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Obec Vintířov 
Zastupitelstvo obce Vintířov 
 

Zápis 

z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, konaného dne 11.10.2021, 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 Bc. Liběna 
Tvrdíková, paní Mgr. Petra Šimková, paní Iva Králová, pan Libor Češka, pan Robert Muchka, p. Rostislav Zápotocký 
 
Nepřítomni: Paní Iva Králová od bodu jednání č. 13.  
  
Hosté: Zástupci společnosti CLEAR Investment, s.r.o. pánové Tibor Hegedüs a Jozef Balogh, místní občané 1x  

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Starosta obce zahájil 23. zasedání zastupitelstva obce a všechny přítomné přivítal. Mezi přítomnými, mimo jiných byli i 
pánové Tibor Hegedüs a Jozef Balogh zástupci společnosti CLEAR Investment, kteří přišli představit společnost, jako 
takovou a prezentovat produkty společnosti v oblasti municipalit. Po zahájení jednání a jim bylo umožněno seznámit 
přítomné s produkty společnosti. 
Před jednáním byla všem členům zastupitelstva obce 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 4.10.2021 do 11.10.2021. Současně s tím byla 
informace zveřejněna webových stránkách obce a v měsíčním zpravodaji. Dále na základě prezenční listiny přítomných 
členů zastupitelstva obce, viz (příloha zápisu č. 1). Starosta konstatoval, že přítomno je 11 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, pan Libor Češka a pan 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   11            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. Prezentování spolupráce s municipalitami.  Clear Investments a J&T Banka. 
3. Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskutečnily 8. a 9. října 2021. 
4. Stav a průběh investičních akcí v obci v roce 2021, příprava akcí a projektů na rok 2022 a další. 
5. Kulturní akce v měsících 10-12/2021 a příprava akcí na příští rok 2022. 
6. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2022. 
7. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2021 o místním poplatku za ukládání komunálního odpadu 

z nemovité věci. 
8. Projednání žádosti o odkoupení pozemku/ů parc. č. 241, v k. ú. Vintířov u Sokolova. 
9. Projednání žádosti o převod nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 195 v k. ú. Vintířov u Sokolova.   
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10. Projednání Smlouvy o výpůjčce č. V/3101/SO/2021 s Krajskou správou a údržbou Karlovarského kraje pro stavbu 
„Vintířov-úprava křižovatky u č.p. 100“. 

11. Projednání žádosti o odkoupení části pozemku parc. č. 73/1 v k. ú. Vintířov u Sokolova. 
12. Různé. 
13. Diskuze. 
14. Usnesení. 

 
 

Před samotným hlasováním byl ze strany člena zastupitelstva vznesen návrh na zařazení nového bodu jednání. 
Tento návrh byl ze strany zastupitelstva akceptován a na základě hlasování byl bod zařazen do návrhu bodu 
jednání dnešního zasedání. 

 
 

        Nově navržený program jednání: 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. 
2. Prezentování spolupráce s municipalitami.  Clear Investments a J&T Banka. 
3. Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskutečnily 8. a 9. října 2021. 
4. Stav a průběh investičních akcí v obci v roce 2021, příprava akcí a projektů na rok 2022 a další. 
5. Kulturní akce v měsících 10-12/2021 a příprava akcí na příští rok 2022. 
6. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2022. 
7. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2021 o místním poplatku za ukládání komunálního odpadu 

z nemovité věci. 
8. Projednání žádosti o odkoupení pozemku/ů parc. č. 241, v k. ú. Vintířov u Sokolova. 
9. Projednání žádosti o převod nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 195 v k. ú. Vintířov u Sokolova.   
10. Projednání Smlouvy o výpůjčce č. V/3101/SO/2021 s Krajskou správou a údržbou Karlovarského kraje pro stavbu 

„Vintířov-úprava křižovatky u č.p. 100“. 
11. Projednání žádosti o odkoupení části pozemku parc. č. 73/1 v k. ú. Vintířov u Sokolova. 
12. Zasedání školské komise 
13. Různé. 
14. Diskuze. 
15. Usnesení. 

 
 

Starosta dal o návrhu programu hlasovat: K návrhu programu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy na doplnění. 
 

Výsledek hlasování: Pro  11                   Proti 0                    Zdržel se  0 
 
 

Program dnešního zasedání Zastupitelstva obce Vintířov byl schválen. 
 
 
 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. 
Starosta konstatoval, že jednotlivá usnesení z minulého a z minulých zasedáních zastupitelstva jsou průběžně  
plněna.  

 
 

2. Prezentování spolupráce s municipalitami.  Clear Investments a J&T Banka. 

Dnešními hosty byli pánové Tibor Heged a Jozef Balogh ze společnosti CLEAR Investment, s.r.o., kteří 
přišli prezentovat své služby v oblasti municipalit. Představili možnosti zhodnocení finančních 
prostředků obce a seznámili přítomné s reálnými klienty, kterými jsou právě i obce v ČR. V prezentaci 
byly ukázány reální klienty společnosti, kteří svěřili společnosti své prostředky a míra zhodnocení za daná 
období. Vzhledem k tomu, že se společnost zabývá na trhu investic nákupem komerčních nemovitostí 
orientovaných v segmentu denní spotřeby, obchody, nájemní bydlení atp. Nejsou zásadním způsobem 
ohroženy vložené prostředky. K danému tématu proběhla diskuze. Byly předány tištěné materiály a byla 
slíbena i emailová prezentace společnosti, která bude předána jednotlivým zastupitelům, aby měli 
možnost se více seznámit s portfoliem společnosti a příklady spolupráci s jinými klienty.     
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3. Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskutečnily 8. a 9. října 2021. 
Starosta seznámil přítomné s výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se 
uskutečnily ve dnech 8. a 9. října 2021. V naší obci mohlo dle seznamu přijít k volbám 924 voličů. Během voleb bylo 
vydáno 437 úředních obálek, které byly vhozeny do volební urny. Platných odevzdaných hlasů bylo 429. Účast voličů 
v naší obci byla 47,29%. V celostátním měřítku byla účast 65,4%.  
 
Výsledky v naší obci: viz příloha č. 2.    
 
 
Výsledky celorepublikové:                                                                POČET MANDÁTŮ               

- SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)      27,79%                     71  

- ANO                                                      27,12%                     72 

- PIRSTAN                                               15,62%                     37 

- SPD                                                        9,56%                      20 

 

Neuspěly a do poslanecké sněmovny se nedostaly strany: PŘÍSAHA, ČSSD, KSČM a dalších 15 stran. 

 
 

4. Stav a průběh investičních akcí v obci v roce 2021, příprava akcí a projektů na rok 2022 a další. 
 
Starosta stručně seznámil přítomné se stavem investičních akcí, které byly realizovány v roce 2021 a které jsou 
v plánu realizovat ještě v letošním roce. Každý ze zastupitelů k tomuto bodu jednání obdržel v písemné podobě 
dostatečné množství materiálů, tak aby měl každý ucelené a podrobné informace o všech provedených, chystaných 
i plánovaných akcích. Proběhla diskuze a k předloženému materiálu byly námitky. Z předloženého návrhu 
investičních akcí na další léta, byl odebrán záměr postavit garáž pro tech. služby v blízkosti výměníkové stanice 
s tím, že je to neekonomické a zbytečné.    

 
 
Dokončené akce: 

➢ Dětská hřiště na sídlišti.  

➢ Parkoviště mezi panelovými domy 172-175 a 154-157.  

➢ Chodník II. část pod parkovištěm u zdravotního střediska č.p. 166-167. 

➢ Zdravotní středisko-oprava vnitřních prostor + vstupů.  

➢ Oprava střechy objektu č.p. 24 – výměna krytiny. 

➢ Oprava fasády a nátěru objektu prádelny. 

➢ Kamerový systém v areálu MŠ. 

➢ Oprava chodníku za panelovým domem č.p. 172-175 – včetně přípravy vstupu do budovy. 

➢ Úprava hlavního vstupu do mateřské školky – pryž. 

➢ Oprava bytu 181/12. 

➢ Oprava bytu 183/11.  

Probíhá:  

➢ Chodník u čp. 152, 153 a 163 naproti výměníkové stanici + 1. etapa veřejného osvětlení sídliště. 

Akce plánované do konce roku 2021: 

➢ Úprava prostor kolem nově vybudovaného parkoviště na sídlišti č.p. 154-157.¨ 

➢ Obezděná místa pro popelnice – sídliště. 

➢ Samostatný vstup do tech. části objektu č.p. 175. 
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Akce plánované na rok 2022 a další 

➢ Výstavba objektu TJ Baník Vintířov. 

➢ Vytvořit parkovací stání po vozidla podél cesty k č.p. 111 (tech. služby).  

➢ Úprava křižovatky směrem na Sokolov.  

➢ Nové napájecí místo VO ve spodní části obce. 

➢ Veřejné osvětlení sídliště 2. etapa. 

➢ Komunikace ke garážím pod sídlištěm. 

➢ Splašková kanalizace pro RD č.p 70, 74, 77, 83. 

➢ Oprava komunikace podél fotbalového hřiště až k č.p. 87. 

➢ Úprava prostor mateřské školy – dětské hřiště. 

➢ Úprava prostor pod č.p. 164-165 – obnova stávajícího dětského hřiště + parkurové hřiště. 

➢ Vybudování požeráku vodní plochy na p.p.č. 473, k.ú. Vintířov u Sokolova. 

➢ Nový chodník od základní školy, směrem k obecnímu úřadu. 

➢ Řešit splaškovou kanalizace pro RD č.p. 105, 118, 125. 

➢ Úprava břehu požární nádrže a jeho okolí pro rekreační účely, případné propojení s lesoparkem města Chodov. 

➢ Vytvořit cyklostezku s napojením na cyklostezku Chodov  - Nové Sedlo.  

➢ Příprava projektové dokumentace na vodní nádrž na bývalé Markétě, úprava prostoru kolem nádrže a připojení 

k Lesoparku Jiřího Ošeckého. 

➢ Sportovní centrum – využití zadní části za knihovnou. 

➢ Ve spolupráci s firmou Nej.cz pokračovat ve výstavbě multifunkční sítě směrem k firmě Liapor Vintířov. 

➢ Úprava malého lesoparku – dopravní hřiště.  

➢ Oprava svrchní části vozovky u krajnice u č.p. 99. – 136. 

➢ Příprava projektové dokumentace pro výstavbu bytů pro seniory 

 
- Pro letošní rok 2021 byla plánována dle rozpočtu na investiční akce částka 17 335 422 Kč, proinvestováno 

zatím bylo 6 565 651,48 Kč.  
- Pro porovnání v loňském roce 2020 bylo proinvestováno 9 156 521,41 Kč. Rozpočtováno dle rozpočtu bylo 

počítáno s částkou 12 260 000 Kč. 
 
 
 

5. Kulturní akce v měsících 10-12/2021 a příprava akcí na příští rok 2022. 
Paní místostarosta Jitka Střimelská seznámila přítomné s akcemi, které proběhnou do konce letošního roku. 

Jedná se o tyto akce: 

- 30. října 2021 – Halloweenské strašení, které se uskuteční v prostorách vodárny 

- 20. 11. 2021 – vítání občánků narozených od 1. listopadu 2020–30. října 2021 

- 27. 11. 2021 – zájezd do předvánoční Prahy spojený s návštěvou Národního muzea 

- 23. 12. 2021 – ochutnávka svařáčku a zpívání koled pod vánočním stromečkem 

- 24. 12. 2021 -17. ročník soutěže o nejlepší štědrovečerní salát – restaurace VYKA 

Kulturní akce na rok 2022 jsou ve fázi příprav. Můžeme se těšit na oslavy MDŽ, jednodenní zájezd – v plánu je 

zábavný park v německém Plohnu, Rockfest 2022, oslavy hornického dne – zde by měla vystoupit kapela Turbo, 

při třídenním zájezdu bychom chtěli navštívit Lužické hory a Liberecko. Určitě se můžeme těšit i na předvánoční 

návštěvu Prahy a soutěž o nejlepší štědrovečerní salát.  

 
 

6. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2022. 
Zastupitelstvu obce byl předložen k diskuzi návrh rozpočtu na rok 2022. Tento materiál byl součástí pozvánky 
a každý ze zastupitelů se měl možnost s ním podrobněji seznámit. Návrh rozpočtu byl sestaven na základě 
podkladů účetní obce, rozboru hospodaření za 1-8/2021 a výsledků příjmů a výdajů v předchozím roce 2020. 
Návrh rozpočtu je navržen jako vyrovnaný, viz (příloha zápisu č. 3). V návrhu rozpočtu bylo počítání se změnou 
v souvislosti se změnou v odpadovém hospodářství dle zákona č. 541/2020 s účinností od 1.1.2021. Po 
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projednání na příštím zasedání bude návrh rozpočtu vyvěšen na úřední desce občanům k diskuzi. 
K předloženému návrhu byly dotazy, ale nebyly vzneseny zásadní připomínky. 
 
 
 
 

Návrh usnesení č. 251: 
Zastupitelstvo obce Vintířov projednalo předložený návrh rozpočtu obce na rok 2022. 
 
Výsledek hlasování:           Pro     0            Proti     0             Zdržel se  0 
Usnesení č. 251 bylo vzato na vědomí. 

 
 

7. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2021 o místním poplatku za ukládání komunálního odpadu 
z nemovité věci. 
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení   

 
Návrh usnesení č. 252: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021 o místním poplatku za 
ukládání komunálního odpadu z nemovité věci.  
 
Hlasování:            Pro 11                Proti     0                          Zdržel se     0 
Usnesení č. 252 bylo schváleno. 

 
 
 

8. Projednání žádosti o odkoupení pozemku/ů parc. č. 241, v k. ú. Vintířov u Sokolova. 
Starosta předložil zastupitelstvu obce žádost Paní Jany Zikové, trv. bytem Vintířov 70, která dlouhodobě užívá 
pozemek p.p.č. 241 o výměře 189m2 v k.ú. Vintířov u Sokolova. K tomuto pozemku jsou přilehlé pozemky ve 
vlastnictví navrhovatele žádosti. V zákonné lhůtě po zveřejnění záměru obce na úřední desku neprojevil nikdo 
jiný zájem o tento pozemek. 
 

Návrh usnesení č. 253: 
Zastupitelstvo obce Vintířov projednalo a schvaluje prodej část pozemku p.p.č. 241 o výměře 189 m2 v 
k.ú. Vintířov u Sokolova paní Janě Zikové, trv. bytem Vintířov 70. Veškeré další náklady spojené s přepisem 
a vkladem si bude hradit nabyvatel. Cena za 1 m2 je stanovena dle odhadu. 
 
Výsledek hlasování:              Pro   11               Proti        0           Zdržel se        0   
Usnesení č. 253 bylo schváleno. 

 
 

9. Projednání žádosti o převod nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 195 v k. ú. Vintířov u Sokolova.   
Starosta seznámil zastupitele se žádostí paní Spůrové, trv. bytem Vintířov 27, která žádá o převod nájemní 
smlouvy na část pozemek p.p.č 195 v k.ú. Vintířov u Sokolova o výměře 65 m2. Důvodem je úmrtí manžela, 
na něhož byla stávající smlouva vedena. V zákonné lhůtě po zveřejnění záměru obce na úřední desku 
neprojevil nikdo jiný zájem o pronájem. 
 

Návrh usnesení č. 254:  
Zastupitelstvo obce Vintířov projednalo a schválilo pronajmout část pozemek p.p.č 195 v k.ú. Vintířov u 
Sokolova o výměře 65 m2 s využitím zahrada paní Spůrové, trv. bytem Vintířov 27. 
 
Výsledek hlasování:    Pro      11                 Proti     0                           Zdržel se      0     
Usnesení č. 254 bylo schváleno.  

 
 

10. Projednání Smlouvy o výpůjčce č. V/3101/SO/2021 s Krajskou správou a údržbou Karlovarského kraje pro 
stavbu „Vintířov-úprava křižovatky u č.p. 100“. 
Starosta předložil ke schválení zastupitelstvu smlouvu o výpůjčce č. V/3101/SO/2021 mezi obcí Vintířov a 
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Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje ve věci realizace záměru stavby „Vintířov – úprava 
křižovatky u č.p. 100“   

 
 

Návrh usnesení č. 255: 
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. V/3101/SO/2021 s krajskou 
správou a údržbou silnic  Karlovarského kraje  na část pozemku potřebného pro výstavbu „ Vintířov - 
úprava křižovatky u č.p. 100“  
 
Výsledek hlasování:    Pro     11                  Proti    0                            Zdržel se     0      
Usnesení č. 255 bylo schváleno.  

 
 
 

11. Projednání žádosti o odkoupení části pozemku parc. č. 73/1 v k. ú. Vintířov u Sokolova. 
Starosta seznámil přítomné se žádosti p. Vladimíra Bláhy, trv. bytem Vintířov 209, který žádá o odkoupení 
části pozemku p.p.č. 73/1 v k.ú. Vintířov u Sokolova.  
 

Návrh usnesení č. 256: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje záměr prodat část pozemku p.p.č. 73/1 v k.ú. Vintířov u Sokolova. 
Záměr bude zveřejněn na úřední desce obce. 
 
Výsledek hlasování:    Pro      11                 Proti    0                            Zdržel se     0      
Usnesení č. 256 bylo schváleno.  

 
 
 

12. Zasedání školská komise 
Školská komise zasedala na obecním úřadě 30.9.2021. Důvodem bylo přivítání nové paní ředitelky MŠ Marcely 
Kotové a poté řešení problematiky nižšího počtu žáků na místní ZŠ. Řešili jsme možnosti a důvody toho, proč 
v MŠ děti jsou a do místní ZŠ již nenastoupí. Naše škola má navázanou spolupráci s chodovskými školami, 
které potvrzují, že naše děti chodí na druhý stupeň velmi dobře připravené. Dle vyjádření ředitelů ZŠ v 
Chodově není patrný rozdíl v úrovni kvality připraveností žáků. ZŠ disponuje moderním nadstandartním 
vybavením, které umožňuje všestranný rozvoj vzdělávání žáků. 

 
 

13. Různé: 
 

 
a) Projednání směnné smlouvy s městem Chodov a obcí Vintířov   

Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení Směnou smlouvu s městem Chodov jejímž obsahem je směna 
pozemků v k. ú. Vintířov u Sokolova p.p.č. 481 o výměře 155 m2, 480 o výměře 93 m2, 479 o výměře 76 m2 
a 478 o výměře 93 m2 v majetku obce Vintířov za pozemky v majetku města Chodov p.p.č. 2498/3 o výměře 
56 m2 v k.ú. Dolní Chodov, 465/4 o výměře 1595 m2  v k.ú. Vintířov U Sokolova. Na základě odhadu pozemků 
bude obec Vintířov kompenzovat rozdíl v ceně darem majetku ve svém vlastnictví, a to veřejného osvětlení 
„Veřejné osvětlení chodníku Vintířov – Chodov“. 
 

 
Návrh usnesení č. 257: 
Zastupitelstvo obce Vintířov projednalo a souhlasí s uzavřením směnné smlouvy mezi obcí Vintířov a 
městem Chodov jejím předmětem je směna pozemků v k. ú. Vintířov u Sokolova p.p.č. 481 o výměře 
155m2, 480 o výměře 93 m2, 479 o výměře 76 m2 a 478 o výměře 93 m2 v majetku obce Vintířov za 
pozemky v majetku města Chodov p.p.č. 2498/3 o výměře 56 m2 v k.ú. Dolní Chodov, 465/4 o výměře 
1595 m2 v k.ú. Vintířov u Sokolova. A dále jako kompenzaci ceny daruje obec Vintířov ze svého majetku 
městu Chodov Veřejné osvětlení chodníku Vintířov – Chodov. Zplnomocňuje starostu k podpisu 
smlouvy. 

 
Výsledek hlasování:    Pro      10                 Proti     0                           Zdržel se    0       
Usnesení č. 257 bylo schváleno.  
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b) Smlouva se společností Beinside.cz - elektronická úřední deska informační kiosek veřejné správy   
Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení smlouvu na správu elektronické úřední desky a  
informačního kiosku veřejné správy mezi Obcí Vintířov a Jitkou Půtovou, trv. bytem Kraslická 70 Lomnice,  
Týn, 356 01, IČO: 09078339. 
 

Návrh usnesení č. 258: 
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s uzavřením smlouvy na instalaci a pronájem software  
„ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA, INFORMAČNÍ KIOSEK VEŘEJNÉ SPRÁVY“. Zplnomocňuje starostu 
k podpisu smlouvy.  
 
Výsledek hlasování:    Pro      10                   Proti       0                         Zdržel se     0      
Usnesení č. 258 bylo schváleno.  

 
 

c) Smlouva o bezplatném převodu spojovací a komunikační techniky pro hasiče obce Vintířov 
Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení smlouvu na základě které dostane jednotka místních 
dobrovolných hasičů od ČR – hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje bezúplatně převodem 
majetek“ Spojovací a komunikační technika“. 
 
 

Návrh usnesení č. 259: 
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu Spojovací a 
komunikační techniky pro JSDH Vintířov v majetku ČR – Hasičského záchranného sboru Karlovarského 
kraje. Zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy. 
 
Výsledek hlasování:    Pro      10                 Proti       0                         Zdržel se     0      
Usnesení č. 259 bylo schváleno.  

 
 
 

d) Příspěvek obce na realizaci stavby Lávka přes řeku Ohři ve Starém Sedle 
Projednání příspěvku obce Vintířov, jakož to člena Mikroregionu Sokolov – východ na stavbu Lávky přes řeku 
Ohři ve Starém Sedle ve výši 26 600, - Kč. 
 

 
Návrh usnesení č. 260: 
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s poskytnutím příspěvku obci Staré Sedlo ve výši 26 600,- Kč na 
 realizaci lávky přes řeku Ohři za předpokladu, že příspěvek odsouhlasí všechny obce Mikroregionu 
Sokolov – východ a rada svazku.   
 
Výsledek hlasování:             Pro    10             Proti        0                  Zdržel se       0 
Usnesení č. 260 bylo schváleno. 

 
 
 

14. Diskuze. 
Ze strany občana přítomného dnešního jednání byla zmíněna výtka ke špatnému parkování vozidel na 
sídlišti a také nepořádek okolo sběrných míst komunálního i tříděného odpadu.   

 
 
 
 
 
 
Na vědomí: 
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1. Dne 9.9.2021 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov-východ na Městském úřadě 
v Sokolově. Hlavním tématem bylo představení pracovního záměru Územní studie vyhodnocení územních 
nároků plánovaného rozvoje průmyslu. Za obec byl jednání účasten starosta obce. 

2. Dne 23.9.2021 se uskutečnilo jednání se zástupcem KB paní Ing. Andreou Kucovou a pan Jaroslavem 
Tischerem. Mimo jiné se řešily další možnosti stability prostředků obce v závislosti na inflaci.  

3. Dne 29.9.2021 se uskutečnilo jednání svazku Mikroregionu Sokolov – východ na obecním úřadě Vintířov.  
4. Dne 14.10.2021 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu společností SUAS- skládková. 
5. Na webových stránkách obce a také v občasníku, byla zveřejněna informace o projektu výměny kotlů 

v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové občany. Podpora je cílena na kotle na pevná paliva s ručním přikládáním 
v rodinných domech (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových 
domů. Poskytnutá forma dotace je ve výši 95% ze způsobilých výdajů projektu s maximální hranicí až 130 000,- Kč. 
Od 1.9.2022 již nebude možno používat kotle 1 a 2 třídy. 

6.  K dnešnímu dni 11.10.2021 má obec Vintířov na podílových fondech Komerční banky částku ve výši 25 516 023,97 
Kč. 

7. Dne 7.10.2021 zasedala školská rada Základní školy Vintířov za účasti starosty a místostarostky. Mimo jiných témat 
jednání byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2020/21.  

8. Dne 1.10.2021 byl starosta obce p. Choc přizván na jednání na Městský úřad do Chodova v záležitosti zřízení 
společné služby SeniorTaxi. Záměrem je nabídnout občanům Města Chodov a přilehlých obcí, které se budou chtít 
do projektu zapojit. Hledají se veškeré možnosti v získání vhodných dotačních titulů, zajištění služby, vhodný 
dopravce aj., které by napomohli nastartovat celý tento záměr. Vše je zatím na počátku.  

9. V lokalitě Domky (Berghaus) je ze strany ČEZ Distribuce plánována výměna trafostanice, na jejímž místě bude 
osazena jednosloupová BTS. Název akce „Vintířov, SO, SO_0290-DOMKY, DTS. Stávající rozvaděč VO bude ze strany 
společnosti přepojen z nové pojistkové skříně.   

10. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční dne 8.11.2021 a následující výjezdní prosincové 3.12.2021. 
11. Od Karlovarského kraje jsme obdrželi avizovanou částku 5 000,- Kč za 3. místo ve sběru elektroodpadu v kategorii 

obcí s počtem do 2500 obyvatel.   
12. V technické části budovy sportovního centra byla provedena výměna ohřívače TUV z důvodu špatného stavu/ únik 

vody ze systému.  
13. Dne 7. záři 2021 se uskutečnilo v Praze slavnostní udílení cen Dr. Václava Jíry. Mezi oceňovanými byl dlouholetý 

člen TJ Baník Vintířov a správce v jedné osobě Petr Vystrčil, který získal od fotbalové asociace České republiky cenu 
za celoživotní zásluhy o rozvoj fotbalu.   

 
 
 
Přílohy: 

1) Prezenční listina. 
2) Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v obci. 
3) Návrh rozpočtu obce na rok 2022. 
4) Informace o konání zasedání zastupitelstva obce.  

 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20. 10 hodin. 
 
Zápis byl vypracován dne 20.10.2021.                 
 
 
 
Zapisovatel:                  Marek Choc               dne …………………………………… Podpis …………………………………. 
 
 
Ověřovatelé:                Jitka Střimelská          dne …………………………………  Podpis …………………………………… 
 
 
                                         Robert Muchka          dne ………………………………… Podpis …………………………………… 
 
 
Starosta obce:                Marek Choc                dne ……………………………….. Podpis ……………………………………             


