Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se konalo
dne 3. září 2018 od 16. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Přítomni : p. Ošecký Jiří, p. Střimelský Jiří, p .Češka Libor, Choc Marek , p.Jitka
Střimelská, p. Horvát Milan, p. Robert Muchka, p .Zápotocký Rosťa, p .Šimková
Petra,p.Vašek Pavel
Nepřítomni : p Češka Miroslav
Občané a hosté :p Picková ,p.Trska
Starosta obce pan Ošecký přivítal po dovolených všechny přítomné. Do návrhové komise byli
navrženi a jednohlasně odsouhlaseni pánové Jiří Střímelský, Libor Češka a Rosťa Zápotocký. Jako
ověřovatelé zápisu z jednání byli stanoveni a jednohlasně schváleni p.Marek Choc a p.Robert Muchka.
Ověřovatelé zápisu ze zasedání 18.6.2018 pan Choc a pan Muchka potvrdili, že zápis četli a odpovídá
průběhu jednání ve všech bodech. Na návrh starosty bylo přistoupeno k programu, který obdrželi
členové ZO společně s materiály v termínu, který stanoví jednací řád.
Program :
1. Kontrola usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva obce.
2. Informace starosty obce o práci ZO a OÚ mezi zasedáními.
3. Stav a průběh akcí pro rok 2018 ,příprava akcí pro další roky.
4. Informace o přípravě kulturních akcí na měsíce 09 – 12/2018.
5. Rozbor hospodaření obce za I .pololetí 2018 a příprava návrhu rozpočtu na rok 2019.
6. Vyhodnocení společného volebního programu na roky 2014 – 2018.
7. Stav příprav voleb do Zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6.10.2018 a do Senátu PČR.
8. Různé.
9. Usnesení.
K jednotlivým bodům :
1.Kontrola usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva obce.
Starosta obce p. Ošecký seznámil přítomné s plněním usnesení z minulých zasedání a konstatoval, že
usnesení jsou průběžně plněna. Není neustále dořešena otázka ceny odvozu odpadů ze sídliště a otázka
provozu Keramického kroužku v části čp.169.
2.Informace starosty obce o práci ZO a OÚ mezi zasedáními.
Starosta obce pan Ošecký seznámil přítomné s děním v obci mezi zasedáními ZO a doplnil některé
další připomínky z minulých zasedání. V době mezi zasedáními ZO proběhlo několik kontrolních
dnů na prováděné stavby v obci ,kde je v současné době již dokončen chodník na osadu Chranišov a je
požádáno o kolaudaci. Dále se jedná zejména o údržbu obou školských zařízení v době dovolených a
prázdnin. Starosta podal informaci o přípravě na zahájení nového školního roku 2018/19 v místní
Mateřské škole, kde byl po dovolené zahájen provoz 13.8.2018. V základní škole bude začínat v
pondělí ,3.9.2018, v prostoru místního parku tak, jak se již za poslední roky stalo zvykem. Zahájení
nového školního roku se zůčastní starosta pan Ošecký a místostarosta pan Choc.
Místostarosta pan Choc a starosta obce pan Ošecký seznámili přítomné s návštěvou v domově
důchodců Květinka v Ostrově, pana Josefa Jakubka, jehož je naše obec opatrovníkem. Na našem OÚ
proběhlo jednání s Mgr.Tomínem z centra služeb mikroregionu Sokolov – východ ve věcech
výběrových řízení na nové investiční akce.Starosta obce se zůčastnil v měsíci červnu 2018 VH MAS
Sokolovsko na Březové. Započata spolupráce s BP Ostrov ve věci budování parkoviště naproti čp.99.
Starosta se zúčastnil zasedání rady mikroregionu Sokolov – východ,která se konala 28.6.2018 u nás ve
Vintířově. 4.7.2018 proběhlo na našem OÚ jednání se zástupcem ABATEC Brno v záležitosti

osvětlení fotbalového hřiště. Náš OÚ navštivili pracovníci HZS KK pan Antoš a Novotný v záležitosti
aktualizace některých dat obce. Starosta se zúčastnil jednání se zástupci firmy BMW na MěÚ Sokolov
dne 26.7.2018. Na našem OÚ proběhlo dne 27.8.2018 jednání s předsedou představenstva SU
a.s.Sokolov,ing Pöprlem.
3. Stav a průběh akcí pro rok 2018 ,příprava akcí pro další roky.
Starosta obce pan Ošecký přítomné seznámil se stavem jednotlivých akcí, které jsou pro letošní rok
připraveny. Stav je popsán v materiálech ,které byly zaslány jednotlivým členům ZO s pozvánkou na
dnešní zasedání . Kromě dlouhodobě naplánovaných i neplánovaných akcí v ZŠ a MŠ Vintířov ,byly
provedeny i nezbytné opravy a výmalby místního předsálí restaurace U KAHANU ,části čp.169 ,
oprava fasády a nátěry místní požární zbrojnice a napojení garáže, kde se prodával kdysi Propan –
butan, na elektrickou síť. Dále byla provedena revitalizace obou fotbalových ploch .Společný volební
program a jeho vyhodnocení, je také samostatnou přílohou.
4.Informace o přípravě a průběhu kulturních akcí na měsíce 09 – 12/2018.
Paní Střimelská, seznámila všechny přítomné s průběhem dosavadních kulturních akcí a připomněla i
akce,které se ještě odehrají do konce roku . Dále pak otázku rock festu dne 15.8.2018, okomentoval
pan L.Češka,který připomněl, že vše na hřišti se odehrávalo pod taktovkou SDH.Konstatoval,že celá
akce byla úspěšná a zúčastnilo se jí více jak 500 lidí. Dále informovala paní Střimelská o přípravě
oslav hornického dne, který proběhne 15.9.2018 v režii KK. Připomněla i zájezd občanů na Moravu
v závěru měsíce září. Byl projednán a odsouhlasen návrh zájezdů na rok 2019 a paní Střimelská byla
pověřena jednat s CK Liška kolem realizace.
5.Rozbor hospodaření obce za I. pololetí 2018 a příprava rozpočtu na rok 2019.
Předseda finančního výboru pan Zápotocký přednesl přítomným zastupitelům rozbor hospodaření za
I.pololetí roku 2018, který je samostatnou přílohou. Uvedené materiály byly zpracovány účetní obce
paní Šubrtovou a byly projednány ve FV. Příjmy za uvedené období činí 20 309 706..- Kč a jsou
plněny ve vztahu k ročnímu rozpočtu na 52,90.% .Výdaje za uvedené období byly 17 215 142.- Kč,
což je 51,33% z plánovaného rozpočtu výdajů na uvedené období. Výsledky pro obec jsou
uspokojující a zaručují dobrý odrazový můstek pro rok 2019. Po krátké diskusi vzali zastupitelé tento
výsledek na vědomí. Pan Zápotocký potom přednesl první návrh rozpočtu na rok 2019,který vychází
z rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2022.Výše vyrovnaného rozpočtu by se měla pohybovat
v částce 33 000 000.- Kč na straně příjmů i výdajů. Na stránce příjmů počítá obec s daňovými příjmy
podle RUD .Na stránce výdajů zůstává rozpočet téměř stejný. O celkové výši rozpočtu se bude
rozhodovat zejména po rozboru za 1 – 9/2018 v měsíci říjnu již nově zvolené zastupitelstvo. Konečná
podoba rozpočtu na příští rok by potom měla být známa v 2.dekádě listopadu a měla by být vyvěšena
ke konzultaci veřejnosti tak, aby byl rozpočet schválen v měsíci prosinci 2018.Zastupitelé vzali tento
první návrh rozpočtu, který vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 – 2022, na
vědomí a na dalších jednáních ZO bude upřesňován.
6.Vyhodnocení společného volebního programu na roky 2014 – 2018.
Program a jeho vyhodnocení za uvedené období byl přílohou materiálů na dnešní zasedání Starosta
rozvinul kolem vyhodnocení diskusi a k této se připojili i ostatní přítomní. V závěru diskuse bylo
konstatováno, že program byl plněn.
7.Informace o stavu přípravy voleb do Zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6.10.2018.
Tajemnice OÚ paní Picková informovala přítomné o stavu dosavadních příprav voleb a konstatovala,
že zatím běží vše podle stanoveného harmonogramu zákonem a počáteční úkony a rozhodnutí byly
přijaty již na zasedání ZO v měsíci červnu 2018. Sledováním plnění ůkolů harmonogramu byla
pověřena tajemnice paní Picková. Každé politické straně byly poskytnuty v termínu informace o

počtech a sídlech volebních okrsků v naší obci. První zasedání volební komise proběhne v pondělí
10.9.2018, od 16.00 v zasedací místnosti OÚ Vintířov. Školení členů volebních komisí proběhne dne
28.9.2018 na MěÚ Chodov. K roznesení volebních lístků budou využiti studenti a místní občané.
8.Různé:
- informace starosty o zahájení nového školního roku 2018/19 v místní ZŠ
- informace o práci MěPolicie Chodov v obci za měsíc ,červen, červenec a srpen 2018 – viz svodky
- informace o zbourání altánku dětského hřiště u staré Vintířovské vodárny, z důvodu ohrožování
bezpečnosti občanů
- informace pana Muchky o stavu vyvážení odpadu v obci za 1.pololetí 2018/bude zveřejněno
v občasníku v měsíci září 2018/
- žádost o.p.s.“Oáza klidu – Nové sedlo – Loučky“ o sponzorský dar od obce – ZO souhlasí s darem
2 000.- Kč
- žádost o sponzorský dar pro Hornický spolek „SOLLES“ z Chodova – ZO souhlasí s darem 2 000.Kč
- informace starosty obce o vesnici KK 2018, kterou se stala obec Nový Kostel – chebsko
- projednány rozpočtové změny ve vztahu k MŠ a ZŠ – navýšit rozpočet MŠ o 400 tis.Kč a ZŠ navýšit
rozpočet pro rok 2018 o 900 tis. Kč - ZO souhlasí
- žádost ředitelky ZŠ Vintířov o převod prostředků ve výši 268 606,33 Kč, z rezervního fondu do
fondu investic – ZO souhlasí
- místostarosta pan Choc připomněl přítomným záležitost opatrovnictví ve vztahu k panu Josefu
Jakubkovi, který je umístěn v domově důchodců Květinka v Ostrově a dále k panu Petru Nárolskému,
Vintířov 146
- informace o plánu investic na rok 2019,který bude do 14.9.2018 zaslán VSMOS Sokolov
- otázka žádosti o prodej pozemku panovi Kabourkovi – ZO souhlasí,starosta zajistí odborný odhad,
tajemnice zajistí vyvěšení na ÚD
- posuzování vlivu na ŽP podle zákonač.100/2001Sb.- soubor/příprava pro POPD – možnost
nahlédnutí na našem OÚ/
- převedení sběrného dvora od místní sběrny do prostoru ČOV za hřištěm
- informace o vyhlášení celostátní veřejné sbírky na zadluženou obec Prameny – starosta uvedenou
záležitost , která vzešla z iniciativy SMS ČR, okomentoval a rozvinul kolem ní diiskuzi – ZO souhlasí
a přispívá 10 tis.Kč
- informace o setkání se zástupci firmy BMW a zástupci dotčených obcí, na MěÚ Sokolov dne
26.7.2018 a 28.8.2018 na OÚ Vintířov
- žádost ředitelky MŠ paní Z.Štafkové o povolení vyjímky počtu dětí ve třídě na 28 – ZO souhlasí
- otázka zájezdů pro rok 2019
- Weisbergerová čp.57 – žádost o demontáž otopných těles na sále v čp.57 – ZO nesouhlasí
- Informace ing.Jirgla o růstu cen energií v současné době
- přidělení části pozemku č.205,k.ú.Vintířov, paní Janě Krásné,Chodov ,za účelem stání pro auto
- poslední a rozšířené zasedání ZO se bude konat 14.9.2018,od 12.00 salónku SOKORESTU
9.Usnesení – je samostatnou přílohou zápisu.
Po projednání všech bodů bylo zasedání ZO ukončeno v 19.05 hodin.
Ověřil :
Ošecký Jiří
starosta obce

