Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se konalo
dne 24. června 2013 od 16. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Přítomni : p.Střimelská Jitka, p. Střimelský Jiří, p. Češka Miroslav, p. Kirchner Jaroslav,
p.Rajtura Jiří, p.Robert Muchka, p.Zápotocký Ros, p.Choc Marek
Nepřítomni : p. Jiří Ošecký, p.Petr Vystrčil, p.Otta Jan
Hosté : p.Marcela Picková
Občané :
Místostarostka obce paní Střimelská přivítala všechny přítomné. Do návrhové komise byli navrženi a
jednohlasně odsouhlaseni pánové Jiří Střimelský, Miroslav Češka a Jaroslav Kirchner. Jako ověřovatelé zápisu
z jednání byli stanoveni a jednohlasně schváleni p.Jitka Střimelská a p.Robert Muchka. Ověřovatelé zápisu ze
zasedání 27. 5.2013 paní Střimelská a pan Muchka potvrdili, že zápis četli a odpovídá průběhu zasedání ve
všech bodech jednání. Na návrh místostarostky 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 místostarostky obce o práci ZO a OÚ mezi zasedáními.
3. Stav a průběh akcí pro rok 2013 a příprava akcí na roky další.
4. Informace o přípravě kulturních akcí na měsíce 06 – 10/2013.
5. Různé.
6. Usnesení.
K jednotlivým bodům :
1. Kontrola usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva obce.
Místostarostka obce p. Střimelská seznámila přítomné s plněním usnesení z minulých zasedání a konstatovala,
že usnesení jsou plněna :
- otázka nájmu nebytového prostoru v č.p. 57 – Kosmetika a masáže. Na základě žádosti slečny
Rosenkranzové bude nájemní smlouva ukončena k 30. 6. 2013.
- otázka bytu v č.p. 157/8 – byt byl nabídnut realitním kancelářím, ti však o tuto bytovou jednotku
nemají zájem.
- bylo zahájeno odvodnění lesoparku
Zodpověděla na jednotlivé připomínky z minulých zasedání . V diskusi nebyly k uvedeným záležitostem
připomínky.
2. Informace místostarostky obce o práci ZO a OÚ mezi zasedáními.
- 28. 5. 2013 – přejímka víceúčelového hřiště od firmy Linhart a kolaudace tribunu
- 29. a 30. 5. a 6. 6. 2013 – účast starosty jako předsedy hodnotitelské komise pro hodnocení vesnice roku
Karlovarského kraje
- 4. 6. 2013 setkání starosty v ZŠ s p. Tomáškovou z neziskové organizace – počítačový kurs pro seniory
v místní ZŠ v počítačové učebně
- 6. 6. 2013 – kolaudace bytu v č.p. 72
- zahájení územního řízení na chodník na Starou Chodovskou
- kontrolní dny na stavby v obci
- 12. 6. 2013 setkání s ředitelkou ČSOB pobočka Chodov, byly nabídnuty služby, které tento finanční
ústav nabízí
- 12. 6.2013 – zasedání rady MAS Sokolovsko v Rudolci
- 13. 6. 2013 – setkání se starostou obce Hájek, která se v letošním roce stala vítězem vesnice roku
Karlovarského kraje
- 13. 6. 2013 - zasedání rady mikroreginonu Sokolov – východ v Horách
- 18. 6. 2013 – konzultace s projektantem a zhotovitelem k projektové dokumentaci a odstávce
výměníkové stanice na sídlišti
- 21. 6. 2013 – valná hromada VSMOS a Sokolovské vodárenské s.r.o. na Březové

3. Stav a průběh akcí pro rok 2013 a příprava akcí na další roky.
Místostarostka obce paní Střimelská přítomné seznámila 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. Všechny naplánované akce jsou postupně realizovány.
4. Informace o přípravě a průběhu kulturních akcí na měsíce 06 –10/2013.
Místostarostka paní Střimelská seznámila všechny přítomné s průběhem a hodnocením kulturních akcí od
počátku roku. Bohužel se z důvodu následků po povodních nemohl uskutečnit zájezd naplánovaný na 22. června
2013, který byl přesunut na 10. srpna 2013. Tato skutečnost byla dána na vědomí všem přihlášeným. Poděkovala
všem, kteří se podíleli na vesměs vydařených akcích v uvedeném období. Seznámila také přítomné s přípravou
dalších kulturních akcí od června do října 2013.
5. Různé:
- informace o práci MěPolicie Chodov v obci za měsíc květen 2013 – viz svodka
- prodej bytové jednotky v č.p. 155/8 za 100.000,- Kč – ZO jednohlasně souhlasí
- žádost o příspěvek do fondu ohrožených dětí – schválen příspěvek ve výši 500,- Kč
- příspěvek obcím, které byly postiženy povodněmi – ZO jednohlasně schválilo příspěvek ve výši
60.000,- Kč, který bude rozdělen mezi dvě postižené obce
- v restauraci „U Kahanu“ proběhla výměna plynového kotle
- návštěva zástupce ČSOB na obci dne 12. 6. 2013
- žádost mládeže Vintířov od Libora Gašpara o příspěvek ve výši cca 1.500,- až 2.000,- Kč na fotbalový
turnaj TJ Roma – ZO schválilo příspěvek ve výši 1.500,- Kč, který bude proplacen na základě
předloženého dokladu o zaplacení startovného
- jednání KOS dne 26. 6. 2013 – Dr. Ružička
- žádost p. Jany Ševcové o pronájem nebytových prostor v čp. 72 (budova pošty) za účelem podnikaní
v oblasti Pedikúra a manikúra - ZO jednohlasně souhlasí
- dne 24. června 2013 byl bytovou komisí přidělen byt v č.p. 72 (bývalá knihovna) slečně Veronice
Zápotocké, jako náhradník byl stanoven pan Lukáš Rychetský
- přístřešek u Sportcentra Vintířov – ZO žádá o předložený jiných variant řešení, než je ta stávající
- žádost o bezúročnou půjčku pro zaměstnance obce, která bude poskytnuta z FKSP – ZO souhlasí
- zastupitelé obce byli seznámeni se zápisem z jednání k problematice sběren šrotu, které se uskutečnilo
dne 6. května 2013 ve správním sídle Sokolovské uhelné, p. n., a.s.
- žádost o schválení odměny z krajských prostředků pro ředitelku MŠ Vintířov– ZO souhlasí
- žádost o vyrovnání příplatku za vedení pro ředitelku MŠ Vintířov od 1. 9. 2013 – ZO rozhodlo, že se
touto problematikou bude zabývat na svém srpnovém zasedání. Paní Picková do srpnového zasedání
předloží potřebné informace k této problematice.
- směna pozemku obce s manželi Vaňkovými – ZO souhlasí
- výměna pozemku – Bendovi – Zikovi – ZO souhlasí
- nákup pozemku cca 11 m2 od manželů Ošeckých
- nájem garáže Ing. Venhoda
- smlouva s auditorem Ing. M. Grossem na přezkum hospodaření pro rok 2013 – ZO souhlasí
- p. Muchkou byla navržena oprava fasády místní tělocvičny. Jedná se o západní stranu, která je vlivem
povětrnostních podmínek značně poničena. Dále projednávání otevírání oken v místní tělocvičně, která
v současné době nejdou otevřít – ZO souhlasí
- vyřešit opravu tartanu na víceúčelovém hřišti na sídlišti a provést drobnější opravy na hřišti u Brožů
- řešit koupání psů a vjezd vozidel k požární nádrží na vodárně
- při konání zábav na místním sále dát dopředu vědět nájemníkům v č.p. 24, kdy se zábava bude konat
- navržena instalace zrcadla na křižovatce u Sportcentra, základní školy a samoobsluhy – ZO souhlasí
- řešit otázku nájmu zahrádky p. Petry Fléglové, kde dochází k neplnění nájemní smlouvy.
- řešit problémy se psími vákaly v č.p. 24 (Restaurace „U Kahanu“), které již byly s nájemníky
opakovaně řešeny na Obecním úřadě – přestupkové řízení
6. Usnesení – je samostatnou přílohou zápisu.
Po projednání všech bodů bylo zasedání ZO ukončeno v 18.30 hodin.
Ověřil :
Jitka Střimelská
místostarostka obce

