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č. 113

Z jednání Zastupitelstva obce Vintířov

28. června 2021 – vice na www.vintirov.cz – obec – zápisy a usnesení
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Výroční zpráva školských zařízení MŠ a ZŠ za školní rok 2020/21.
Stav a průběh investičních akcí v roce 2021 a příprava akcí na další roky.
Výroční zpráva Vintířovské teplárenské a majetkové společnosti s.r.o. za rok 2020.
Kulturní akce v měsících 06 -12/2021 a stav jejich příprav.
Projednání výsledků kontroly hospodaření a závěrečného účtu obce za rok 2020.
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 soukromým auditorem.
Zpráva o činnosti TJ Baník Vintířov za rok 2020.
Mateřská škola Vintířov - povolení výjimky z počtu dětí ve třídách pro školní rok 2021/22.
Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat 8. a 9. října 2021.
Stanovení minimálního počtu členů volební komise, počtu sídel a zapisovatele dle zákona č. 247/1995 Sb.
Projednání žádosti o pronájem části pozemku p.p.č. 512/1 v k.ú. Vintířov u Sokolova.
Projednání koupě pozemků od Města Loket v katastrálním území obce Vintířov.
Projednání směny pozemků p.p.č. 478, 479, 480, 481 v k.ú Vintířov u Sokolova s městem Chodov za
pozemky p.p.č. 2498/3 a 465/4 v k. ú. Vintířov u Sokolova.
Projednání bezplatného převodu části pozemku p.p.č. 475/11 (nově dle GP 475/30) v k.ú. Vintířov u
Sokolova od Státního pozemkového úřadu.
Projednání žádosti o schválení odměny pro ředitelku Mateřské školy Vintířov.
Projednání žádosti o schválení odměny pro ředitelku Základní školy Vintířov.
Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 97/5 v k.ú. Vintířov u Sokolova na
zařízení „Reko VTL DN100 Sviňom-Vřes-3, číslo stavby: 7700100679.
Rozpočtová změna č.2/2021.
Projednání návrhu Strategie plánu rozvoje obce Vintířov 2021-2030.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
2.
3.

V měsíci květen 2021 bylo provedeno čištění umělého trávníku na víceúčelovém hřišti na sídlišti firmou
Linhart spol. s r.o. z Brandýsa nad Labem – Stará Boleslav.
Ve dnech 25.5. a 8.6.2021 se v prostorách společenského sálu uskutečnilo projednávání přípravy
Strategického plánu rozvoje obce Vintířov 2021-2030.
Dne 2.6.2021 se starosta a místostarostka obce účastnili jednání řádné valné hromady společnosti SUASskládková, s.r.o.
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4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

V záležitosti odtěžby a sanačních prací v lokalitě Skládky dehtových kalů (TDK) Stará Chodovská se
uskutečnil 12. kontrolní den na základě požadavku MF. Dodavatel sanačních prací ukončil 31.5.2021 část
týkající se odtěžby a sanačních prací po odtěžbě. Na místě bylo konstatováno, že všechny práce, kromě
osevu plochy, byly provedeny. Osev travním substrátem je naplánován na měsíc červen.
Dne 1.6.2021 byla uzavřena smlouva o podmínkách prodeje pozemků s Městem Loket, ve které je
deklarováno, že Město Loket je připravena prodat pozemky o které má obec Vintířov zájem. Předmět
prodeje je ve stavu oceňování, další kroky v tomto směru budou následovat. Konečný verdikt budou mít
zastupitelé smluvních stran.
Dne 17.6.2021 se uskutečnilo jednání VH MAS Sokolovsko na Březové, jednání byl účasten starosta
obce.
Dne 18.6.2021 se uskutečnilo jednání VH společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. a VH
vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska, jednání byl účasten starosta obce.
Dne 21.6.2021 se uskutečnil řádný sněm Hospodářské a sociální rady Sokolovska v knihovně ISŠTE
Sokolov. Jednání byla přítomna místostarostka obce.
Dne 14.6.2021 se uskutečnilo jednání v Lokti v záležitosti elektronických úředních desek instalovaných
v obcích, jehož zadavatelem byl Mikroregion Sokolov - východ. Domlouval se společný postup reklamace.
Dne 10.6.2021 byly opracovány kameny v Lesoparku Jiřího Ošeckého panem Pavlíkem z Ostrova tak,
aby se mohly osadit informační tabulky. Bude vybrán termín osazení.
Dne 21.6.2021 byly firmou EUROGREEN zahájeny práce na regeneraci fotbalových hřišť.
Dne 22.6.2021 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregion Sokolov - východ, jednání byla
účastna místostarostka obce.
Dne 30.6.2021 se uskuteční výběrové řízení na nové nájemce dvou zahrad nacházejících se v lokalitě
pod polyfunkčními domy. Dva ze zájemců byli vyřazeni.
Dne 23.6.2021 bylo vyhlášeno konkursní řízení na místo ředitelky/ ředitele Mateřské školy Vintířov.
Přihlášky jsou přijímány do 19.7.2021 s tím, že nástup na pozici je září 2021.
Termín uzavření mateřské školky z důvodu letních prázdnin je od 19.7. – 13.8.2021.
Do mateřské školy nastoupí pro školní rok 2021/22 do 1. a 2. třídy 49 dětí.
Obec Vintířov koupila pozemky p.p.č. 207, 208, 209 v k. ú. Vintířov u Sokolova od soukromého
vlastníka za 250 000,- Kč. SMJ Krupičkovi.
Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 6.9.2021.

6. září 2021 – vice na www.vintirov.cz – obec – zápisy a usnesení
Program jednání:
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 8. a 9.
října 2021.
3. Stav a průběh investičních akcí v obci v roce 2021, příprava akcí a projektů pro další roky.
4. Kulturní akce v měsících 09-12/2021 a stav jejich příprav.
5. Rozbor hospodaření obce za 01-06/2021.
6. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2021 o místním poplatku za ukládání komunálního
odpadu z nemovitých věci.
7. Projednání návrhu Strategie plánu rozvoje obce Vintířov 2021-2030.
8. Projednání žádosti o odkoupení pozemku/ů parc. č. 241v 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. Rozpočtová změna č.3/2021.
1.
2.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

V měsíci srpnu 2021 proběhlo na základě POPD vyčištění koryta Vintířovského potoka ze strany
společnosti Sokolovské úhelné p.n., a.s.
V době letních prázdnin byla ze strany firmy TECHKAM provedena instalace kamer se
záznamovým zařízením, jehož cílem je monitorovat celý areál mateřské školky. Kamery jsou
namířeny i na místa mimo areál, a to primárně na sběrná místa komunálního odpadu. Hlavním
cílem je zvýšit hlavně bezpečnost v areálu a i monitoring míst zájmu, jako jsou například sběrná
místa komunálního odpadu. V brzké době je počítáno s další etapou, kdy budou rozmístěny kamery
po celé obci.
Pro občany obce Vintířov byla zřízena nová služba umožňující pronájem malotraktoru s vlekem k
odvozu odpadu do místních sběrných míst. Odpad je nutné naložit na připravenou techniku, která
bude přistavena dle dohody při objednání na tel.: 603 924 975 nebo 352 665 416. Tato služba bude
poskytnuta pouze na území obce Vintířov. Odvezen bude pouze odpad, který lze na místních
sběrných místech odevzdat, tzn. veškeré elektrospotřebiče, nábytek, koberce, objemný odpad,
bioodpad. Nebude odvážen nebezpečný a stavební odpad. Malotraktor + vlek včetně obsluhy stroje
200,-/Kč/30 min., 400,-/Kč/1hod. Cena bude stanovena za každou započatou ½ hodinu a je včetně
DPH. Aby tato nová služba vůbec mohla být ze strany obce poskytnuta občanům, musela obec
provést zápis do živnostenského rejstříku. Záměrem toho počínání byla hlavně reakce na potřeby ze
strany občanů.
Dne 21.6.2021 bylo vyhlášeno konkursní řízení na pozici ředitele/ky Mateřské školy Vintířov,
neboť současná paní ředitelka odchází k 12.9.2021 do předdůchodu. Na základě vyhlášeného
konkurzního řízení se novou ředitelkou mateřské školy stane ode dne 13.9.2021 paní Marcela
Kotová.
V měsíci 7/2021 bylo vyhlášeno výběrové řízení na bytovou jednotku č. 11 v č.p. 183, ze kterého
vzešel nový nájemník. V současné době v bytě probíhá rozsáhlejší oprava a po skončení bude
předán k užívání. Předpoklad počátku nájmu je 9/2021.
Ve středu 1. září byl slavnostně zahájen školní rok 2021/22 již tradičně v parku pod školou. Za
obec se tohoto slavnostního zahájení účastnil starosta obce a krátce k rodičům a hlavně k dětem
promluvil. Do prvního ročníku nastoupilo 18 žáků. Celkový počet všech žáku v ZŠ je 85.
Dne 2.9.2021 se zástupci obce účastnili v Lázních Kynžvart vyhlášení výsledků soutěže obcí ve
sběru elektroodpadu v kategorii obce s počtem obyvatel do 2500 za rok 2020 a za rok 2021. Obec
Vintířov získala dvakrát 3. místo a obdržela dárkový poukaz v hodnotě 5 000,- Kč.
Dne 2.9.2021 se uskutečnilo setkání ředitelů technických služeb západočeského regionu za
spoluúčasti starostů. Za obec se účastnili starosta a vedoucí technických služeb.
Ze strany firmy Liasu Vintířov byla nabídnuta možnost pro občany obce očkovat se proti COVID19 přímo v areálu společnosti. Očkovací látkou bude jednodávková vakcína Johnson & Johnson.
Zájemci se mohou hlásit do 15.9.2021 na recepci společnosti nebo na telefonu 352 324 401.
Na základě žádosti byla starostou obce odsouhlasena odměna paní ředitelky Mateřské školy
Vintířov, která 12.9.2021 odchází do předdůchodu a která působila v pozici ředitelky 27 let.
Odměna bude hrazena z prostředků MŠMT ČR.
Dne 9.9.2021 se uskuteční zasedání rady svazku „Mikroregion Sokolov- východ“, kterého se za
obec účastní starosta.
V době od 7. do 17. září bude z důvodu dovolené uzavřeno Sportovní centrum.
Ze strany společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. jsme byli požádání o podněty a požadavky
v rámci přípravy plánu oprav a investic pro příští rok 2022. Jedná se o záležitost každoroční a ze
strany obce budou v termínu návrhy doručeny.
Dne 2.9.2021 byla mezi obcí Vintířov a městem Loket podepsána kupní smlouva, jejímž
předmětem je koupě pozemků nacházejících se v lokalitě nad 5. etapou výstavby rodinných domu.
Celková částka za všechny dotčené pozemky, kterou obec Vintířov od města Loket získá, je
8 008 950,- Kč.
HZS Karlovarského kraje organizuje dne 16. a 17. října 2021 ve městě Karlovy Vary – Dvory
taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému pod názvem „ Luxsor 2021“ Jednotka
naší obce je zařazena mezi jednotky předurčené k plnění úkolů v rámci plošného pokrytí KK a
cvičení se zúčastní.
Příští zasedání zastupitelstva bude dne 11.10.2021.
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Akce realizované v roce 2021 a návrh akci na rok 2022 a další
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
Akce plánované na rok 2022 a další
➢ Výstavba objektu TJ Baník Vintířov
➢ Garáž u budovy výměníkové stanice na techniku obce
➢ Vybudování šikmého parkovacího 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
➢ Vybudování 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
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Zajištění svozu odpadu
Vážení občané, z důvodu podstatných změn v odpadovém
hospodářství dle zákona č.541/2020, který nabyl účinnosti
dne 1.1.2021, týkajících se všech majitelů nemovitostí
určených k bydlení nebo rekreaci, věnujte prosím
zvýšenou pozornost níže uvedenému.
Od 1.1.2022 již nebude Vaším smluvním partnerem
zajišťujícím svoz odpadu firma Chotes s.r.o., nýbrž obec
Vintířov. Toto vyplývá z nového zákona o odpadech. Obec
Vintířov bude svoz odpadu zajišťovat nadále firmou
Chotes s.r.o.
Z tohoto důvodu je v obci Vintířov od 1. 1. 2022 zaveden
obecně závaznou vyhláškou místní poplatek za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci.
Poplatníkem tohoto poplatku je každá fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště,
nebo fyzická, právnická osoba, vlastnící nemovitou věc, ve které nemá bydliště žádná fyzická
osoba.
Základem tohoto poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků (nádoba na odpadpopelnice) pro nemovitou věc. Obecně závaznou vyhláškou je stanoven minimální základ
dílčího poplatku na 60 litrů odpadu na osobu za měsíc. Sazba poplatku je stanovena na
0,42- Kč za litr odpadu.
Příklad: 4 členná rodina v rodinném domě: každý člen vyprodukuje minimálně 60 litrů
odpadu za měsíc, tudíž 4x60 = 240 litrů. Bude stanovena minimálně 240 l nádoba (popelnice)
s vývozem minimálně 1x za měsíc. Cena 240 x 0,42 = 100,8- Kč/měsíc, tj. 1.210,- Kč/rok.
Vše je nastaveno tak, aby co nejvíce kopírovaly dosavadní ceny a služby zajištěné společností
Chotes s.r.o. S příchodem nového zákona o odpadech jsou ceny skládkovného výrazně vyšší a
každým rokem porostou, s tím je potřeba počítat. Taktéž ceny služeb Chotes s.r.o. mírně
vzrostly.
Společnost Chotes s.r.o. bude všem smluvním partnerům zasílat v měsíci říjnu 2021
výpovědi k 31.12.2021. Prosíme tedy všechny vlastníky nemovitostí, předsedy SVJ a
SBD, aby již v listopadu začali předkládat na Obecní úřad ve Vintířově vyplněný formulář

„Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci“,
který bude distribuován do každé domácnosti.

Na základě toho s Vámi bude spočítána a objednána kapacita soustřeďovacích prostředků pro
nemovitou věc. Bez učinění těchto kroků Vám od 1.1.2022 nebude odvážen odpad.
Robert Muchka, vedoucí místního hospodářství
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Kulturní akce říjen–prosinec2021
ŘÍJEN
30.10.2021

20.11.2021

Sobota

18.30- 20.30

sobota

14.00

27.11..2021
sobota

07.00 - 20.00

23.12.2021

čtvrtek

18.00

24.12.2021

pátek

…...2021

Halloweenské strašení - vodárna
LISTOPAD
Vítání občánků v režii SPOZ, ZŠ a kulturní komise – sál Restaurace u
Kahanu
Předvánoční výlet do adventní Prahy do Národního muzea. Tato akce je ve
fázi příprav – o všem budou občané informování v měsíčních
informacích.
PROSINEC
vánoční balíčky pro seniory od 63 let
ochutnávka svařáčku a zpívání vánočních koled pod stromečkem - lesopark
nebo hasičská zbrojnice
17. ročník soutěže o nejlepší štědrovečerní salát - VYKA, kulturní komise

Vítání občánků 2021

V roce 2021 se slavnostní vítání nově narozených občánků uskuteční v sobotu 20.
listopadu od 14.00 hodin ve společenském sále restaurace „U Kahanu“. Vítat se
budou děti narozené v období 1.11.2020 – 31.10.2021. Každé narozené děťátko,
které se se svými rodiči zúčastní slavnostního přivítání, dostane od obce malý
dárek, pamětní list a finanční hotovost. Z průběhu akce budou pořízeny fotografie,
z nichž některé obdrží rodiče a další budou založeny do „Knihy zápisů do života“.
S ohledem na zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů je potřeba, aby
se zákonní zástupci, jejichž děťátko má trvalý pobyt v obci, nebylo-li ještě přivítáno
a mají-li rodiče zájem se zúčastnit vítání občánků v listopadu 2021, dostavili na obecní úřad a vyplnili zde příslušný
formulář. Formulář si je možno vyzvednout na obecním úřadě, případně stáhnout na webových stránkách
obce – www.vintirov.cz – obecní úřad - formuláře.

Ze školských zařízení

Mateřská škola
Nový školní rok byl pro nás opravdu plný změn. Po letech zodpovědné a láskyplné práce odešla do
důchodu paní ředitelka Zdeňka Štafková. Pro naši MŠ udělala mnoho dobrého a v neposlední řadě
nám předala své zkušenosti z pedagogické praxe.
S podporou všech kolegyň a po úspěšném srpnovém konkurzu na tuto pozici se ji pokusím
plnohodnotně nahradit.
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Společnými silami jsme vše zvládli připravit na nový školní rok, za což moc děkuji všem
zaměstnancům naší mateřské školy.
Děti se po prázdninách vrátily do školky s úsměvem a vše zvládly bez potíží. Nově nastupující děti se
adaptovaly, až na pár slziček, také brzy. Rodičům bylo doporučeno neprodlužovat ranní loučení a
pravidelná docházka dětí do školky.
V 1.třídě děti uvítaly paní učitelky: Marcela Soukupová, Marcela Kotová a asistentka Miluše
Vaňková. Ve 2.třídě se na děti těšily paní učitelky Jana Bokšayová , Lucie Nimrichterová a asistentka
Šárka Erbertová. Čistotu ve školičce zajišťuje paní uklízečka Markéta Hřebejková. O nasycená bříška
se starají paní kuchařky Soňa Bikerová, Zuzana Mandincová a Nikola Hřebejková. O údržbu
tělocvičny a zahrady se stará pan správce František Fečo.
30.9. 2021 jsme připravili třídní schůzky pro rodiče, kde jsme je informovali o našich plánech a také
se domluvili na spolupráci zejména při pořádání akcí. Děkujeme přihlášeným dobrovolníkům.
Na jaké akce se můžou děti i rodiče těšit?
Říjen:
„Žabičková stezka v lesoparku“
„Soutěž o nejlepšího sběrače kaštanů“
Listopad:
„Třídíme odpad“- naučná stezka v lesoparku
„Dýňový den“
„Logohrátky se Slávkem Bourou“
Prosinec:
„Čertoviny“
„Vánoční setkání“
„Vánoční jarmark“
Celý rok nás bude provázet náš nový výukový projekt „Putování se skřítkem Ekolínkem“.
Těšíme se na spolupráci a přejeme všem hodně zdraví.
Za kolektiv MŠ Vintířov- Marcela Kotová, ředitelka školy

Základní škola
Organizace školního roku 2021/2022
podzimní prázdniny
vánoční prázdniny
vyučování začne v pondělí
jednodenní pololetní prázdniny
jarní prázdniny
velikonoční prázdniny
hlavní prázdniny
školní rok 2022/2023 začne

27. 10. a 29. 10. 2021
23. 12. 2021 - 2. 1. 2022
3. 1. 2022
4. 2. 2022
14. 3. – 20. 3. 2022
14. 4. 2022
1. 7. – 31. 8. 2022
1. 9. 2022

Návrh na ředitelské volno:
25. 10. – 26. 10. 2021 (po, út)
22. 12. 2021 (st)
Všem žákům i zaměstnancům naší školy přeji pohodový školní rok a hlavně pevné zdraví.

Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ
Ve středu 1. září 2021 jsme se tradičně s prvňáčky a jejich rodinou sešli v kruhu pod školou. Projev
měla paní ředitelka s panem starostou a poté jsme se pouze s dětmi (vzhledem k vládnímu nařízení)
odebrali do naší třídy. Tady děti dostaly uvítací balíček, pamětní list, představily se a společně jsme si
pak všichni zatancovali. Do 1. třídy letos nastoupilo 18 dětí. Držíme našim novým školákům palce a
rodičům přejeme spoustu trpělivosti☺
Za pedagogický sbor Mgr. Petra Šimková
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ROZPIS ZÁJMOVÉ ČINNOSTI pro školní rok 2021/2022
zahájení v týdnu od 4. 10. 2021

TANEČNÍ KROUŽEK starší

pátek

13:30-15:00

4.-5. ročník

Jitka Drofová

TANEČNÍ KROUŽEK mladší

pondělí

13:30– 15:00

1.-3. ročník

Mgr. Petra Šimková

ŠIKULKY

pondělí

13:30 – 15:00

2.-5. ročník

KERAMIKA - mladší

středa

13:00 – 14:30

1.-2. ročník

KERAMIKA - starší

čtvrtek

13:30 – 15:00

3.-5. ročník

HUDEBNÍ KROUŽEK

středa

13:30 – 15:00

1.-5. ročník

Jana Plechatová
Jitka Drofová
Mgr. Petra Šimková
Andrea Dvořáková
Mgr. Petra Šimková
Andrea Dvořáková
Mgr. Nina Kačírová

LOGOPEDIE
A NÁPRAVNÁ PÉČE

individuálně upřesní paní
učitelka Kindlová

1.-5. ročník
na doporučení
TU

Mgr. Monika
Kindlová

Ze sportu v obci

KPM - PODZIM 2021
Kolo

Datum

10.
11.
12.
13.

16.10.
23.10.
30.10.
06.11.

Den
SO
SO
SO
SO

Zápas

Hodina

B. Vintířov - FC Cheb
FK Nová Role - B. Vintířov
B. Vintířov - Sokol Žlutice
Olympie Hroznětín - B. Vintířov

15:30
15:00
14:00
14:00

Mládež - OPMP - PODZIM 2021
Kolo

Datum

8.
9.
11.
10.

15.10.
20.10.
28.10.
29.10.

Den
PÁ
ST
ČT
PÁ

Zápas

Hodina

Spartak Chodov - B. Vintířov
B. Vintířov - FK Baník Sokolov
B. Vintířov - SK Dolní Rychnov
Sokol Citice - B. Vintířov

17:00
18:00
10:00
16:30

Mládež - OPMŽ - PODZIM 2021
Kolo

Datum

8.
9.
10.

15.10.
22.10.
29.10.

Den
PÁ
PÁ
PÁ

Zápas

Hodina

B. Vintířov - SK Dolní Rychnov
Baník Habartov - B. Vintířov
B. Vintířov - Nové Sedlo/Loket

17:00
16:30
16:30
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Tašky na tříděný odpad
Naše obec připravila malou odměnu a pomůcku k usnadnění třídění, a to
v podobě velmi dobře zpracovaných tašek vyrobených z recyklovaného
materiálu.
K dispozici jsou varianty:
Velká sada (3ks tašek: plast, papír, sklo) vhodné do rodinných domů
Malá sada (3ks tašek: plast, papír, sklo) vhodné do bytových domů
Tyto tašky na tříděný odpad lze vyzvednout na Obecním úřadu ve Vintířově
v kanceláři č.7 za jednorázový poplatek 20,- Kč za sadu (obě varianty).
Děkujeme, že třídíte. Má to smysl.

Obec Staré Sedlo informuje
Vážení občané,
tímto bych Vás chtěl informovat, že dnem 01.11.2021
bude uzavřena lávka přes řeku Ohři ve Starém Sedle,
která napojuje cyklotrasu č. 2030 na národní
cyklotrasu č. 6, je tedy důležitou spojnicí cyklostezek.
Jelikož je hojně využívanou spojnicí turisty i cyklisty,
je z hlediska bezpečnosti nutností ji nahradit novou.
V rámci nové výstavby lávky proběhne i zhotovení
přeložky vodovodu pro naši obec, proto i z tohoto
důvodu by výstavba měla probíhat od října 2021 do srpna 2022.
Chtěl bych Vás požádat o zveřejnění této informace na Vašich úředních deskách, webových stránkách,
FB, popřípadě v obecním tisku, abychom dostatečně informovali veřejnost.
Velice děkuji za Vaši spolupráci a přeji Vám klidné prožití následujícího ročního období.
S pozdravem
Miroslav Toncar, starosta

Jaký typ nového zdroje mohu pořídit a kolik finančních prostředků mohu získat?
Dotace na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech (včetně trvale
obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů, je poskytována
fyzickým osobám na výměnu kotle nesplňujícího emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.

9

Kdo může o dotaci požádat?
Vlastník nebo spoluvlastník výše uvedené nemovitosti, který zároveň v této nemovitosti trvale bydlí.
Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nepřesáhl
170 900 Kč. Výjimku z povinnosti prokázat výši příjmů představují následující případy:
1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod třetího
stupně;
2. Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti;
3. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi
nebo příspěvek na bydlení;
Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů do
26 let uvažují ve výši 0 Kč.
Kdy budu moci o dotaci požádat?
V případě, že splňujete podmínky uvedené v tomto letáku, kontaktujte krajský úřad na níže uvedených
kontaktech.
Pro získání dotace je třeba vyslovit u Karlovarského kraje předběžný zájem do konce roku 2021. Sběr
žádostí a realizace bude probíhat v roce 2022.
Jaký typ nového zdroje mohu pořídit a kolik finančních prostředků mohu získat?
•
•
•

tepelné čerpadlo max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 130 000 Kč,
kotel na biomasu max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 130 000 Kč,
plynový kondenzační kotel max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč

Musím celou výměnu zafinancovat z vlastních zdrojů?
Na financování bude možno od kraje získat část finančních prostředků zálohově.
Jaké dokumenty budu k žádosti potřebovat?
Výčet dokumentů Vám rádi sdělíme na níže uvedených kontaktech. Vždy je však třeba doložit:
- Platný doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje
na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění.
- Fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
Co mám nyní pro získání dotace učinit?
V případě, že splňujete podmínky uvedené v tomto letáku, kontaktujte krajský úřad na níže
uvedených kontaktech
Kontakty:
Agáta Holá: 354 222 214, agata.hola@kr-karlovarsky.cz; Ing. Kamila Caháková, 354 222 424,
kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz;
Mgr. Petra Krajčovičová, 354 222 645, petra.krajcovicova@kr-karlovarsky.cz; Eva Dolívková: 354
222 569, eva.dolivkova@kr-karlovarsky.cz; Mojmír Kalvoda: 354 222 487,mojmir.kalvoda@krkarlovarsky.cz; Pavla Vdovcová: 354 222 268, pavla.vdovcova@kr-karlovarsky.cz;
Jitka Lapešová: 354 222 414, jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz; Mgr. Michal Mottl: 354 222 263,
michal.mottl@kr-karlovarsky.cz
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BLAHOPŘEJEME
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