
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se konalo 

dne 31. srpna 2015 od 16. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni : p. Ošecký Jiří, p. Střimelský Jiří, p .Češka Libor, Choc Marek ,
                 p. Horvát Milan, p. Robert Muchka, p .Zápotocký Rosťa, p .Šimková Petra, p. Vašek Pavel
                

Nepřítomni : p. Češka Miroslav – nemoc, p. Střímelská Jitka – doprovod příslušníka rodiny k lékaři

Občané a hosté :p Picková ,p.

Starosta obce přivítal všechny přítomné. Do návrhové komise byli navrženi a jednohlasně 
odsouhlaseni pánové Jiří Střímelský,Miroslav Češka a Rosťa Zápotocký. Jako ověřovatelé zápisu 
z jednání byli stanoveni a jednohlasně schváleni p.Marek Choc a p.Robert Muchka. Ověřovatelé 
zápisu ze zasedání 22.6.2015  pan Choc a pan Muchka potvrdili, že zápis četli a odpovídá průběhu 
jednání ve všech bodech. Na návrh starosty 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 2015 a příprava akcí na roky další.
4. Informace o přípravě kulturních akcí na měsíce 09 – 12/2015.
5. Rozbor hospodaření obce za I .pololetí 2015 a příprava návrhu rozpočtu na rok 2016.
6. Různé.
7. Usnesení. 

K jednotlivým bodům :

1.Kontrola usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva obce.

Starosta obce p. Ošecký seznámil přítomné s plněním usnesení z minulých zasedání a konstatoval, že 
usnesení jsou plněna. Připomněl, že usnesení byla průběžně plněna.

2.Informace starosty obce o práci ZO a OÚ mezi zasedáními.

Starosta obce pan Ošecký seznámil přítomné s děním v obci  mezi  zasedáními ZO a doplnil některé 
připomínky  z minulých zasedání. V době mezi zasedáními ZO proběhlo několik kontrolních dnů na 
prováděné stavby v obci. Proběhlo i jednání Vintířovské teplárenské a majetkové s.r.o.ve vztahu 
k pracím, které byly prováděny v době odstávky výměníkové stanice ve dnech 6. – 17.7.2015.Lze 
konstatovat, že odstávka se podařila a obnova dodávky TUV byla obnovena tak, jak bylo 
naplánováno.  Starosta podal informaci o přípravě na zahájení nového školního roku 2015/16
v místní Základní škole, který začíná zítra 1.9.2015 v prostoru místního parku+. Celkový počet dětí 
pro letošní  školní rok by měl být asi 76 v celé škole. Do prvního ročníku by mělo nastoupit 19 žáků.
Zahájení nového školního roku se zůčastní starosta pan Ošecký a místostarosta pan Choc.
Místostarosta pan Choc seznámil přítomné s rozhodnutím bytové komise ZO ve věci výběrového 
řízení na byt v čp.182, který se uvolnil po rodině paní Bíbové. Starosta zmínil  i setkání dne 8.července 
2015, členů ZO se zástupci firmy CATR s.r.o. , která nabídla obci bezplatné vybudování sítě kabelové 
televize a internetu .Z uvedeného jednání vyplynul souhlas všech přítomných zastupitelů a toto bylo 
vedení firmy CATR s.r.o. dáno na vědomí. Starosta se zúčastnil Rady Mikroregionu Sokolov –
východ, který proběhnul na Březové a byla podána informace o jeho průběhu. Zúčastnil se schůzky 
s vedoucím oddělení P ČR panem Hegeďušem, ve věci pomoci při zabezpečení připravovaných 
kulturních akcí. Taktéž proběhla přátelská schůzka s ředitelem firmy LIAPOR ing. Borýskem a 
vzájemná výměna problémů. 30.6..2015 proběhla v areálu vodospodářského zařízení Horka VH 



VSMOS a Sokolovské vodárenské s.r.o., které se zúčastnili zástupci obce pánové Ošecký a Choc, kteří 
informovali o programu a průběhu VH. V průběhu července proběhlo na našem OÚ několik jednání 
s projektanty BPO Ostrov v záležitosti přípravy PD na plánované akce. Proběhlo i sezení za účasti  
redaktorky SD v záležitosti propagace kulturních akcí a dění v obci. Na našem OÚ proběhlo i jednání 
s ing. Burešem, zástupcem SMOČR, ve věci meziobecní spolupráce. Starosta se zúčastnil 25.8.2015 
zasedání KOS na KÚ K.Vary u náměstka hejtmana ing.Hory a o tomto zastupitele informoval. Před 
započetím nového školního roku 2015/16 se starosta setkal k projednání některých náležitostí pro 
zajištění chodu ZŠ s ředitelkou tohoto zařízení Mgr. Kokešovou.

3. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí na roky další.

Starosta obce pan Ošecký přítomné seznámil se stavem jednotlivých akcí, které jsou pro letošní rok 
připraveny. Stav je popsán v materiálech ,které byly zaslány jednotlivým členům ZO s pozvánkou na 
dnešní zasedání a tyto materiály budou zveřejněny i v zářiovém občasníku. Kromě dlouhodobě 
naplánovaných akcí bylo provedeno i vymalování a nezbytné opravy místního předsálí, zhotovení 
odstavné lavičky a bylo vyčištěno čalounění všech židlí na sále .

4.Informace o přípravě a průběhu  kulturních akcí na měsíce 09 – 12/2015.

Paní Picková v zastoupení  paní Střimelské, seznámila všechny přítomné s průběhem dosavadních
kulturních akcí . Seznámila  přítomné s konáním juli festu a výsledkem vyúčtování grantu ze dne 
18.7.2015, který se konal pod taktovkou romského sdružení. Dále pak rock festu dne 22.8.2015,který 
se odehrál pod taktovkou SDH  na místním víceúčelovém hřišti za účasti 6 kapel a pan Libor Češka
upřesnil celou záležitost a  organizaci kolem ní. Vyúčtování předloženo zatím nebylo, jednalo se o 
velice vydařenou akci a organizátorům za to patří dík. Dále informovala o přípravě oslav  hornického 
dne, který proběhne 12.9.2015 v režii KK. Informovala dále i o organizaci setkání občanů bývalé 
Lipnice také dne 12.9.201 v naší obci . Připomněla i zájezd do jižních Čech v závěru září 2015.
Informovala i o dalších naplánovaných akcích do konce letošního roku.

5.Rozbor hospodaření obce za I. pololetí 2015 a příprava rozpočtu na rok 2016.

Předseda finančního výboru pan Zápotocký přednesl přítomným zastupitelům rozbor hospodaření za 
I.pololetí roku 2015.Uvedené materiály byly zpracovány účetní obce paní Šubrtovou a byly 
projednány ve FV.  Příjmy za uvedené období činí 17 469 841.- Kč a jsou plněny ve vztahu k
ročnímu rozpočtu na 70,98% .Výdaje za uvedené období byly 10 463 679.- Kč, což je 51,11% 
z plánovaného rozpočtu výdajů na uvedené období. Výsledky pro obec jsou uspokojující a zaručují 
dobrý odrazový můstek pro rok 2016.Na spořícím účtě máme v současné době 10 356 459,70.- Kč ,
stav běžného účtu za hodnocené období je 17 304 107,93 .- Kč, v dluhopisech máme uloženo do konce 
roku 2 mil. Kč a na účtu ČNB máme uloženo 1 232 983,63 Kč. Po krátké diskusi vzali zastupitelé 
tento výsledek na vědomí. Na kontě Vintířovské teplárenské a majetkové s.r.o. máme jen pro orientaci
2 136 182,91Kč. Pan Zápotocký potom přednesl první návrh rozpočtu na rok 2016,který vychází 
z rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2019.Výše vyrovnaného rozpočtu by se měla pohybovat 
v částce 30 560 000.- Kč na straně příjmů i výdajů. Na stránce příjmů počítá obec s daňovými příjmy
podle  RUD, které je platné od 1.1.2013 .Na stránce výdajů zůstává rozpočet téměř stejný a byly 
sníženy pouze některé položky ,kde není čerpání a tyto prostředky byly přesunuty do kapitoly nových 
investičních akcí. O celkové výši rozpočtu se bude rozhodovat zejména po rozboru za 1 – 9/2015
v měsíci říjnu. ZO rozhodlo o nákupu nového hasičského vozu v příštím roce za zastaralé vozidlo IFA, 
které bylo za cenu 20 tis.Kč prodáno dobrovolným hasičům do Jenišova. Návrh nákupu nového 
vozidla je již dlouhodobě v plánu obce a v současné době je pro realizaci nákupu vhodná doba
z pohledu finančních prostředků a zejména možností dotací. O typu a vybavení vozidla bude 
rozhodnuto až po diskuzi v členské základně SDH, s odborníky okresu a kraje. Konečná podoba 
rozpočtu na příští rok by potom měla být známa v 2.dekádě listopadu a měla by být vyvěšena ke 
konzultaci veřejnosti tak, aby byl rozpočet schválen v měsíci prosinci 2015.Zastupitelé vzali tento 
první návrh rozpočtu na vědomí a na dalších jednáních ZO bude upřesňován.



6. Různé:

- informace o práci MěPolicie Chodov v obci za měsíc červen, červenec a srpen 2015 – viz svodky
- informace pana Muchky o stavu vyvážení odpadu v obci za 1.pololetí 2015/bude zveřejněno 
v občasníku v měsíci září 2015/
- rozvaha příspěvkových organizací MŠ a ZŠ za 01-06/2015 , předložená předsedou FK 
p.Zápotockým
- od ZČE na vědomí úprava elekro trasy v obci v průběhu roku 2017 v prostorách od Vystrčilů až po 
čp.11,12
- příspěvek na baby boxy a jejich modernizaci v kraji ve výši 2 000.- Kč ZO souhlasí
- 12.10.2015 v 10.00 setkání s poslankyní za ČSSD paní Markétou Wernerovou na našem OÚ
- souhlas s podpisem smlouvy o společném postupu při centralizovaném postupu poskytování 
telekomunikačních služeb ve spolupráci s  KÚ Karlovarského kraje
- podívat se na altán u dětského hřiště za Nimrichterovými a domluvit s policií večerní kontroly

- žádost o opravu vybavení MŠ/průlezky, houpačky ,zahradní domeček/ - bude prověřeno a 
rozhodnuto starostou a panem Muchkou ve spolupráci s ředitelkou MŠ
- rozpočet na úpravu a údržbu  prostranství před OÚ do žulových kostek – viz zpracovaná nabídka
- žádost o pronájem nebytového prostoru v čp.57- bývalý sál – pro účel skladu a prodejny – Ing.Jana 
Vajsbergerová, Fričova 183/41 , Karlovy Vary – ZO jednohlasně souhlasí a bude ještě s nájemcem 
projednána otázka umístění reklamy
- smlouva na dotace pro hasiče ve výši 2 000.- od kraje odsouhlasena jednohlasně
- žádost o postoupení pronájmu obchůdku s pečivem v čp. 182, firmě PEKOSA Chodov s.r.o., která se 
stala nástupcem společnosti ORPEKA Nové Sedlo s.r.o. – ZO nemá námitek po splnění zákonem 
stanovených podmínek
- bylo rozhodnuto, že na některé z příštích zasedání bude pozván ředitel LAPORU ing.Borýsek na 
neformální besedu k provozu firmy z pohledu ekologie
- starosta se zúčastní schůzky s výkonným ředitelem VSMOS ing.Urbanem v záležitosti investic do 
vodárenského zařízení v obci pro rok 2016
- informace starosty obce o vesnici KK 2015, kterou se stala obec Krásná u Aše
- projednána žádost o služební byt v čp.111 – pan Šulík V., Vintířov 89 – ZO nesouhlasí
- žádost pana Lukáše Nimrichtera o změnu názvu stávající provozovny prádelny včp.171 na „Prádelna 
Vintířov“- ZO souhlasí
- ZO projednalo a souhlasí s vyklizením veškeré veteše z garáže u čp.179, která se sem nashromáždila 
za uplynulá léta, pokud půjde něco prodat, bude prodáno na základě odhadní komise
- odsouhlasen poplatek za spotřebu el. energie na společném schodišti včp.111 na 16.- Kč za osobu
- odsouhlaseny stavební a instalaterské opravy v rámci údržby obecní ordinace v čp.169
- budou prověřeny odborným pracovníkem možnosti instalace poměrových měřidel el. energie 
v čp.169
- instalace poměrových měřidel užitkové vody na zahrádkách za víceúčelovým hřištěm/ 4 ks /
- podpora iniciativy žáků místní ZŠ ve věci úpravy parkových ploch v obci – přednesla Mgr.Šimková
- návrh motivace pro žáky ZŠ, kteří budou pracovat v průběhu roku ve sportovním oddíle a místním 
spolku SDH – návrh Mgr.Šimkové

7.Usnesení – je samostatnou přílohou zápisu.

Po projednání všech bodů bylo zasedání ZO ukončeno v … hodin.

Ověřil :

                                                                                                                            Ošecký Jiří
                                                                                                                           starosta obce






