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Obec Vintířov 
Zastupitelstvo obce Vintířov 
 

Zápis 

z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, konaného dne 22.6.2020, od 16.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
Přítomni: pan Petr Picek, pan Marek Choc, paní Jitka Střimelská, pan Jiří Střimelský, pan Pavel Vašek, paní Iva Králová, 
pan Robert Muchka, paní Mgr. Petra Šimková, paní Bc. Liběna Tvrdíková, pan Libor Češka  
 
Nepřítomni: pan Rostislav Zápotocký - omluven 
Hosté: paní Marcela Picková – tajemnice obecního úřadu, ředitelky ZŠ, MŠ a 6 občanů obce 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Starosta obce zahájil 14. zasedání zastupitelstva, přivítal přítomné občany a také ředitelky příspěvkových organizací obce 
ZŠ a MŠ, které byly pozvány, aby přednesly výroční zprávy za rok 2019/20. 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 15.6.2020 do 22.6.2020. Současně s tím byla informace zveřejněna i na 
úřední desce, webových stránkách obce a v měsíčním červnovém zpravodaji. Dále na základě prezenční listiny přítomných 
členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) starosta konstatoval, že přítomno je 10 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 Petr Picek. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu dnešního zasedání paní Jitku Střimelskou a pana Roberta Muchku a zapisovatele 

pana Marka Choce. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Výsledek hlasování:     Pro     10              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. Výroční zpráva školských zařízení MŠ a ZŠ za školní rok 2019/20. 
4. Informace k volbám do zastupitelstvech krajů a Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční 2. a 3. října 2020. 
5. Stav a průběh investičních akcí v obci v roce 2020, příprava akcí a projektové dokumentace pro další roky. 
6. Kulturní akce v měsících 07 - 10/2020 a stav jejich příprav. 
7. Výroční zpráva Vintířovské teplárenské a majetkové společnosti s.r.o. za rok 2019. 
8. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 soukromým auditorem.  
9. Mateřská škola Vintířov – povolení výjimky z počtu dětí ve třídách pro školní rok 2020/21. 
10. Základní škola Vintířov – realizace projektu výzvy č. 80 OP VVV/ šablony III.. 
11. Mimořádný investiční příspěvek Mikroregionu – Sokolov východ II. / pořízení elektronické úřední desky.  
12. Projednání smlouvy o poskytování služby Hlášenírozhlasu.cz.  
13. Odpadové hospodářství obce za rok 2019. 
14. Strategický plán rozvoje obce. 
15. Různé. 
16. Usnesení. 
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Starosta dal o návrhu programu hlasovat: K návrhu programu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy na doplnění. 

            Výsledek hlasování:     Pro     10                  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. Bylo konstatováno, že jsou ostatní usnesení 

průběžně plněna 

 

2. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními 
11.5. Zajišťování odvozí kulturní památky božích muk, nalezených na pozemku manželů Hiclových. Odvoz do Ostrova 

nad Ohří k restaurátorovi panu Pavlíkovi. 

12.5. Kontrolní den – řešeny probíhající stavební práce v základní škole, které se schylují již k závěru. Přítomen 

zástupce provádějící firmy p. Všetečka a stavební dozor p. Tesař, účast na stavbě. Setkání s p. Miroslavem Englcen 

(klempířské a pokrývačské práce) v záležitosti řešení oplechování informačních cedulí v Lesoparku Jiřího Ošeckého a 

v řešení ukončení střechy oplechováním v lokalitě šlemka.   

14.5. Jednání s firmou JML stavební s r. o. v záležitosti výstavby parkoviště u zdravotního střediska. Podepsána 

smlouva o dílo.  

- Návštěva kamenolomu v Horním Rozmyšlu, s cílem vybrat vhodný kámen do Lesoparku Jiřího Ošeckého.   

26.5. Kontrolní den – řešeny záležitosti ve vztahu k základní škole (stavební práce + práce dokončovací). 

Konzultovány plánované investiční akce na další období. Výměna odtokového žlabu u obecního úřadu, oprava 

poničené fasády před přísálím aj.). 

- Vyvolané jednání s projektantem p. Ing. Potužákem v záležitosti nové budovy TJ Baník Vintířov. Ze strany 

projektanta bude předložena nabídka na zhotovení projektové dokumentace.  

27.5. Se konalo setkání s kronikářkou obce paní Věrou Svobodovou, která konzultovala text před zápisem do kroniky. 

Přítomni starosta Marek Choc a místostarostka Jitka Střimelská. 

29.5. Ve spolupráci se Sokolovskou uhelnou se uskutečnila instalace dvou kamenů, které byly dovezeny 

z kamenolomu Horní Rozmyšl. Jeden kámen byl instalován v horní části lesoparku a druhý v části střední. Následně 

na to byl přizván kameník p. Litavský z Nejdku, který kameny zhlédl a navrhnul možnou velikost míst určených 

k popisu. Na základě návrhu ze strany obce bude zhotovená konečná grafická úprava a opracování v místě instalace. 

- Jednání s panem Milanem Mrázem s firmy 4soft, zabývající se bezpečnými povrchy pro dětská hřiště. 

1.6. Jednání s p. Srbou z firmy TECHKAM , v záležitosti kamerového systému v obci. Ze strany obce byly předloženy 

podklady (body zájmů) na základě, kterých bude zpracováno řešení, kterým se budeme zabývat na jednom se 

zasedání.  

- Uskutečnila se schůzka s projektantem panem Ing. Potužákem, který byl osloven v záležitosti vypracování PD na 

objekt TJ (na základě 3. studie). Budou vypracovány 2 pohledy na novou budovu, s klasickou střechou a se střechou 

zelenou, plochou. Po tomto bude odsouhlasena varianta střechy a započnou na plno práce na PD.  

2.6. Kontrolní den – jednáno se stavební firmou Lajka, spol. s r.o. a malířskou firmou Karel Popela o naplánovaných 

investičních akcí a také udržovacích pracích, kdy je potřeba vytvoření termínově plán realizace na další.  

- Jednání se zástupcem KB panem Jaroslavem Tischrem, kde se dohodly výhodnější služby (balíček) pro obec. V této 

věci již bylo na základě podmětu obce jednáno a byly dohodnuty lepší podmínky. Změnou služby by měly být úspory 

cca 2500-3000,- Kč měsíčně.  

3.6. Jednání s panem Josefem Machkem se společnosti ZEBRA GROUPE s.r.o., v záležitosti vhodného víceúčelového 

vozidla pro technické služby obce, které by bylo hlavně využíváno pro svoz odpadu. Jedná se o vozidlo českého 

výrobce a jednání byl přítomen za odbor místního hospodářství Robert Muchka.  
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4.6. Na základě pozvání hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petra Kubise se starosta účastnil setkání s předsedou 

Vlády ČR panem Andrejem Babišem v klášterním kostele sv. Antonína Paduánského v Sokolově. Premiér přijel na 

základě dopisu starostky města Sokolov, podepsaný starosty se Sokolovska, v záležitosti ukončení provozu plynárny 

ve Vřesové k 12.7.2020 a s tím spojené propouštění zaměstnanců. V této záležitosti se před tímto setkáním 

uskutečnilo jednání se zástupci Sokolovské uhelné.   

5.6. Jednání v místě realizace opravy chodníku přes most vlečky 209 2-1 se zástupcem Krajské správy údržby silnic 

Karlovarského kraje panem Borovičem a zástupcem provádějící firmy panem Bartoňem, která bude provádět opravu 

mostu. KSÚS provede opravu oplocení a chodníku, který je součástí mostního tělesa. Všechny ostatní záležitosti 

bude hradit obec Vintířov. Oproti plánované opravě, by se mělo jednat o nižší náklady oproti předpokládanému 

rozsahu opravy.  

9. a 11.6 – Kontrolní den. Jednání s firmou JML stavební s.r.o. v záležitosti výstavby parkoviště u zdravotního 

střediska, předání staveniště. Zpracování podkladů, příprava pro další PD k navrhovaným investičním akcím 

s technickým dozorem obce p. Tesařem. 

15.6. – Jednání s projektantem panem Ing. Pruským v záležitosti přípravy projektu VO sídliště 

 
3. Výroční zpráva školských zařízení MŠ a ZŠ za školní rok 2019/20. 

Úvodem starosta přivítal ředitelky obou příspěvkových organizací obce, p. Mgr. Marcelu Kokešovou (ZŠ) a p. 
Zdeňku Štafkovou (MŠ), požádal je o přednesení výročních zpráv za školní rok 2019/20. Ve zmíněných zprávách 
ředitelky zhodnotily uplynulý školní rok, seznámily přítomné s počtem žáků, se složením pedagogického sboru, 
provozních zaměstnanců, s výchovně vzdělávacími programy, se zájmovými činnostmi a kulturními akcemi, které v 
průběhu školního roku navštívili. Ve zprávách byla zmíněna vzájemná dobrá spolupráce mezi školskými zařízeními a 
také se zřizovatelem. Byla zmíněna dobrá spolupráce ZŠ s policií ČR v oblasti prevence kriminality. V této oblasti byla 
dlouhá léta spolupráce s Městskou policií města Chodov, ale s neprodloužením veřejnoprávní smlouvy s obcí 
Vintířov k 31.12.2019 byla i v této oblasti činnost ukončena. Během školního roku 2019/20 proběhly v obou 
školských zařízeních kontroly, nebyly shledány zásadnější nedostatky. V letošním roce byla v období letních prázdnin 
plánovaná rozsáhlejší oprava v základní škole. Vzhledem k tomu, že byl vyhlášen nouzový stav v souvislosti 
s nepříznivým epidemiologickým vývojem COVID – 19, byla škola v období 4-5/2020 uzavřená. V této době uzavření 
se uskutečnily plánované práce v plném rozsahu. Byly provedeny i záležitosti, které bylo potřeba v danou dobu 
s rozsahem prováděných prací řešit. Veškeré práce byly včas ukončeny a školské zařízení mohlo být otevřeno 
k 25.5.2020. Mateřská školka byla vzhledem k shora uvedenému vyhlášenému nouzového stavu také uzavřena. I 
když nebylo přímo nařízeno vládou uzavření těchto zařízení, bylo po dohodě zřizovatele a ředitelky na základě 
nízkého počtu dětí zařízení uzavřeno. V mateřské škole byla opravena vstupní brána, která byla poničena zásobující 
firmou na konci roku 2019. V období letních prázdnin se o žádné významnější opravě neuvažuje. Starosta na závěr 
poděkoval ředitelkám za přednesené výroční zprávy a popřál jim, učitelkám a všem školským zaměstnancům 
příjemné strávené letní prázdniny. Zdůraznil, že vzájemná spolupráce je klíč k úspěchu a spokojenosti, díky které se 
povedlo uskutečnit mnoho příjemných změn ku prospěchu, jak zaměstnanců školských zařízeních, tak i dětí a rodičů. 
Bylo zmíněno i poděkování za články, které neodmyslitelně patří obsahově do obecního občasníku, za pomoc při 
pořádání obecních akcí, např. vítání občánků, zpívání pod vánočním stromečkem, u kterých nesmí chybět děti a 
učitelé. V diskuzi bylo ze strany zastupitelů vzneseno několik dotazů, na které bylo ředitelkami obou školských 
zařízeních odpovězeno. 

 
 

4. Informace k volbám do zastupitelstvech krajů a Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční 2. a 3. října 2020. 
Na základě rozhodnutí prezidenta republiky č. 169/2000 Sb. ze dne 9. dubna 2020 byly vyhlášeny volby do Senátu 
České republiky a volby do 13 zastupitelstev krajů. Dnem vyhlášení voleb je 15. duben 2020 a stanovenými dny 
konání jsou pátek 2. října a sobota 3. října 2020. Druhé kolo voleb do Senátu proběhne 9. a 10. října 2020. Lhůta pro 
podání kandidátních listin a přihlášek k registraci končí 28. července 2020 v 16.00 hodin. Na základě přehledů 
termínu a lhůt, jež obec obdržela a která byly součástí rozhodnutí prezidenta České republiky starosta obce 
stanovuje: 
 

-  minimální počet členů okrskové komise v počtu 7 členů, 
- jmenuje zapisovatelku okrskové komise, 

- 1. volební okrsek s volební místností na Obecním úřadě ve Vintířově v zasedací místnosti, 357 44 Vintířov 62. 

 

Občané obdrží hlasovací lístky nejpozději 3 dny před volbami v případě, že by občan tyto hlasovací lístky neobdržel, 

lze si je vyzvednout v den voleb ve volební místnosti. 
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5. Stav a průběh investičních akcí v obci v roce 2020, příprava akcí a projektové dokumentace pro další roky. 
Starosta seznámil přítomné s aktuálním stavem příprav investičních akcí a oprav, které se uskuteční v nejbližších 
dnech. Některé záležitosti je potřeba podrobněji zpracovat a požádat o patřičná povolení a ty menší lze realizovat 
rychleji. V materiálech k minulému zasedání zastupitelé dostali podrobné informace o stavu jednotlivých akcí a i 
návrhy možných nových záměrů. Probíhající záležitostí je výstavba parkoviště v blízkosti zdravotního střediska, které 
by mělo pomoc zmírnit velký nápor parkujících automobilů na stávajícím parkovišti. Stavba již byla zahájena a 
provádějící firmou, která vzešla na základě výběrového řízení je JML stavební s.r.o.. V části sídliště by mělo být 
vystavěno ještě jedno parkoviště mezi panelovými domy 172-175 a 154 157, na které již bylo požádáno o stavební 
povolení. Bylo požádáno o dotaci na stavbu dětských hřišť na sídlišti, pokud se vše povede, bude v  letošním roce 
zahájena i výstavba. V rámci údržby majetku obce je v letošním roce naplánováno mnoho prací. 
 

- Oprava místní kapličky sv. Anny + instalace zvonu 

- Výměna žlabu před obecním úřadem 

- Výmalba a oprava maleb v objektech 24,57,72,181,182,183,111 

- Oprava chodníku přes most vlečky 

- Realizace veřejného osvětlení komunikace a chodníku 1. etapy Vintířov – Stará Chodovská. 

- Chodník u č.p. 166-167, podél silnice u nově postaveného parkoviště. 

 

Rozjeto je mnoho záležitostí a usilovně se pracuje na veškerých přípravách. Dokončeny byly i práce v základní škole, 

kde zbývá pouze vyřešit problém se starším vodovodním vedením. Záležitost bude řešena v druhé polovině letních 

prázdnin. Byla i realizována oprava vrat v mateřské školce, které byly zničeny na konci roku 2019 zásobujícím 

dopravcem. 

 
 

6. Kulturní akce v měsících 07 - 10/2020 a stav jejich příprav. 
Místostarostka paní Jitka Střimelská přítomné informovala o stavu příprav kulturních akcí nadcházejícího období.  
Vzhledem k tomu, že došlo k rozvolnění opatření v souvislosti s COVID – 19, byly občanům nabídnuty dle 
schváleného harmonogramu kulturních akcí na rok 2020 zájezdy. 
 

- Třídenní zájezd do Beskyd v termínu 26. – 28. září 2020. 
- Zájezd do Litoměřic v termínu 13. září 2020.  

 
V plném proudu jsou přípravy na Hornický den, jehož termín je naplánován na 12. září 2020. Vzhledem k tom, že 
se nemohla uskutečnit akce 130. oslav založení sboru dobrovolných hasičů, bylo rozhodnuto, že tyto oslavy výročí 
budou probíhat v den Hornického dne, což přispěje i k pestrosti oslav. Další kulturní záležitostí, která proběhne za 
nedlouho, dne 22. srpna bude Rockfest Vintířov 2020. Pokud se nestane nic mimořádného, budou všechny 
naplánované akce probíhat v naplánovaných termínech. Předseda kulturní komise Libor Češka pohovořil o 
organizaci a přípravách letošního Rockfestu.  
  
 
 

7. Výroční zpráva Vintířovské teplárenské a majetkové společnosti s.r.o. za rok 2019. 
Jednatel společnosti Marek Choc seznámil přítomné se stavem společnosti a přednesl souhrnnou zprávu o 
podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. V roce 2019 byla hlavní činností společnosti VTM, s.r.o. 
kromě prodeje tepla občanům a nákupu tepla od společnosti Sokolovská uhelná, p. n., a.s., pouze provozní činnost. 
Běžná údržba výměníkové stanice, tras primárních a sekundárních rozvodů v obci. Kromě drobných oprav v době 
odstávky SU a.s., Divize energetika (8.7. – 18.7.2019), nebyly prováděny žádné investice většího rozsahu. 
Vykalkulovaná předběžná cena pro koncového zákazníka na rok 2019 činila 504,00 Kč/Gj. Po započtení všech 
nákladů za opravy, započtení části mzdových nákladů a přiměřeného zisku kolem 6 %, byla výsledná cena 503,93 
Kč/Gj. Kalkulace ceny tepla na rok 2020 je 503,91Kč/Gj. Stav finančního bankovního konta společnost Vintířovská 
teplárenská majetková s.r.o., k 31.12.2019 byl 2 851 671,06 Kč. Zastupitelstvu obce byla předložena po 
přezkoumání účetní závěrka společnosti za období 01 – 12/2019, kdy dozorčí rada konstatuje, že účetnictví bylo 
vedeno průkazným způsobem a v souladu s obecně závaznými předpisy, upravujícími vedení účetnictví společnosti 
a také v souladu se stanovami společnosti. Účetní výkazy věrně zobrazují ve všech významných ohledech věrný a 
poctivý obraz aktivit, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti k 31.12.2019. Starosta seznámil 
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přítomné se stavem dodávek tepla od společnosti  Sokolovská uhelná, kde v souvislosti s nákupem emisních 
povolenek, jejíž cena neustále stoupá, bude docházet k přechodu provozu z neekologického hnědého uhlí na plyn. 
Bude oslovena společnost, která by zpracovala energetickou koncepci zásobování tepelnou energií. Tak, aby 
společnost VTM, s.r.o. měla jasno kudy se ubírat po ukončení dodávek tepla ze zdroje ve Vřesové. Zatím se dle slov 
zástupců společnosti SU a.s., Divize energetika nic takového nechystá. Záměr společnosti je nadále udržet v regionu 
centrální vytápění ve stávajícím stavu. I přesto je potřeba a zdravé nechat si zpracovat možnou variantu, kterou by 
bylo možno nadále zásobovat domácnosti teplem v době, kdy by společnost nemohla dostát svých závazků.  
 
 
Návrh usnesení č. 159: 
Zastupitelstvo obce Vintířov projednalo a schválilo účetní závěrku společnosti Vintířovské teplárenské a majetkové 
s.r.o. za rok 2019 bez výhrad v podobě, ve které byla předložena jednatelem společnosti.  
 
Výsledek hlasování:       Pro   10        Proti  0       Zdržel se   0 
Usnesení č. 159 bylo schváleno. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 160: 
Zastupitelstvo souhlasí s návrhem jednatele společnosti nechat si zpracovat odbornou společností energetickou    
koncepci zásobování tepelnou energií. 
 
Výsledek hlasování:       Pro   10        Proti  0       Zdržel se   0 
Usnesení č. 160 bylo schváleno. 
 

 
8. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 soukromým auditorem.  

Tajemnice obce paní Marcela Picková seznámila přítomné s přípravou na přezkumem hospodaření obce za rok 
2020. Obec již dlouhá léta k této činnosti využívá soukromého auditora. Ve věci příprav na období roku 2020 byla 
oslovena auditorka paní Ing. Dana Šedivá, MBA.  
 
 
Usnesení č. 161: 
Zastupitelstvo obce Vintířov projednalo a schválilo využít pro přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 
soukromou auditorku paní Ing. Danu Šedivou, MBA.  
 
Výsledek hlasování:     Pro   10         Proti  0            Zdržel se    0 
Usnesení č. 161 bylo schváleno.  
 
 

9. Mateřská škola Vintířov – povolení výjimky z počtu dětí ve třídách pro školní rok 2020/21. 
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení žádost ředitelky Mateřské školky Vintířov, povolení z počtu dětí dle 
§ 23 zák. 561/2004 Sb., předpokládaný počet dětí v jednotlivých třídách s přihlédnutím k pedag., hig. a 
organizačním podmínkám je, 2 třídy po 28 dětech.  

 
Návrh usnesení č. 162:  
Zastupitelstvo obce Vintířov projednalo a povoluje výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Vintířov pro 
školní rok 2020/21, dle § 23 zákona 561/2004 Sb..  
 
Výsledek hlasování:           Pro  10              Proti   0                   Zdržel se    0 
Usnesení č. 162 bylo schváleno. 
 
 
 

10. Základní škola Vintířov – realizace projektu výzvy č. 80 OP VVV/ šablony III.. 
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení žádost ZŠ o udělení souhlasu zřizovatele s realizací projektu výzvy č. 
80 OP VVV. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III, která byla vyhlášená MŠMT 
dne 31.3.2020. 
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Návrh usnesení č. 163: 
Zastupitelstvo obce Vintířov projednalo žádost Základní školy Vintířov a uděluje souhlas s realizací projektu výzvy 
č.80  OP VVV- Šablony III..   
 
Výsledek hlasování:        Pro    10           Proti    0            Zdržel se   0  
Usnesení č. 163 bylo schváleno.  
 

 
 

11. Mimořádný investiční příspěvek Mikroregionu – Sokolov východ II. / pořízení elektronické úřední desky.  
Starosta předložil zastupitelstvu žádost o poskytnouti mimořádného příspěveku Mikroregionu Sokolov – východ 
na zajištění spolufinancování elektronické úřední desky. Dne 7.10.2019 byla tato záležitost projednávána a byla 
vzata na vědomí s tím , že je možnost v rámci členství ve svazku Mikroregionu Sokolov – východ získat za 
zvýhodněnou cenu elektronickou úřední desku (kiosek). K záležitosti nebyly vzneseny žádné námitky a obec 
projevila zájem si takové zařízení pořídit.   
 
Návrh usnesení č. 164: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím mimořádného investičního příspěvku Mikroregionu Sokolov - východ 
na spolufinancování pořízení elektronické úřední desky v rámci projektu „ Efektivní veřejná zpráva v Mikroregionu 
Sokolov – východ II., č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009899, ve výši 110.100,- Kč.   
 
Výsledek hlasování:       Pro    10          Proti      0            Zdržel se    0 
Usnesení č. 164 bylo schváleno. 

 
 
 

12. Projednání smlouvy o poskytování služby Hlášenírozhlasu.cz.  
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení uzavřít smluvní vztah se společností URBITECH s.r.o.. jejímž záměrem 
je poskytnout občanům novou službu „Hlášenírozhlasu.cz“, rozšířit tak možnosti informovat občany elektronicky 
pomocí aplikace, SMS a emailem. Rozšíření stávající služby místního rozhlasu. Nová služba již je zřízena a je 
provozována tzv. zkušebně od 16.3.2020. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou a lze ji vypovědět písemně bez 
udání důvodu.  
 
 
Návrh usnesení č. 165: 
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s uzavřením smlouvy se společností URBITECH s.r.o., se sídlem Jalubí 453, 
687 05 Jalubí, zastoupenou jednatelem Petrem Tomášů, IČ: 04572106, poskytující službu Hlášenírozhlasu.cz a 
dalších případných modulů. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu obce k podpisu dané smlouvy.  

 
Výsledek hlasování:        Pro   10          Proti   0            Zdržel se     0 
Usnesení č. 165 bylo schváleno.   
 
 
 

13. Odpadové hospodářství obce za rok 2019. 
Robert Muchka vedoucí místního hospodářství zhodnotil rok 2019 z pohledu odpadové hospodářství obce. Obec 
již od roku 2005 vede přehled o uložení odpadu a tříděných složek odpadu, ve kterém je přehledně vidět jak občané 
naší obce odpad třídí dle komodit. Podrobné informace k tomuto tématu byly obsahem březnového občasníku a 
občané se tak měli možnost s ním podrobně seznámit. Po obci je rozmístěno několik stanovišť, kde jsou 
soustředěny kontejnery na tříděný odpad (plasty, papír, sklo), které jsou občany využívány, ale bohužel ne vždy 
jsou komodity řádně vytříděny a objemově zpracovány tak, aby nezabraly v kontejnerech zbytečné místo. Ale i 
přesto se objem tříděného odpadu zvyšuje, což je pozitivní. Bohužel velkým nešvarem je nepořádek okolo 
kontejnerů, jak na tříděný, tak na směsný komunální odpad a to převážně na sídlišti. V obci jsou i dva sběrné dvory, 
které jsou provozovány tech. službami obce a občané zde mají možnost uložit vetší komunální odpad, bioodpad, 
pneumatiky, elektrozařízení aj.. Dvakrát do roka je obcí uskutečňován svoz nebezpečného odpadu, který je 
zajišťován prostřednictvím společnosti SUAS- skládková, s.r.o.. Dle zhodnocení si obec v této oblasti nevede vůbec 
špatně. Poděkování patří samozřejmě i občanům, kterým není lhostejné, jak se nakládá s odpady. A také 
technickým službám obce, díky kterým může tento systém v obci být řádně provozován.  
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14. Strategický plán rozvoje obce. 

Starosta předložil v materiálech k dnešnímu zasedání návrh aktualizace Strategického plánu rozvoje obce na další 
roky, ve kterém jsou zahrnuty investiční akce obce, které by bylo možno realizovat a případně na jejich realizaci 
získat cílené dotace ze státního rozpočtu nebo evropských fondů. K předloženému materiálu bylo vzneseno několik 
námitek ze strany zastupitelů a zúčastněných občanu. Z tohoto důvodu nebylo o tomto bodu jednání hlasováno. 
V této záležitosti se uskuteční jednání představitelů jednotlivých stran a zpracují se navržené změny a námitky. 
Poté bude materiál předložen zastupitelstvu obce. 

 
15. Různé.  

 
a) Účetní závěrka  Mateřské školky Vintířov za rok 2019 

Starosta předložil ke schválení účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školky Vintířov. 
 
Návrh usnesení č. 166: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schválilo řádnou účetní závěrku Mateřské školky Vintířov, okres Sokolov za rok 2019,  
se sídlem Vintířov 170, 357 35 Vintířov. 
 
Výsledek hlasování:        Pro   10          Proti   0            Zdržel se     0 
Usnesení č. 166 bylo schváleno.   

 
b) Účetní závěrka Základní školy Vintířov za rok 2019 

Starosta předložil ke schválení účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Vintířov. 
 
 
Návrh usnesení č. 167: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schválilo účetní závěrku Základní školy Vintířov, okres Sokolov za rok 2019, se sídlem  
Vintířov 62, 357 35 Vintířov.  

 
Výsledek hlasování:        Pro   10          Proti   0            Zdržel se     0 
Usnesení č. 167 bylo schváleno.   

 
 
Na vědomí:  
 

- Ukončení dohodou smluvního vztahu ze dne 23.4.2015 s panem Milanem Půtou, správcem webových stránek obce. 

Novým správcem webových stránek na základě nově uzavřeného smluvního vztahu se stala paní Jitka Půtová.  

- Starosta obce na základě daných úkonů před prvním dnem voleb do zastupitelstvech krajů konaných ve dnech 2. a 

3. října 2020 stanovil minimální počet členů okrskové komise v počtu 7, jmenoval zapisovatelku okrskové komise 

paní Janu Češkovou a stanovil 1. volební okrsek s volební místností na Obecním úřadě ve Vintířově v zasedací 

místnosti, 357 44 Vintířov 62. 

- Karlovarský kraj, jakož to centrální zadavatel vyhlásil výběrové řízení na dodavatele telekomunikačních služeb pro 

Karlovarský kraj 2020 - 2024, na jehož základě dne 18.5.2020 byla vybrána obchodní společnost O2 Czech Republick 

a.s. Rozhodnutím úřadu pro hospodářskou soutěž (ÚHOS) ze dne 10.6.2020, bylo zahájeno správní řízení a bylo 

vydáno předběžné opatření zamítnutí. Obec Vintířov využívá telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj.    

- Na základě žádosti ředitelky ZŠ Vintířov byla starostou obce schválena odměna poskytnuta v rámci rozpočtu MŠMT 

a KÚKK z mzdových prostředku pro rok 2020.   

- Dne 29.5.2020 byly v Lesoparku Jiřího Ošeckého instalovány 2 kameny, které byly darovány společností Sokolovská 

uhelná, p.n., a.s. z kamenolomu Horní Rozmyšl. Po zpracování návrhů budou kameny osazeny vhodným textem. 

V této záležitosti již byl osloven kameník z Nejdku pan Litavský. 

- Dne 4. června 2020 se starosta obce na základě pozvání hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petra Kubise učastnil 

společného setkání s předsedou Vlády ČR panem Andrejem Babišem. Setkání se uskutečnilo v Klášterním kostele 

Sokolov. Jednání se uskutečnilo v reakci na dopis zaslaný starostkou města Sokolov p. Oulehlovou na vládu ČR. Ve 

kterém byla vznesena prosba, jak pomoc Sokolovsku v řešení velkého propouštění zaměstnanců ve společnosti 

Sokolovská uhelná v ne příliš vhodné době.  
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- Dne 18.6.2020 se zástupci obce (starosta a místostarostka) účastnili 7. kontrolního dne v souvislosti s řešením sanace 

lokality Skládka tuhých dehtových kalů Stará Chodovská. Vzhledem k problematice likvidace je prodloužena lhůta do 

31.8.2020. Dle zástupců provádějící firmy Jerus a.s. bude skládka po likvidaci kalů zcela rekultivována do 31.5.2021.     

- Dne 12.6.2020 došlo k požáru  kontejnerů na tříděný odpad umístněných v prostorách před redukční stanicí plynu, 
záležitost řeší POLICIE ČR. 

- Dne 18.6.2020 se na Březové u Sokolova uskutečnilo Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu 
Sokolov – východ a následně valná hromada partnerů MAS Sokolovsko o.p.s., jednání byl účasten starosta obce 
Marek Choc. 

- Dne 19.6.2020 se konala valná hromada obchodní společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., jednání se za obec 
zúčastnila místostarostka Jitka Střimelská.  

- Dne 23.6.2020 se v hale míčových her v KV Areně v Karlových Varech uskuteční prezentace „ Koncepce zásobování 
tepelnou energií města Karlovy Vary po ukončení dodávek ze zdroje Vřesová“ . Koncepci nechalo zpracovat 
představenstvo Karlovarské teplárenské a.s. po vzájemné dohodě s radou města. Prezentace se za obec zúčastní 
starosta obce Marek Choc, zároveň jednatel Vintířovské teplárenské a majetkové s.r.o.. 

- Obec obdržela dopis od ministryně pro místní rozvoj p. Kláry Dostálové dopis, ve kterém žádá obec o zaslání 
investičních záměrů obce. Jedná se o reakci v souvislosti s podporou nastartování ekonomiky po opatření 
v souvislosti s šířením onemocnění COVID – 19, a pomoc tak obcím s realizací jejich záměrů. Seznam investičních 
záměrů obce bude v termínu zaslán.  

- Dne 8.7.2020 se uskuteční jednání obchodní společnosti Komunální odpadové společnosti, a.s. v zastupitelském sále 
KÚKK, jednání se za obec zúčastní starosta Marek Choc.  

- Karlovarský kraj a Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. budou slavnostně 30.6.2020 dokončovat 
stavbu „ II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy“ odbočka na průmyslovou zónu BMW.  

- Dopis člena rady pro oblast školství a mládeže Ing. Jaroslava Brádáče v záležitosti přispění obce Vintířov na náborový 
příspěvek k připravovanému novému dotačnímu programu pro učitele základních a středních škol veřejných 
zřizovatelů v regionu. Obec tuto výzvu s příspěvkem obce do max. výše 100 000,- Kč nepodpořila.  

- Mateřská škola Vintířov bude v době letních prázdnin v termínu od 13.7. – 9.8.2020 uzavřena.  
- Příští zasedání zastupitelstva obce bude 7. září 2020. 
- Děkovný dopis Hornického spolku Solles Chodov za finanční podporu na realizaci výroby zvonu sv. Barbory do kostela 

sv. Vavřince v Chodově. 
- Obec Vintířov vyhlásila výběrové řízení na pronájem bytové jednotky č. 1 č.p. 72, dne 22.6.2020 se uskutečnilo řádné 

losování na základě, kterého vzešel nový nájemník.    
- Na základě nálezu historické památky (část božích muk z roku 1860) ze dne 27.4.2020 na zahradě p.p.č. 215, při 

zemních pracích a následnému předání historické památky obci Vintířov, bude manželům tohoto pozemku předán 
finanční dar 5 000,- Kč.  

 
 

Diskuze/ připomínky občanů: 
 
Přílohy: 

1) Prezenční listina. 
2) Informace o konání zasedání zastupitelstva obce. 
3) Výroční zpráva společnosti Vintířovské Teplárenské a majetkové s.r.o. za rok 2019. 

 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19,50 hodin. 
 
 
Zápis byl vypracován dne 2.7.2020 
 
Zapisovatel:                 Marek Choc               dne …………………………………… Podpis …………………………………. 
 
 
Ověřovatelé:                Jitka Střimelská         dne …………………………………  Podpis …………………………………… 
 
 
                                         Robert Muchka        dne ………………………………… Podpis …………………………………… 
 
 
Starosta obce:                 Marek Choc            dne ……………………………….. Podpis ……………………………………             


