
Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se konalo  

dne 13. prosince 2013 od 11. 
30

 hodin v zasedací místnosti OÚ. 

 

Přítomni : p. Jitka Střimelská, p. Jiří Střimelský, p. Miroslav Češka, p. Rajtura, p. Kirchner   

                  p.Jan Otta, p.Rostislav Zápotocký, p.Marek Choc 

 

Nepřítomni : p. Ošecký – nemoc, p.Petr Vystrčil , p.Robert Muchka - účast na zasedání valné hromady 

Sokolovské vodárenské  

                       s.r.o. a Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska v Březové u Sokolova 

 

 

Hosté : p.Marcela Picková 

 

 

Místostarostka obce paní Střimelská přivítala všechny přítomné na dnešním rozšířeném zasedání Zastupitelstva 

obce Vintířov. Do návrhové komise byli navrženi a jednohlasně odsouhlaseni pánové Jiří Střimelský, Miroslav 

Češka. Jako ověřovatelé zápisu z jednání byli stanoveni a jednohlasně schváleni p. Jitka Střimelská a p.Marek 

Choc. Ověřovatelé zápisu ze zasedání  

11. listopadu 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 ZO 

2. Informace místostarostky o práci ZO a OÚ mezi zasedáními 

3. Stav a průběh akcí v obci v roce 2013, akce pro rok 2014 a plán akcí na další roky 

4. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2014 

5. Vyhodnocení užití státních dotací a dotací od KK v roce 2013 

6. Stanovení počtu pracovníků obce a OÚ pro rok 2014, stanovení mzdových fondů pro rok 2014 

7. Zhodnocení činnosti ZO a OÚ za rok 2013, zhodnocení spolupráce s firmami 

8. Různé 

9. 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 : 

o dne 18. 11. 2013 proběhlo výběrové řízení na přidělení zahrady ppč. 327/1 (za prádelnou). 

Losováním byla zahrada přidělena p. Šándorové. 

o balíčky pro důchodce zajistí p. Ottová 

o byla provedena oprava trativodu od RD Mojžíšů po hřiště u Brožů v délce cca 20 m – akce 

byla realizována firmou  Drechsler Chranišov 

o byla pročištěna kanalizace u RD od Ružbackých po Vincecovi  

o nadále probíhají kontrolní dny na investiční akce, které jsou v naší obci prováděny 

o výměna vany za sprchový kout v bytě v č.p. 72 – p. Valachovičová 

o oprava vzduchotechniky v restauraci „U Kahanu“ 

 

Místostarostka 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 

 

Místostarostka obce paní Střimelská seznámila přítomné s děním v obci  mezi  zasedáními ZO a doplnila některé 

připomínky z minulých zasedání.  

 

- 12. 11. 2013 proběhla schůzka na Krajském úřadě, která se týkala postupu při realizaci nákupu 

telekomunikačních služeb na období 2014 – 2015 – této schůzky se zúčastnila p. Picková 

- 17. 11. 2013 byli přizvání p. Picková, p. Muchka a p. Střimelská ke spolupráci při řešení dopravní 

nehody na místní hasičské zbrojnici. Při této nehodě došlo k probourání zdi do kuchyňky hasičské 

zbrojnice. 



- 18. 11. 2013 – kontrola pracovnice Ministerstva životního prostředí na čerpání dotace – Multicara. 

- 18. 11. 2013 – výběrové řízení na záhradu za prádelnou – zahradu si vylosovala p. Šándorová 

- 20. 11. 2013 – účast p. Střimelské a p. Muchky na schůzce, která se týkala zaměstnanosti v našem kraji. 

Schůzka se konala v budově Krajské knihovny. 

- 22. 11. 2013 – ukončena kontrola finančního úřadu v naší obci. Tato kontrola probíhala na Obecním 

úřadě  od   4. 11. 2013. 

- 25. 11. 2013 – provedena kontrola sběru tříděného odpadu firmou EKOCOM 

- 5. 12. 2013 – kontrola zeleně v lesoparku 

 

 

3. Stav a průběh akcí v obci v roce 2013, akce pro rok 2014 a plán akcí na další roky 

     Veškeré investiční akce, které byli naplánovány na letošní rok jsou i přes některé provozní problémy plněny.  

     Vzhledem k tomu, že na obci jedeme v tzv. provizorním stavu bylo několik investičních akcí plánovaných na  

     rok 2014 přesunuto do dalších let. Na rok 2014 byly přesunuty vzhledem k horšícím se klimatickým  

     podmínkám tyto akce – dokončení opravy komunikace „Chaloupky“ a vybudování chodníku na Starou  

     Chodovskou.  

     Tajemnice paní Picková seznámila přítomné zastupitelé z vícepracemi na investiční akci „Oprava místní  

     komunikace na Nové Sedlo“. 

      

 
4. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2014 

    Předseda finančního výboru pan Zápotocký přednesl přítomným návrh vyrovnaného rozpočtu   na rok 2014.  

    Uvedený rozpočet byl tvořen již od měsíce srpna poprvé byl předložen Finančním výborem Zastupitelstvu  

    obce na zasedání v měsíci září k diskuzi. V měsíci listopadu byl znovu projednáván v ZO a připravený návrh  

    byl vyvěšen na úřední desky obce k diskuzi veřejnosti dne 12.11.2013 a sejmut byl 12.12.2013. Nový návrh  

    vyrovnaného rozpočtu pro rok 2014 činí ve výdajích i příjmech 26.580.000.-  Kč. Zastupitelům přiblížil pan  

    Zápotocký i rozbor potřeby finančních prostředků na nové investice v roce 2014. Rozpočet na rok 2014 byl po  

    krátké diskuzi jednohlasně schválen .  

 

     

5. Vyhodnocení užití státních dotací a dotací od KK v roce 2013 

 

Přehled obdržených dotací v roce 2013 

  
Položka Schválená 

dotace 

Skutečně 

vyčerpáno Kč 

Volby prezidenta republiky 26 200,- 26 200,- 

Volby Parlament ČR. 26 430,- 26 430,- 

Příspěvek na místní správu. 176 610,- 176 610,- 

Dotace pro hasiče – odborná příprava. 2 740,- 2 740,- 

Dotace pro hasiče – vybavení, pohonné 

hmoty, refundace. 

69 300,- Bude vyčerpáno 

Dotace neinvestiční – Místní komunikace 

od čp. 82 k čp. 128 ve Vintířově. 

150 000,- 150 000,- 

Ostatní transakce –Úřad práce zaměstnanci 

VPP. 

234 980,- 234 980,- 

Investiční  dotace – územní plán, průzkumy 

a rozbory. 

50 000,- 50 000,- 

 

Všechny uvedené dotace byly čerpány ke stanovenému účelu a požadované vyúčtování bylo bždy předloženo ve 

stanoveném termínu. 

 
6.  Stanovení počtu pracovníků obce a OÚ pro rok 2014, stanovení mzdových fondů pro rok 2014 

      Místostarostka seznámila přítomné s plánem pracovníků obce a OÚ na rok 2014. Budeme zaměstnávat  

      nadále 15 pracovníků na plný úvazek a uklizečku na úvazek 0,69 %.  

 

Zaměstnanci obce : 

4 zaměstnanci – veřejně prospěšné práce 

 

Zaměstnanci zařazení do Obecního úřadu : 



4 úředník 

1 technický pracovník 

4 zaměstnanci technických služeb 

2 správce Sportovního centra 

1 uklízečka 0,69 % úvazku 

 

 

Nadále se budeme snažit využít co nejvíce pracovníky na veřejně prospěšné práce hrazené z větší části úřadem 

práce. Neočekáváme nárůst pracovníků na stálý pracovní poměr. 

 

 

Plánované mzdové fondy pro uvedené zaměstnance jsou ve výši 3,1 mil.Kč. Dále se místostarostka zmínila o 

odměnách pro zastupitele, na které je vyčleněna v rozpočtu pro rok 2014 částka 800 tis. Kč. Povinné odvody na 

zdravotní a sociální pojištění budou činit cca 1,5 mil. Kč. Zastupitelé po probrání uvedených zpráv návrhy 

schválili.  

 

 

7. Zhodnocení činnosti ZO a OÚ za rok 2013, zhodnocení spolupráce s firmami 

Místostarostka p. Střimelská na závěr dnešního zasedání kladně zhodnotila práci zastupitelů, pracovníků OÚ, 

pomocných aktivů, zájmových organizací, školských zařízení , občanů, firem v místě a poděkovala za celkově 

vykonanou práci v letošním roce, kdy obec dokončila několik důležitých akcí pro svůj další rozvoj. 

 

 

8. Různé: 

 ZO projednalo a schválilo žádost ředitelky MŠ o uzavření tohoto zařízení v době mezi vánočními 

svátky – 23. 12. 2013 – 3. 1. 2014 

 ZO projednalo a schválilo žádost o schválení odměny pro ředitelku MŠ Vintířov 

 ZO projednalo a schválilo žádost o přiznání odměny pro ředitelku ZŠ Vintířov 

 ZO vzalo na vědomí informaci Městské policie Chodov ke svodce událostí v obci za měsíc listopad 

2013 

 smlouvu o společném postupu při centralizovaném zadávání smluv od Karlovarského kraje  

 ZO projednalo a schválilo žádost o pronájem nebytových prostor v č.p. 67 (bývalá kosmetika) od 

občanského sdružení Dětem pro radost 

 ZO projednalo a schválilo otázku výměny vany za sprchový kout v bytě v č.p. 72/2 

 ZO projednalo a schválilo rekonstrukci bytu v č.p. 72/5 

 ZO projednalo a schválilo rozpočet místní knihovny ve Vintířově na rok 2014 

 ZO projednalo a schválilo žádost ŠAK Chodov o finanční příspěvek na pořádání sportovních akcí 

v roce 2014  

 ZO vzalo na vědomí informace o návštěvě Nákupní společnosti s.r.o. 

 ZO bere na vědomí zvýšení ceny odvozu odpadů směsného i tříděného o 2,5 – 3 % - firma CHOTES 

 ZO projednalo a schválilo snížení ceny ve Sportcentru a to u těchto aktivit : Squash na 160,- Kč/hod. a 

malý SQUASH na 100,- Kč/hod. 

 ZO projednalo a schválilo příspěvek na činnost Fondu ohrožených dětí 

 ZO projednalo a schválilo příspěvek na maturitní ples pořádaný Sdružením rodičů a přátel školy při 

Střední průmyslové škole Ostrov 

 ZO projednalo a schválilo příspěvek na maturitní ples pořádaný MI Groupe s.r.o. pro 4. PD ISŠTE 

Sokolov 

 ZO projednalo a schválilo příspěvek na maturitní ples pořádaný Občanské sdružení GYMSO pro 4. C 

Gymnasia Sokolov 

 ZO projednalo  a schválilo smlouvu a přijetí účelové neinvestiční dotaci z rozpočtu MV-GŘ- HZS ČR  

 ZO projednalo a schválilo prodloužení nájemní smlouvy na 3 roky  na restauraci „U Kahanu“ 

manželům Timkovýcm 

 ZO projednalo a schválilo prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor ve zdravotním středisku p. 

Waymannovi 

 ZO bere na vědomí cenu pro rok 2014 o dodávce v tepelné energie PT/001/10/27 

 ZO projednalo a schválilo žádost o další prodloužení termínu splatnosti půjčky poskytnuté na 

předfinancování projektu „Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu Sokolov – východ“ 

 ZO projednalo a schválilo záměr pronajmout část pozemku parcelní číslo 465/8 - (u druhé etapy pod 

vodárnou) 



 ZO projednalo a schválilo doplnění zápisu v bodu č. 5. Projednání výsledku hospodaření obce a schválení 

závěrečného účtu za rok 2012 ze dne 27. května 2013 o text „a to bez výhrad“.  

 ZO projednalo a schválilo rozpočtové změny předložené účetní obce p. Šubrtovou 

 ZO projednalo a schválilo záměr pronajmout  garáž  u holobytů    

 ZO projednalo a schválilo směrnici č 2/2013 Tvorba a užívání sociálního fondu 

 ZO projednalo a neschválilo žádost o finanční příspěvek od Českého červeného kříže na finanční pomoci při 

realizaci akce „Omalovánky první pomoci“ 

 ZO projednalo a schválilo revokaci usnesení 94/10 – prodej bytové jednotky v č.p. 155/8 ze dne 2. září 2013 

 ZO projednalo a schválilo vypsání nového výběrového řízení na prodej bytové jednotky 155/8 

 

9. Usnesení – je samostatnou přílohou zápisu. 

 

Po projednání všech bodů bylo zasedání ZO ukončeno ve 13.15 hodin. 

 

 

Ověřil : 

 

                                                                                                                            Jitka Střimelská                                                                                                                                   

                                                                                                                          místostarostka obce 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


