OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI
KVĚTNU 2021
INFORMACE Z RADNICE:
❖ Za zpřísněných hygienických opatření se uskuteční dne 10. května 2021 20. zasedání

❖

❖

❖

Zastupitelstva obce Vintířov. Zasedání se bude konat v prostorách společenského sálu
restaurace U Kahanu od 16.00 hodin. Veřejnost se tohoto jednání bude moci zúčastnit, za splnění
veškerých hygienických opatření s tím spojených. Programem jednání: kontrola usnesení z
minulého zasedání zastupitelstva obce, informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, které se budou konat 8. a 9. října 2021, informace o kulturních akcích v roce 5-12/2021, stav a
průběh investičních akcí v roce 2021 a příprava akcí na další roky, zpráva o činnosti správy
majetku obce za rok 2020, zpráva o činnosti místní knihovny za rok 2020, zpráva o činnosti SDH
Vintířov JSDH za rok 2020, účetní závěrka Základní školy Vintířov za rok 2020, účetní závěrka
Mateřské školy Vintířov za rok 2020, návrh na rozdělení výsledků hospodaření za rok 2020
Mateřská škola Vintířov, projednání výsledku kontroly hospodaření a závěrečného účtu obce za
rok 2020, delegování zástupce obce na jednání valné hromady společnosti Sokolovská
vodárenská s.r.o., informace o pozemcích Města Loket v katastrálním území obce Vintířov/ prodej,
projednání odkoupení pozemku p.č. 457 v k.ú. Vintířov u Sokolova od Sokolovské uhelné, právní
nástupce, a.s., projednání žádosti Základní školy Vintířov o udělení souhlasu zřizovatele s realizací
projektu výzvy č. 80-OP VVV – Šablony III., konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního
místa ředitele školského zařízení Mateřské školy Vintířov, projednání žádosti o odkoupení části
pozemku p.p.č. 41 v k.ú. Vintířov u Sokolova, žádosti o převod nájemní smlouvy na pozemek
p.p.č. 26/8, projednání změn nájemních smluv obecních garáží v areálu č.p. 179, projednání
žádosti o rozšíření pronájmu části pozemku p.p.č. 335 v k.ú. Vintířov, partnerská smlouva o
spolupráci MAS 2021 – dodatek č. 1, projednání smlouvy o spolupráci s investorem Projektu
větrných elektráren meridian Nová Energie s.r.o., projednání žádosti o odpuštění nájemného za
provozování baru ve sportovním centru, projednání odpuštění nájemného osobám využívající
nebytové prostory obce k podnikání a další.
Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Vintířov 2021-2030. Vážení občané, dovolujeme
si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor občanů na kvalitu života v obci a
směřování rozvoje obce. Výstupy této ankety budou významnými podklady pro připravovaný
Strategický plán rozvoje obce Vintířov pro období 2021-2030. Existence strategického plánu
rozvoje obce je velmi důležitá také z pohledu možností čerpání prostředků ze strukturálních fondů
Evropské unie, národních prostředků, z prostředků Karlovarského kraje a dalších zdrojů. Na
položené otázky odpovězte, prosím, zaškrtnutím odpovědi, která nejvíce respektuje Váš názor,
popřípadě doplňte vlastní komentář. Dotazník je přílohou těchto informací a nebo v elektronické
formě je umístěn na stránkách obce https://www.vintirov.cz/cs/aktualni-informace-obecniho-uradu/.
Dotazník je anonymní – získaná data budou hromadně zpracována statistickými metodami bez
sledování Vaši identity. Vyplněný dotazník v tištěné podobě vyplňte nejpozději do 7. 5. 2021 na
obecní úřad. O výsledcích budete informováni na internetových stránkách obce i na prvním
veřejném projednání přípravy k tvorbě strategického plánu rozvoje obce, které je naplánováno
v období 19.-25. května 2021.
Finanční úřad upozorňuje občany, že je v budově Finančního úřadu pro Karlovarský kraj v
Sokolově, Růžové náměstí 1629 a všech příslušných finančních úřadech, v době od 27.4 do
7.5.2021 bude zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se uvedeným
daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora
uvedeného správce daně „DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021“. Složenky budou
poplatníkům doručeny poštou do 25.5.2021. Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů proplacení
daně e-mailem, nebude zaslána složenka. Zaplacení daně je nutné do 31.12.2021 při platbách do
5000,-Kč, vzhledem k dané situaci.
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/22, proběhne v termínu 3.-14. května 2021. Z
důvodu epidemiologické situace proběhne zápis bez přítomnosti dětí a dle možnosti zákonných
zástupců distančně. Dokumenty potřebné k zápisu: kopie rodného listu dítěte, kopie očkovacího
průkazu dítěte nebo potvrzení o očkování dítěte vydané dětským lékařem, občanský průkaz zák.
zástupce / pro ověření trvalého bydliště/, vyplněná žádost o přijetí do MŠ /možno stáhnout z
webových stránek MŠ nebo vyzvednout přímo v MŠ. Žádost a výše uvedené dokumenty mohou
zákonní zástupci podat: do datové schránky MŠ / pokud ji mají zřízenou/, e-mailem s el. podpisem
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zák. zástupce, poštou / rozhodující je datum podání na poště/, osobním podáním ve škole /termín
osobního podání je nutné však domluvit telefonicky ve dnech od 26.4. – 30.4.2021 od 10.00- 11.30
hod./, Více zde: https://materska-skola-vintirov.webnode.cz/zapis-deti-do-ms/
Další skupinou lidí, která se může registrovat na očkování proti COVID-19 v rámci centrálního
rezervačního systému, jsou od středy 28. dubna občané starší 55 let. Registrace v centrálním
rezervačním systému je pro tyto zájemce o očkování opět přístupná na internetové stránce:
https://registrace.mzcr.cz/. Prostřednictvím systému jim bude rezervován termín a místo provedení
očkování. Jedno z očkovací z míst je také v Chodově. Pomoc s registrací nabízí i Obecní úřad
Vintířov, neváhejte nás kontaktovat na telefonu 352665416. Bezplatná krajská asistenční linka pro
pomoc s registrací na očkování má telefonní číslo 800 600 444 a v provozu je v pracovní dny
denně od 8 do 18 hodin, o víkendech a svátcích od 9 do 15 hodin. Volat je ale také možné státní
linku 1221.
Pro rok 2021 není plánována odstávka tepla a teplé užitkové vody dodavatelem Sokolovskou
uhelnou, pr. nástupce, a.s.
Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Účelem sčítání je vytvořit a zpřístupnit statistické informace za
celé území České republiky o fyzických osobách, domácnostech, bytovém a domovním fondu k
rozhodnému okamžiku sčítání. Provádí ho Český statistický úřad. Sečtení musí proběhnout
elektronicky nebo písemně do 11. května 2021. Sčítací formulář pro domácnost se skládá ze dvou
částí: z části s údaji o bydlení a složení domácnosti a z části za jednotlivé osoby. Vzhledem k
epidemické situaci je vhodné, aby lidé v maximální míře využili možnost sečíst se online.
Zákonnou povinnost tak mohou snadno splnit z domova bez nutnosti kontaktu se sčítacím
komisařem nebo návštěvy kontaktního místa a významně tak omezí riziko přenosu nákazy. Pokud
si nebudete vědět rady s vyplněním formuláře nebo budete chtít sečíst elektronicky,
kontaktujte obecní úřad tel. 352665416.

KULTURA:
❖ Vzhledem ke zlepšující se situaci ohledně COVID19 se možná uskuteční tyto jednodenní zájezdy
pořádané obcí Vintířov.
5. června 2021 (sobota) – Hrad Křivoklát a Koněpruské jeskyně – odjezd z Vintířova od
obchodu Vintíř v 7.00 hodin.
Program: prohlídka hradu Křivoklát, oblíbeného místa českých panovníků včetně Karla IV.
Prohlídka zahrnuje návštěvu hradního nádvoří, Stříbrnice, Augustova vězení, dalších částí
vězení a hladomorny, dále kaple, Rytířského a Královského sálu, knihovny, obrazárny, místnosti
věnované osobnosti Filipíny Welserové a hradního fürstenberského muzea., individuální čas na
nákup suvenýrů, oběd, kávu, poté přejezd do Koněpruských jeskyní.
26. června 2021 (sobota) – Park Mirakulum a tankodrom Milovice - odjezd z Vintířova od
obchodu Vintíř v 7.00 hodin. Návštěva parku se zábavou pro malé i velké jakoje vodní svět, hrad,

minizoo, lesní město s vulkánem, obří trampolína a houpačky, bludiště, kolotoč, tubing,
podzemní chodby, naučné zahrady, dětská vesnička atd
Přihlášky na uvedené zájezdy se budou přijímat od 12. května 2021 (středa), od 16.00 hod.
v kanceláři tajemnice č. 6. Cena zájezdu činí 250,- Kč.

