdy po zemřelém otci panu Hartmanovi byl byt převeden na dceru. Shora 
uvedený pozemek byl původním vlastníkem bytové jednotky využíván k účelu zahrada. 

 
 

Návrh usnesení č. 264:  
Zastupitelstvo obce Vintířov projednalo žádost paní Vladimíry Svatošové a souhlasí se záměrem 
pronajmout část pozemku p.p.č. 71 v k.ú. Vintířov u Sokolova o výměře 110 m2. Záměr bude zveřejněn 
na úřední desce obce. 
 
Výsledek hlasování:         Pro      8                 Proti     0                           Zdržel se      0     
Usnesení č. 264 bylo schváleno.  

 
 
 

9. Delegování zástupce obce na jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska. 
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s účastí na jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst 
a obcí Sokolovska, která se uskuteční dne 10.12.2021. Na jednání bude za obec Vintířov, jakožto za člena 
Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska hlasovat. Zastupitelé byli seznámeny s materiály 
k tomuto jednání a nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 

Návrh usnesení č. 265: 
Zastupitelstvo obce Vintířov deleguje starostu obce na jednání valné hromady Vodohospodářského 
sdružení měst a obcí, která se koná dne 10.12.2020. V případě, že by se této valné hromady nemohl 
starosta účastnit, bude obec Vintířov zastupovat místostarostka Jitka Střimelská.  
  
Výsledek hlasování:          Pro   8                Proti    0         Zdržel se    0 
Usnesení č. 265 bylo schváleno. 

 
 
 

10. Delegování zástupce obce na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.  
Starosta předložil návrh Zastupitelstvu obce Vintířov o delegování své osoby na jednání VH společnosti 
Sokolovské vodárenské s.r.o., konané dne 10.12.2021. V případě, kdy se nebude moci jednání starosta Marek 
Choc osobně zúčastnit, bude ho zastupovat místostarostka obce Jitka Střimelská.  
 
V roce 2022 dojde k navýšené vodného a stočného o 4% a to cena: 
 

– vodného 43,55 Kč za 1 m3 (2021 – 42,35 Kč za 1 m3) 
– Stočného 40,60 Kč za 1 m3 (2021 – 38,57 za 1 m3) 

 
 

Návrh usnesení č. 266 Zastupitelstva obce Vintířov 
o delegování zástupce obce Vintířov na jednání valné hromady 

společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. dne 10.12.2021 
 
 
Zastupitelstvo obce Vintířov podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích: 
 

1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., IČ 263 48 675, se sídlem 
v Sokolově, Svatopluka Čecha 1001, PSČ 356 01, konané dne 10.12.2021, která bude jednat o těchto 
záležitostech: 

a) zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti v období 1.1.2021 – 30.9.2021, 
b) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2022, 
c) projednání a schválení plánu investic pro rok 2022, 
d) informace o činnosti dceřiné společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., 

 jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu obce a  
 
2. ukládá mu/jí, aby za obec Vintířov jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl 
o 
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ad b) schválení výše vodného a stočného pro rok 2022,  
ad c) schválení plánu investic pro rok 2022. 
 
 
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude obec Vintířov zastupovat 
místostarostka Jitka Střimelská.  
 
 
Výsledek hlasování:              Pro     8               Proti        0                        Zdržel se       0  
Usnesení č. 266 bylo schváleno. 

 
 

11. Rozpočtová změna č. 4/2021.  
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení rozpočtovou změnu č. 4/2021, jejímž důvodem je přesun 
prostředků pro příspěvkovou organizaci na opravy, dále (volby, dar TJ, pozůstalost, daň aj.)   
 

Návrh usnesení č. 267: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovou změnou č. 4/2021.  
 
Výsledek hlasování:              Pro     7               Proti     0                        Zdržel se     1   
Usnesení č. 267 bylo schváleno. 

 
 

12. Různé. 
 
 

a) Územní studie vyhodnocení územních nároků plánovaného rozvoje průmyslu na Mikroregion Sokolov – 
východ 
Starosta informoval o své účasti na veřejném projednávání územní studie nároků plánovaného rozvoje 
průmyslu v Mikroregionu Sokolov – východ. Zadavatelem studie byl Karlovarský kraj a studie byla řešena ve 
dvou variantách, a to progresivní a konzervativní. Vše bude závislé na potřebách daného území v závislosti 
na vývoji regionu, počtu obyvatel aj. Návrhy studie byly elektronicky zaslány zastupitelům, aby se měli 
možnost s nimi blíže seznámit. Na projednání, které se uskutečnilo 3.11.2021 byli pozvání zástupci dotčených 
orgánů, zástupci obcí a veřejnost. K návrhu územní studie je možnost uplatnit připomínky ve lhůtě do 7 dnů 
ode dne veřejného projednání. K tomuto bodu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.  
 
 

b) Projednání spolupráce s municipalit Clear Investment s.r.o.  
Na minulém říjnovém zasedání zastupitelstva obce byli účastni zástupci společnosti Clear Invetments  a J&T 
Banka pánové Tibor Hegedüs a Jozef Balogh, kteří prezentovali tuto společnost a nabídli možnost spolupráce 
s municipalitami. V prezentaci seznámili přítomné s portfoliem, jehož předmětem jsou hlavně komerční 
budovy orientované v segmentu denní spotřeby, obchody, nájemní bydlení atp. A právě z těchto důvodů lze 
předpokládat, že případné vložené prostředky nebudou ztrátové, tak jako tomu je na běžném bankovním 
účtu a že minimálně pokryjí inflaci. Vzhledem k tomu, že okolo tohoto tématu byla obšírnější diskuze, je 
záhodno se touto možností zabývat a zjistit více informací. Oslovit klienty shora uvedené společnosti, kterými 
jsou právě i mnohé obce a města. V této záležitosti byla shoda přítomných zastupitelů, minimálně v tom, že 
by po prověření činnosti společnost a jejich aktivit, bylo vhodné o tomto zhodnocení prostředků přemýšlet a 
na jednom z příštích zasedání záležitost projednat a zvážit případnou spolupráci. Pokud by došlo ke shodě, 
byla by zároveň navrhnuta i částka, která by byla vložena.   
 
 
 

c) Odměna starostovi obce  
V závěru jednání v bodu různé, bylo členem návrhové komise panem Petrem Pickem navrženo, aby na příštím 
prosincovém zasedání zastupitelstva obce byl jedním z navrhovaných bodů, bod „Odměna starostovi obce“. 
K tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.   
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13. Diskuze. 
 
V diskuzi zazněla od přítomného občana obce pana Ondřeje Hicla připomínka na problémové chování 
mladistvých a hluk v blízkosti budovy obecního úřadu, která je v přímé blízkosti jeho nemovitosti. Tento 
problém je i přisuzován zpřístupněním plochy před úřadem, kde v minulosti byla brána. Byla vznesena 
připomínka na nereagování obce na shora uvedenou skutečnost, která byla elektronicky zaslána (emailem).   
Dále byl zmíněn problém se zápachem z místní čističky odpadních vod. Dle starosty obce, bylo na stížnost 
reagováno. Byla v této věci kontaktována Policie České republiky obvodní oddělení Chodov, aby se při svých 
kontrolách obce na tuto lokalitu více zaměřila. V reakci na uvedené připomínky bylo ze strany tajemnice 
obecního úřadu paní M. Pickovou uvedeno, že reakce ze strany úřadu na email opravdu byla a byla i zaslána 
odpověď. Záležitost bude prověřena a v souvislosti se zápachem z ČOV bude kontaktována VODÁRNA 
SOKOLOVSKO.  

 
 
 
 
Na vědomí: 

1. K dnešnímu dni 8.11.2021 má obec Vintířov uloženo na podílových fondech KB volné prostředky ve 
výši 25 582 000,86 Kč. (7.9.2020/25 089 484,00 Kč, 16.11.2020/ 25 211 115,59 Kč). 

2. Příští zasedání zastupitelstva obce je plánováno na den 3.12.2021. 
3. Na základě žádost paní ředitelky z Mateřské školy Vintířov byla starostou obce schválena odměna 

z prostředků kraje.  
4. Obec obdržela výsledky autorizovaného měření imisí od společnosti SU p.n., a.s. která na základě 

rozhodnutí OBÚ pro kraj Karlovarský ve věci POPD „Lom Poříčí 2030“ ukládá monitorovat ovzduší 
z hlediska prašnosti a škodlivin. Výsledky autorizovaného měření suspendovaných částic PM10 splňují 
stanovené limity Zákonem 201/2012 Sb. Zákona o ochraně ovzduší.  

5. Na základě žádosti o podporu mobilní paliativní péče, Pavla Andrejkivová – LADARA s.r.o, Agentura domácí 
péče, Čankov 1021/19, Karlovy Vary, věnován dar ve výši 4 000,- Kč. 

6. 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. 

7. Na základě žádosti spolku DROSERA z.s., se sídlem č.p. 791, 358 01 Bublava, věnován dar ve výši 2.000,- Kč na 
provoz stanice pro handicapované živočichy. 

8. Obec Vintířov požádala společnost Sokolovskou uhelnou p.n., a.s. o možnost odkoupení pozemku 
p.p.č. 457 v k.ú. Vintířov u Sokolova v lokalitě nad hasičskou nádrží na vodárně. Na základě 
společného jednání, byl obcí zpracován odhad, který nebyl vedením společnosti akceptován. Ze 
strany obce bude v této záležitosti zaslán dopis vedení společnosti, ve kterém bude navrženo jednání 
tak, aby došlo k nějaké dohodě. 

9. Dne 5.11.2021 se starosta účastnil jednání představenstva Komunální odpadové společnosti a.s. 
v Krajském úřadě Karlovarského kraje v K.V.   

10. V termínu 30.11.2021 je plánováno jednání komise životního prostředí se zástupci společnosti Lias 
Vintířov.  

 
 
 
Přílohy: 

1) Prezenční listina. 
2) Akce realizované v roce 2021 a návrh akcí na rok 2022 a další (aktualizovaný 8.11.2021). 
3) Návrh rozpočtu obce na rok 2022. 
4) Informace o konání zasedání zastupitelstva obce.  

 
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.50 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Zápis byl vypracován dne 20.11.2021.                 
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Zapisovatel:                  Marek Choc               dne …………………………………… Podpis …………………………………. 
 
 
Ověřovatelé:                 Petra Šimková          dne …………………………………  Podpis …………………………………… 
 
 
                                         Robert Muchka          dne ………………………………… Podpis …………………………………… 
 
 
Starosta obce:                Marek Choc                dne ……………………………….. Podpis ……………………………………             


