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2016 
INFORMACE Z RADNICE: 
 V pondělí 29.února 2016 od 16.00 hod. se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu Vintířov 

veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vintířov. Na programu jsou zařazeny tyto body: činnost 
ZO a orgánů obce mezi zasedáními ZO, informace o průběhu investičních akcí pro rok 2016,  
informace o kulturních akcích  na rok 2016, zpráva o činnosti Městské policie Chodov, 
předběžné výsledky hospodaření obce, zpráva o činnosti SDH a další. Srdečně zveme. 

 V průběhu měsíce února můžete v pokladně  obecního úřadu zaplatit poplatky za psy a 
pronájmy pozemků a to v úředních hodinách pondělí a středa od 8.00-12.00 a od 13.00- 
17.00 hod. nebo na číslo účtu 2826391/0100, včetně vašeho variabilního symbolu  nebo 
specifikace – jméno poplatníka + poplatek pes  nebo poplatek pronájem pozemku, pokud 
tak neučiníte budou Vám poslední týden v únoru rozeslány  poštovní poukázky na tyto 
poplatky se splatností do 31.3.2016. V případě, že došlo ke změně, která bude mít vliv na výši 
poplatku (přiznání starobního důchodu, ZTP-P , atd.), kontaktujte obecní úřad.  Výši poplatků 
Vám rádi opravíme a výši upřesníme. Sazby poplatků u pronájmů pozemků zůstávají 
nezměněny. Sazby u poplatků za psy jsou určeny obecné závaznou vyhláškou takto: základní 
sazba za psa 600,-Kč. Za psy chované v rodinných domech a stavbách pro individuální 
rekreaci, ve kterých má poplatník trvalý pobyt činí sazba 150,-Kč. Sazba místního poplatku  za 
psa jehož držitelem je  poživatel starobního, invalidního,  vdovského  a vdoveckého  důchodu, 
který je jeho  jediným zdrojem příjmu  činí poplatek v byt. jednotce 150,-Kč za prvního a 200,-Kč 
za každého dalšího psa  a poplatek za  psa v rodinném domě 70,-Kč za prvního a 100,-Kč za 
každého dalšího.  

 Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce na svém zasedání ze dne 18. ledna 2016 došlo k 
změnám podmínek při zapůjčení společenského sálu k pořádání společenských akcí. 
Ceník pronájmu i se změnami je k nahlédnutí http://www.vintirov.cz/cs/spolecensky-sal/  

 Karlovarský kraj dne 28.1.2016 vyhlásil výzvu k předkládání žádostí do programu Kotlíkových 
dotací, příjem žádostí započne dne 2.3.2016 v 7:00 v podatelně Krajského úřadu 
Karlovarského kraje. Projekt: Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných 
domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace. Z této dotace  lze 
hradit kotel na pevná paliva, plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, instalaci solárně-
termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV a mikroenergetická opatření.  Podmínky 
přiznání a formuláře naleznete na odkazu na tuto dotaci: http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-
urad/cinnosti/Stranky/EU/OP-ziv-prostredi/OP-ziv-prostredi.aspx. 

 

KULTURA: 
 V sobotu 27. února 2016 od 14.00 hodin se ve společenském sále restaurace U Kahanu 

uskuteční pohádkový karneval pro rodiče a děti  nazvaný „ Z pařezové chaloupky“. Vstupenky 
lze zakoupit na 1.třídě MŠ, cena 20,-Kč na osobu. Přijďte se s dětmi pobavit. 

 V sobotu 27. února 2016 od 20.00 hodin se ve společenském sále restaurace U Kahanu 
uskuteční „Maškarní ples“.  K tanci a poslechu hraje taneční orchestr Sokrat. Vstupenky lze 
zakoupit na 1.třídě MŠ, cena 150,-Kč. Jste srdečně zváni. 

 Přijměte pozvánku na oslavu Mezinárodního dne žen s názvem „I vaření může být zábava – 
francouzská kuchyně“, která se koná v neděli 6.března 2016 od 12.00 hod a od 15.30 hod. (2 
skupiny) v kulturním sále restaurace „U Kahanu“ ve Vintířově. Součástí programu bude vaření 
čtyřchodového menu francouzské kuchyně pod vedením šéfkuchaře Lukáše Neckáře z Sushi 
Time. Dozvíme se podrobnosti o francouzské kuchyni, a co jsme si navařili si i sníme. K dispozici 
bude i pitný režim. Předprodej vstupenek je omezený a vstupenku lze zakoupit na obecním úřadě 
v kanceláři č.6 od 8. února od 15.30 hod. Cena vstupenky je 50,-Kč. Přijďte se pobavit a 
odpočinout si, zasloužíte si to. 

• Dne 2.dubna 2016 se uskuteční  zájezd občanů Vintířova do Prahy do Národního divadla na 
představení „Naši furianti“. Český divadelní bestseller. Jak to u nás doma vypadá a o čem 
všem jsme schopni se pohádat – to věděl Ladislav Stroupežnický už v roce 1887 a od té doby se 
mnoho nezměnilo. Hrají: Jiří Štěpnička, Miroslav Donutil, Radúz Mácha, Alois Švehlík, 
Magdalena Borová a další. Cena zájezdu, vč. vstupenek činí 150,- Kč na účastníka. Přihlášky na 
zájezd  lze podat od 3.března 2016 od 15.30 hod. na obecním úřadě. Jste srdečně zváni. 
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