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Obec Vintířov 
Zastupitelstvo obce Vintířov 
 

Zápis 

ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, konaného dne 16.11.2020.2020, od 16.00 hodin 

ve společenském sále restaurace U Kahanu. 

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

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

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Starosta obce zahájil 17. zasedání zastupitelstva a přivítal přítomné zastupitele. 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 9.11.2020 do 16.11.2020. Současně s tím byla informace zveřejněna i 
na úřední desce, webových stránkách obce a v měsíčním listopadovém 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, Pavel Vašek 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 o stavu a průběhu investičních akcí v roce 2020 a příprava akcí na další roky. 
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2021. 
4. Kulturní akce v měsících 11-12/2020 a příprava kulturních akcí na rok 2021. 
5. Plán starosty obce k inventarizaci majetku k 31.12.2020. 
6. Delegování zástupce obce na jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska. 
7. Delegování zástupce obce na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.  
8. Návrhy střednědobých rozpočtových výhledů na období 2022-2023 a souhrnných návrhů rozpočtů na rok 2021      
        příspěvkových organizací obce. 
9. Projednání podání žádosti o dotaci z programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova, z dotačního titulu „DT 

117D8210C – Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury. 
10. Rozpočtové opatření obce č. 3/2020 
11. Žádost o schválení uzavření Mateřské školy v době vánočních svátků (21.12.2020-3.1.2021). 
12. Různé. 
13. Diskuze. 
14. 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 jednotlivých usnesení z minulého i minulých usnesení. Bylo 
konstatováno, že jsou usnesení průběžně plněna.  

 
 
 

2. Informace o stavu a průběhu investičních akcí v roce 2020 a příprava akcí na další roky. 
Starosta seznámil zastupitele se stavem probíhajících akcí. Byla dokončena oprava chodníků navazujících na most přes 
vlečku 209 2-1, kde bylo i vyměněno zábradlí, provádějící firmou byla firma LAJKA spol.  s r.o. Dále byla dokončena 
akce „Osvětlení komunikace a chodníku Vintířov – Stará Chodovská“, kterou realizovala firma Tima, spol. s r.o. 
Započala i výstavba dětských hřišť na sídlišti, provádějící firma Gartensta Plus s.r.o. Na tuto akci obec získala dotaci od 
Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 742 422,00 Kč. Na základě rozhodnutí musí být akce dokončena do 30.6.2021. 
Vzhledem k situaci ve společnosti v souvislosti s COVID – 19, nezačala plánovaná akce „Demolice objektu TJ Baník 
Vintířov. Předpoklad zahájení je začátek roku 2021, kdy bude vybrána na základě výběrového řízení provádějící firma. 
Následně bude zahájena výstavba nového objektu TJ Baník Vintířov. Do konce roku je ještě naplánována akce oprava 
chodníku podél panelového domu č.p. 166-167, který bude navazovat na již vytvoření chodník realizovaný společně 
s parkovištěm u zdravotního střediska. I zde zasáhla výší moc a kvůli situaci kolem COVID-19 nejsou zatím dodány 
potřebné dokumenty ze strany stavebního úřadu, stavba nemůže být zahájena. V letošním roce bylo realizováno 
několik akcí, mimo uvedených výše: 

 
Akce provedené v roce 2020: 
1. Odbahnění a rozšíření koryta Vintířovského potoka za mostem vlečky v délce 223 m 
2. Odbahnění a formování břehu vodní plochy na p.p.č. 473, k.ú. Vintířov u Sokolova 
3. Malířské práce v objektu sportovního centra + knihovna 
4. Opravy místní základní školy + školní knihovna 

5. Výměna odtokového žlabu před obecním úřadem 

6. Oprava kapličky sv. Anny z roku 1906 + elektroinstalace+ zrestaurování oltáře+ instalace zvonu 

7. Oprava poškozené fasády před vstupem do přísálí + malování vnitřních prostor 

8. Objekt č.p. 24 – společné prostory (výmalba) + výměna svítidel za LED s pohybovým čidlem 

9. Rekonstrukce koupelny v č.p. 24/2 

10. Objekt č.p. 72 – společné prostory (výmalba) + výměna svítidel za LED s pohybovým čidlem 

11. Opravy v objektech č.p. 181, 182 a 183 – společné prostory (Polyfunkční domy - výmalba) 

12. Opravy v objektu č.p. 57 – společné prostory (výmalba) 

13. Opravy v objektu č.p. 111 – společné prostory(výmalba) 

14. Parkoviště u zdravotního střediska č.p. 169 + veřejné osvětlení 

15. Chodník propojovací pod č.p. 166 -167 

16. Oprava části chodníku Vintířov – osada Chranišov 

17. Oprava soklovém části knihovny a sportovního centra + úprava okolního terénu    

 
Bylo jednáno i o akcích naplánovaných na příští rok 2021 a další roky. Na příštím zasedání bude v této záležitosti 
jednáno a bude vytvořen seznam prioritních akcí. Z těch největších plánovaných bude realizována již zmíněná 
výstavba objektu TJ Baník Vintířov a také parkoviště před panelovým domem č.p. 172-175. Kde dojde k rozšíření 
již stávajícího parkoviště. Věříme, že se povede realizovat i úpravu křižovatky směrem na Sokolov u č.p. 100. V této 
záležitosti proběhla jednání na úrovni kraje s náměstkem hejtmana – odbor dopravy p. Hurajčíkem a je příslib, že 
akce bude zařazena na rok 2021 do akcí kraje.  
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3. Návrh rozpočtu obce na rok 2021. 
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2021, (viz příloha č. 2). Tento návrh byl již předložen 
na minulém zasedání dne 12.10.2020 a nebyly k němu vzneseny zásadní návrhy na změnu. Hovořilo se pouze o 
potřebě zakomponovat do rozpočtu plánovanou dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která bude ve výši 
1 742 422,00 Kč a bude použita na úhradu investiční akce „Dětská hřiště v obci Vintířov“. Z vlastních prostředků se 
počítá s částkou 1 304 411,68 Kč. Drobná úprava byla provedena na straně příjmu, kdy byla vyjmuta položka 
vstupné 15 000,- Kč. S těmito změnami byl rozpočet předložen s ostatními materiály a pozvánkou zastupitelům 
v zákonné lhůtě tak, aby měli dostatek času se s ním seznámit. Návrh rozpočtu je předložen jako vyrovnaný, kdy 
na straně příjmu i výdajů je částka 47 410 422,00 Kč. K předloženému návrhu proběhla diskuze, ve které nebyly 
vzneseny žádné připomínky. Návrh rozpočtu na rok 2021 bude zveřejněn a úřední desku obce k diskuzi občanů. Na 
prosincovém zasedání, které je naplánováno na 7.12.2020 bude návrh opět projedná a poté předložen 
zastupitelstvu ke schválení.  

 

Návrh usnesení č. 177 : 

Zastupitelstvo obce Vintířov projednalo předložený rozpočet obce na rok 2021 a bere tento návrh na 

vědomí. Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce obce k diskuzi občanům.  

 

Výsledek hlasování:      Pro    10           Proti     0                Zdržel se      0    

Usnesení č. 177 bylo přijato. 

 

4. Kulturní akce v měsících 11-12/2020 a příprava kulturních akcí na rok 2021. 
Místostarostka Jirka Střimelská podala přítomným podrobné informace o přípravách akcí na příští rok 2021 a stavu 
akcí konaných do konce letošního roku. Vzhledem k nepříznivým epidemiologickým podmínkám v souvislosti 
s COVID-19 a následně vyhlášenému nouzovému stavu dne 5.10.2020, byly naplánované kulturní akce zrušeny. Do 
konce listopadu 2020 je stále možno si požádat o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na kulturu, sport a 
volnočasové aktivity dětí a mládeže v organizacích. Bližší informace na www.vintirov.cz – obecní úřad – dotace 
obce. 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 2021 a tento bude předložen na prosincovém 
zasedání ke schválení. Vzhledem k tomu, že stále nebyl zrušen nouzový stav nejeví se zcela reálně uskutečnit 
některé kulturní akce do konce roku. Případné zrušení některých akcí bude řešeno individuálně na základě 
epidemiologické situaci. 

 
 
 

5. Plán starosty obce k inventarizaci majetku k 31.12.2020. 
Starosta seznámil zastupitele s plánem inventarizace majetku obce k 31.12.2020. V písemné formě společně 
s pozvánkou na zasedání zastupitelstva obce, obdržel každý ze zastupitelů tento plán inventarizace, ve kterém jsou 
veškeré potřebné informace o termínech plnění a složení jednotlivých inventarizačních komisí. Doplňující 
informace k tomuto bodu jednání podala tajemnice obce p. Marcela Picková.  

 
 

Návrh usnesení č. 178: 
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s předloženým plánem inventarizace majetku obce k 31.12.2020.  
 
Výsledek hlasování:   Pro       10        Proti      0        Zdržel se     0 
Usnesení č. 178 bylo schváleno. 

 
 
 

6. 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 11.12.2020. Na jednání bude za obec Vintířov, která je členem 
Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska hlasovat. Zastupitelé byly seznámeny s materiály 
k tomuto jednání a nebyly vzneseny žádné připomínky. 

http://www.vintirov.cz/
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Návrh usnesení č. 179: 
Zastupitelstvo obce Vintířov bere na vědomí účast starosty na jednání valné hromady 
Vodohospodářského sdružení měst a obcí, které se koná dne 11.12.2020.  V případě, kdy se nebude 
moci jednání starosta Marek Choc osobně zúčastnit, bude ho zastupovat místostarostka obce Jitka 
Střimelská. 
 
Výsledek hlasování:   Pro    10           Proti    0         Zdržel se    0 
Usnesení č. 179 bylo schváleno. 

 

7. 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 11.12.2020. V případě, kdy se nebude moci jednání starosta Marek 
Choc osobně zúčastnit, bude ho zastupovat místostarostka obce Jitka Střimelská. 

 

Návrh usnesení č. 180 zastupitelstva obce Vintířov 
o delegování zástupce obce na jednání valné hromady  

společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. dne 11.12.2020 

 
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 11.12.2020, která bude jednat o těchto záležitostech: 
a) zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti v období 1.1.2020 – 30.9.2020, 
b) projednání a schválení Smlouvy o pachtu a provozování vodohospodářské infrastruktury, schválení výše 

pachtovného pro rok 2021, 
c) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2021, 
d) projednání a schválení plánu investic pro rok 2021, 
e) projednání a schválení odměny jednatelů s účinností od 1.1.2021, 
f) projednání a schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce jednatele Miroslava Boudy, vč. odměny za 

výkon funkce jednatele s účinností od 1.1.2021, 
g) informace o činnosti dceřiné společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., 

 jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu obce     Vintířov a  

 
2. ukládá mu/jí, aby za obec Vintířov jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o 

ad b) schválení Smlouvy o pachtu a provozování vodohospodářské infrastruktury a schválení výše pachtovného pro 

rok 2021, 

ad c) schválení výše vodného a stočného pro rok 2021,  

ad d) schválení plánu investic pro rok 2021, 

ad e) schválení odměny jednatelů s účinností od 1.1.2021, 

ad f) schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce jednatele Miroslava Boudy, vč. odměny za výkon funkce 

jednatele s účinností od 1.1.2021. 

 
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude obec Vintířov zastupovat místostarostka Jitka 

Střimelská. 

Výsledek hlasování:      Pro       10          Proti      0         Zdržel se       0      

Usnesení č. 180 bylo schváleno. 
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8. Návrhy střednědobých rozpočtových výhledů na období 2022-2023 a souhrnných návrhů rozpočtů na rok 

2021 příspěvkových organizací obce. 

Starosta předložil zastupitelstvu obce souhrnný návrh rozpočtů na rok 2021 a návrhy střednědobých výhledů 

rozpočtů na roky 2022-2023 příspěvkových organizací obce Základní školy Vintířov a Mateřské školy Vintířov. 

Tyto materiály byly již projednávány na předchozím zasedání a následně byly vyvěšeny na úřední desce obce.  

 
Návrh usnesení č. 181: 

Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje předložené návrhy rozpočtů na rok 2021 a návrhy 

střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2022-2023 příspěvkových organizací obce Základní školy 

Vintířov a Mateřské školy Vintířov.  

 

Výsledky hlasování:        Pro     10            Proto    0            Zdržel se      0   

Usnesení č. 181bylo schváleno. 

 

 

 

9. Projednání podání žádosti o dotaci z programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova, z dotačního titulu „DT 
117D8210C – Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury“. 
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení podat žádost o dotaci z podprogramu MMR Podpora obnova a 
rozvoj venkova. Získané prostředky by byly použity na rekonstrukci parkoviště, které rozšíří stávající 
parkoviště na sídlišti č.p. 172-175. 
 
 

Návrh usnesení č. 182: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu MMR Podpora obnovy a 
rozvoje venkova, z dotačního titulu „DT 117D8210C – Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní 
infrastruktury“ na rekonstrukci parkoviště, které rozšíří stávající parkoviště na sídlišti č.p. 172-175. 
 
Výsledky hlasování:        Pro       10          Proto     0           Zdržel se      0   
Usnesení č. 182 bylo schváleno. 

 

 

 

10. Rozpočtové opatření obce č. 3/2020 
Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2020.  
 
Příjem prostředků: 
a) Dotace na řidičský průkaz pro hasiče ve výši 13 000,- Kč 
b) Úřad práce 200 000,- Kč 
 
 

Návrh usnesení č. 183: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 3/2020.  
 
Výsledek hlasování:       Pro   10          Proti    0          Zdržel se   0        
Usnesení č. 183 bylo schváleno. 

 

 

11. Žádost o schválení uzavření Mateřské školy v době vánočních svátků (21.12.2020-3.1.2021) 
Starosta předložil návrh paní ředitelky mateřské školy Zdeňky Štafkové, ve kterém požádala zastupitelstvo obce o 
schválení uzavření mateřské školky v období vánočních svátků ode dne 21.12.2020 do 3.1.2021. Přílohou žádosti 
byla i listina s podpisy rodičů, kteří s tím uzavřením souhlasí.  
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Návrh usnesení č. 184: 
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s uzavřením Mateřské školky Vintířov v období vánočních svátků 
ode dne 21.12.2020 do 3.1.2021. 
  
Výsledky hlasování:   Pro      10          Proti   0                 Zdržel se      0   
Usnesení č. 184 bylo schváleno. 

 

12. Různé. 

 

a) Odpisový plán na rok 2020 Mateřská školka Vintířov – úprava 

Starosta předložil zastupitelstvu obce odpisový plán na rok 2020 Mateřské školy Vintířov, ve kterém je změna 

oproti schválenému odpisu ze dne 18.5.2020. Původní výše odpisu z hmotného a nehmotného majetku na rok 

2020 byl 258 719,- Kč. Úpravou bude tato částka upravena na 259 442,- Kč. Podklady k tomuto vypracovala 

účetní p. Nováková. 

 

  

Návrh usnesení č. 185: 
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s předloženou úpravou odpisového plánu pro rok 2020 
příspěvkové organizace Mateřské školy Vintířov, který je v souladu se schváleným rozpočtem na rok 
2020 a činní 259 442,- Kč. 
 
Výsledek hlasování:            Pro     10                Proti      0                   Zdržel se          0 
Usnesení č. 185 bylo schváleno. 

 

 

13. Diskuze. 
 
 
 
Na vědomí:  

1. K dnešnímu dni 16.11.2020 má obec Vintířov uloženo na podílových fondech KB volné prostředky ve výši 
25 211 115,59 Kč. (7.9.2020 – 25 089 484.- Kč) 

2. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční dne 7.12.2020. 
3. Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR se od středy 18.11.2020 vrátí žáci 1. a 2. ročníku do školných lavic. 

Ostatní ročníky se budou nadále řešit distančně. Je plán na návrat i ostatních ročníků, vše se bude odvíjet od 
epidemiologické situace. 

4. V mateřské školce bude provedena z důvodu špatného stavu výměna stropních svítidel. Výměnu svítidel 
provede odborná firma Elektro-servis Žďárský Chodov za částku 58 398,06 Kč.   

5. Ve výměníkové stanici byl diagnostikován únik média na regulačním ventilu, který řídí ohřev teplé vody pro 
odběratele. Bohužel nikdo z oslovených dodavatelů nemá tento druh zboží skladem a dodání od výrobce je 
do cca 10 dnů. Dodání a výměnu regulačního ventilu zajistí společnost Brož MaR s.r.o., která provedla v srpnu 
letošního roku výměnu řídicího systému výměníkové stanice.  

6. IV – Nakladatelství s.r.o. požádalo o finanční podporu na vydání dětských omalovánek „BEZPEČNĚ NA 
SILNICI“. Jedná se o částku 7 505,- Kč za ¼ stránky. Ze strany obce nebyla tato žádost akceptována.    

7. Dne 26.10.2020 byl vsazen obraz místního malíře pana Jiřího Vavřičky do kompletně zrestaurovaného oltáře 
v místní kapličce sv Anny z roku 1906. Za spolupráci a zhotovené dílo bude předán finanční dar 5 000,- Kč. 
Restaurátorské práce provedl pan Helmut z Házlova.  

8. Zemřel pan Josef Jakubek, který byl dlouhá léta opatrovancem obce Vintířov a v nedávné době na základě 
soudního rozhodnutí předán novému opatrovníkovi městu Ostrov nad Ohří.   

9. Dne 13.11.2020 byla provedena vánoční výzdoba obce, rozsvíceny budou v 1. adventní neděli 29.11.2020.  
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Diskuze/ připomínky občanů: 

 
 
Přílohy: 

1) Prezenční listina. 
2) Návrh rozpočtu na rok 2021 

3) Informace o konání zasedání zastupitelstva obce.  
 

 
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 17.00 hodin. 
 
 
Zápis byl vypracován dne  24.11.2020 
 
 
 
Zapisovatel:                 Marek Choc               dne …………………………………… Podpis …………………………………. 
 
 
Ověřovatelé:                Jitka Střimelská         dne …………………………………  Podpis …………………………………… 
 
 
                                         Robert Muchka        dne ………………………………… Podpis …………………………………… 
 
 
Starosta obce:                 Marek Choc            dne ……………………………….. Podpis ……………………………………             


