
OBECNÍ  ÚŘAD VINTÍŘOV 
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI         

KVĚTNU 2020 
 

INFORMACE Z RADNICE: 
❖ Za zpřísněných hygienických opatření se uskuteční dne 18. května 2020 13. 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. V případě svých dotazů můžou občané využít i 
elektronickou komunikaci, zasláním svých dotazů na email (choc@vintirov.cz). Programem jednání 
bude: Průběh investičních akcí pro rok 2020 a příprava PD a akce na další roky, kulturní akce v 
měsících 04-12/2020 a stav jejich příprav, Zprávy o činnosti TJ Baník Vintířov za rok 2019, SDH 
Vintířov, Knihovny, Zpráva o činnosti správy majetku obce za rok 2019, odpisový plán na rok 2020 
MŠ a ZŠ, návrh na rozdělení výsledků hospodaření za rok 2019 MŠ a ZŠ, Závěrečný účet obce 
Vintířov a výsledky přezkumu hospodaření obce za rok 2019 a jiné.    

❖ Počátkem měsíce květen 2020 se započne s výstavbou parkoviště u zdravotního střediska. 
Dne 27.4.2020 proběhlo výběrové řízení, ze kterého vzešla vítězně firma JML stavební s.r.o.. 
Pokud vše proběhne dle předpokladů a bude podepsána smlouva o dílo, stavba započne. Stavba, 
jejíž cena byla vysoutěžena za částku 1.675.261,77 Kč bez DPH, bude probíhat v termínu 5-
7/2020. Tímto krokem vznikne v této lokalitě sídliště 17 nových parkovacích míst. Záměrem stavby 
je uspokojit majitele vozidel a zabránit nevhodnému parkování podél komunikace od obchodu 
Vintíř. Také občané směřující k obvodnímu lékaři a jiným službám poskytovaných v budově 
bývalého zdravotního střediska budou mít daleko snazší možnost zaparkovat. Chceme požádat 
občany, aby uposlechli všech výzev a značení v době výstavba parkoviště. Provádějící firma se 
bude maximálně snažit zbytečně svou činností neztěžovat provoz v místě výstavby. Vzájemné 
respektování přispěje k přehlednosti a tím k bezpečnosti při výstavbě. Dalším záměrem v blízkosti 
parkoviště je vybudování chodníku podél komunikace. Záměr bude ještě předmětem jednání 
zastupitelstva obce. 

❖ Knihovna bude opět v provozu od 5. května 2020 za předpokladu dodržení hygienických 
podmínek (nošení roušek a dezinfekce rukou klienta při vstupu do objektu). V knihovně bude 
omezen provoz studovny a počítačové sekce. 

❖ 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 
7.5.2020 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 2020“. Složenky budou 
poplatníkům doručeny poštou. Zaplacení daně je nutné do 31.5.2020 při platbách do 5000,-Kč. 

❖ Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/21, proběhne dne 14. května v době od 10.00 
do 15.00 hodin. Zápis proběhne v ředitelně MŠ, vezměte s sebou občanský průkaz, očkovací 
průkaz a rodný list dítěte. Rodiče dodají "Přihlášku k zápisu" a "Čestné prohlášení o očkování 
dítěte", kterou si, pokud možno, sami vytiskli z web-stránek /rubrika "Dokumenty ke stažení"/a v 
den zápisu ji donesli již vyplněnou s požadovanými dokumenty /kopie očkovacího průkazu, rodný 
list dítěte/. Pro příjem dítěte nebudeme vyžadovat vzhledem k nastalé situaci potvrzení od lékaře -  
je nutné, aby mělo dítě řádné očkování vyznačené v očkovacím průkaze. Více zde: 
https://materska-skola-vintirov.webnode.cz/zapis-deti-do-ms/ 

❖ Obec Vintířov pronajme část pozemku za účelem využití-zahrada. Jedná se část pozemku 
parc.č. 512/1 (u autoservisu) o výměře 300 m2 ve Vintířově. Určené využití pozemku – zahrada. 
Zájemci o pronájem odevzdají žádosti na Obecním úřadě Vintířov, číslo dveří 6 – podatelna v době 
od 5. května 2020 do 18. května 2020 do 12. 00 hod.. Žádosti budou na předepsaném formuláři, 
který obdržíte na Obecním úřadu Vintířov nebo na stránkách obce www.vintirov.cz, pronájem 
pozemku zahrady, https://www.vintirov.cz/download/file/663-Sbizhub_C2217051011510.pdf. 
Žadatel musí splnit podmínky vyplývající z pravidel pro přidělování pozemků za účelem zřízení 
zahrady.  

❖ Sportcentrum Vintířov bude zprovozněno od 5. května 2020 mimo sportoviště-bowling. Každé 
ze sportovišť má dle nařízení vlády omezenu kapacitu. Sportovat se může pouze s rouškou, ve 
vzdálenosti 2 m od ostatních sportovců a je vyžadovaná dezinfekce rukou a následná dezinfekce 
použitého cvičebního nářadí. Šatny a sprchy musí zůstat uzavřené, z tohoto důvodu je nutné 
přijít z domova již ve cvičebním úboru.  
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