
         
 

OBECNÍ  ÚŘAD VINTÍŘOV 
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI  

PROSINCI  2021 
 

INFORMACE Z RADNICE: 
 
❖ Zveme občany na 25. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se uskuteční v pondělí      

6. prosince 2021 ve společenském sálu U Kahanu od 16.00 hod. Na programu jednání budou 
tyto body kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, stav a průběh 
investičních akcí v obci v roce 2021, příprava akcí a projektů na rok 2022 a další, projednání a 
schválení rozpočtu obce na rok 2022, kulturní akce v měsíci 12/2021 a schválení kulturních 
akcí na rok 2022-dotační systém, vyhodnocení užití státních dotací a dotací od Karlovarského 
kraje v roce 2021, stanovení počtu pracovníků obce a OÚ pro rok 2022, stanovení mzdových 
fondů pro rok 2022, projednání mimořádné odměny pro starostu obce, projednání a schválení 
termínů svateb 2022, projednání žádosti o odkoupení části pozemku parc. č. 73/1 v k. ú. 
Vintířov u Sokolova, projednání žádosti o převod nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 
71 v k. ú. Vintířov u Sokolova, projednání a schválení rozpočtu Základní školy Vintířov na rok 
2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2024, projednání a schválení 
rozpočtu Mateřské školy Vintířov na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 
2022-2024, projednání žádosti Základní školy Vintířov o schválení navýšení odměn za vedení 
zájmových kroužků, projednání návrhu změny směrnice o tvorbě a používání sociálního fondu 
obce Vintířov, zpráva o využití nebytových prostor obce a případných nedoplatků, schválení 
několika smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby, 
pacht závodu, projednání žádosti o převod nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 228/1 v 
k. ú. Vintířov u Sokolova, rozpočtová změna č. 5/2021, různé a další. Srdečně Vás zveme na 
toto zasedání. 

❖ Žádáme všechny majitele nemovitostí určených k bydlení, kteří tak ještě neučinili, aby se co 
nejdříve dostavili na Obecní úřad ve Vintířově v záležitosti ohlašovací povinnosti k místnímu 
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle platné Obecně závazné 
vyhlášky. 

❖ Úprava provozní doby sběrných míst odpadu v zimním období od 1. prosince do 28. února 
2022: pondělí a středa 14:30-17:00, sobota ZAVŘENO. 

❖ Do sběrných míst odvážejte pouze odpad tam určený, tzn.: elektrické spotřebiče a 
zařízení, železný odpad, biologicky rozložitelný odpad (odpad ze zahrad, tráva, listí, atd.), 
použité kuchyňské oleje a tuky v uzavřených nádobách (nevylévat do kanalizace!), objemný 
odpad (nábytek, koberce, postele, matrace, atd.). Upozorňujeme, že není možné odkládat do 
sběrných míst směsný komunální odpad (domovní odpad určený do nádob na komunální 
odpad, které bude mít každá nemovitost určená k bydlení), toto bude pracovníky sběrných 
míst kontrolováno. Nadále není možné ve sběrných místech odkládat stavební odpad.   

❖ Ve dnech 22. prosince 2021 do 31. prosince 2021, včetně bude z provozních důvodů 
uzavřena mateřská škola. 

❖ Místní knihovna Vintířov bude letos otevřena do 23. prosince 2021 včetně. V roce 2022 
zahájí svou činnost opět 4.ledna. 

❖ Sokolovská uhelná, práv. nástupce a.s. upozorňuje, že vzhledem k čištění technologie může 
docházet k pachové postižitelnosti i v obci Vintířov. Toto bude probíhat v termínu do 
konce prosince 2021. 

❖ Obec Vintířov vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytové jednotky č. 6 v č.p. 57 ve 
Vintířově. Byt. jednotka se nachází v 1. patře, velikost bytové jednotky je 60,87 m2 - 0+2. 
Podání žádosti: přihlášku si lze vyzvednout na Obecním úřadě Vintířov vždy v úřední dny. 
Žádosti musí být doručeny na Obecní úřad nejpozději dne 3. ledna 2022 a musí být na 
předepsaném formuláři, řádně vyplněné, včetně všech potvrzení a příloh (dle nových pravidel 
pro přidělování byt. jednotek), musí být v uzavřené obálce s uvedením adresy žadatele a 
zřetelně označené „Neotvírat – pronájem bytové jednotky v č.p. 57/6“. V okamžiku podání 
musí být zaplacena vratná kauce 5 000,-Kč. K byt. jednotce se bude skládat kauce na budoucí 
nájemné. Bližší informace na úřední desce a webové stránce www.vintirov.cz. 

 

http://www.vintirov.cz/


 

KULTURA: 
❖         Místní knihovna Vintířov vyhlašuje soutěž pro děti o nejhezčí a nejoriginálnější 

vlastnoručně vyrobenou vánoční ozdobu. Nejhezčí ozdoby budou pověšeny v místní 
knihovně. Vyhlášení vítězů proběhne dne 23. prosince 2021 od 17.00 za budovou 
knihovny a porotci budou sami tvůrci ozdob. Své ozdoby můžete odevzdat do 21. prosince 
v otevíracích hodinách knihovny knihovnici p. Krakové.  

 

SPORT:  
❖    Sportcentrum bude v prosinci v provozu, dle provozní doby. Výjimkou budou státní svátky             

24.- 26. prosince 2021, 31. prosince 2021 a 1. ledna 2022, kdy bude Sportcentrum 
uzavřeno. V roce 2022 bude otevřeno od 2. ledna.  

❖ Vážení sportovní přátelé a příznivci stolního tenisu, v sobotu 18. prosince 2021 od 8.30 
hodin proběhne v tělocvičně mateřské školy tradiční Vánoční vintířovský turnaj. Přihlásit 
se mohou pouze zdejší občané +pozvaní hosté našeho oddílu. Jste srdečně zváni. 

❖ Zápasy stolní tenis:  
Okresní přebor - Družstvo TJ Baník Vintířov C 

 Datum  Domácí Hosté 

St 
15.12.2021 

17:00 
TJ Baník Vintířov C  SKST Chodov E  

 
Okresní přebor - Družstvo TJ Baník Vintířov D 

 Datum  Domácí Hosté 

St 
15.12.2021 

17:00 
TJ Baník Vintířov D  TJ Baník Bukovany B  

 
        

 
 

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2022. 

https://stis.ping-pong.cz/los-vse/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363/druzstvo-47667/radit-datum
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47667/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47673/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/los-vse/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363/druzstvo-47668/radit-datum
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47668/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47670/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363

