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Obec Vintířov 
Zastupitelstvo obce Vintířov 
 

Zápis 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, konaného dne 24.10.2022, od 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 

Přítomni: Paní Jitka Střimelská, pan Marek Choc, paní Iva Králová, Pan Jiří Střimelský, pan Milan Zika, pan Pavel Vašek, pan 
Libor Češka, pan Vlastimil Černý, pan Robert Muchka,  
 
 

 
Nepřítomni: paní Liběna Tvrdíková – omluvena, pan Rudolf Tippan - omluven 
  
Hosté: přísedící p. Marcela Picková, 6 osob z řad občanů 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Starosta obce (dále již předsedající) úvodem přivítal všechny přítomné občany a nově zvolené zastupitele obce, kteří se 
účastnili ustavujícího zasedání, prvního zasedání ve volebním období 2022-2026. Po přivítaní si vzal slovo a v krátkosti 
shrnul záležitosti okolo průběhu voleb a s tím souvisejících záležitostí. Dále bylo konstatováno, že veřejnost byla o termínu 
a datu konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce informována podle § 93 odst. zákona o obcích na úřední desce 
Obecního úřadu Vintířov v souladu se zákonem po dobu 7 dní, a to ode dne 17.10.2022 do 24.10.2022. Současně s tím 
byla informace zveřejněna na webových stránkách obce a hlášena místním rozhlasem. Dále na základě prezenční listiny 
přítomných členů zastupitelstva obce, viz (příloha zápisu č. 1), bylo dosavadním starostou konstatováno, že přítomno je 9 
členů (z celkového počtu 11 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92, odst. 3 zákona o 
obcích). 
 
Před zahájením ustavujícího zasedáním obdržel každý ze zastupitelů na základě §53 č. 491/2001 Sb., zákona o volbách, 
osvěcení o zvolení členem Zastupitelstva obce Vintířov. 
 
 
 
Bod jednání)                      2. Ustanovení mandátní komise, ověření platnosti mandátů 
 
 
Předsedající navrhl určit mandátovou komisi ve složení předseda pan Libor Češka, členové pan Vlastimil Černý a paní 
Jitka Střimelská. Komise má za úkol ověřit platnost voleb na základě zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce, 
které se uskutečnily ve dnech 23. a 24. září 2022. K návrhu nebyly vzneseny protinávrhy.                               
 

Návrhu usnesení č. 1:  

 

Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje mandátní komise ve složení předseda pana Libor Češka, členové pan 

Vlastimil Černý a paní Jitka Střimelská. 

 

Výsledek hlasování:     Pro     9 Proti 0 zdržel se     0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

 

Předsedající požádal mandátovou komisi, aby se odebrala mimo jednací místnost k projednání a splnění stanovených 

povinností zákonem. Z tohoto důvodu bylo zasedání přerušeno na 5 minut. Po návratu mandátové komise požádal 

předsedající předsedu mandátové komise, aby přednesl návrh zprávy o ověření platnosti voleb.  
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Výsledek: Mandátová komise ověřila platnost voleb členů zastupitelstva obce Vintířov a konstatovala, že přítomní jsou 

všichni řádně zvolení zastupitelé a nikdo na svůj mandát nerezignoval.  

 

Návrh usnesení č.2:  
 
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s předneseným návrhem zprávy mandátové komise o ověření a platnosti 
voleb členů Zastupitelstva obce Vintířov. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdržel se     0      
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 
 

 

Bod jednání)                                         3. Složení slibu členů zastupitelstva 
 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí slibu nebo 
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, v plném znění). 
 
 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající vyzval členku zastupitelstva paní místostarostku Jitku Střimelskou, aby 
přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, 
že svou funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Vintířov a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky.“  
 
Nejstarší člen zastupitelstva pan Jiří Střimelský jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu 
pronesením slova „slibuji“, podáním ruky a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2), žádný člen zastupitelstva 
neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
 
 
 
 
Bod jednání)            4. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

Předsedající v souladu s §95 odst. 1 zákona o obcích navrhnul ověřovateli zápisu dnešního zasedání pana Roberta 

Muchku a paní Jitku Střimelskou, dále navrhnul zapisovatelem pana Marka Choce. K návrhu nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy. 

 

Návrhu usnesení č. 3:  

 

Zastupitelstvo obce Vintířov určuje ověřovateli dnešního zápisu pana Roberta Muchku s paní Jitkou Střimelskou 

a zapisovatele pana Marka Choce. 

 

Výsledek hlasování:     Pro 9 Proti 0 zdržel se         0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

Předsedající požádal ověřovatele zápisu z minulého zasedání pana Roberta Muchku a paní Petru Šimkovou (nepřítomna). 

Zdali zápis četli a zdali odpovídá obsahem průběhu jednání. Ze strany ověřovatelů ani ze strany členu zastupitelstva nebyly 

vzneseny námitky a zápis byl v předloženém znění schválen. Zápis ve schváleném znění je zveřejněn na webových stránkách 

obce.   
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Bod jednání)    5. Schválení programu: 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a 

v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K předloženému návrhu jednání byla předložena technická 

poznámka s tím, že v navrženém bodu jednání č. 7a měla být provedena volba určení funkcí samostatně pro starostu 

a místostarostu. Předsedající konstatoval, že návrh programu je tvořen na základě doporučeného vzoru ministerstva 

vnitra ČR a není nutné postupovat jinak. Před hlasováním bylo předsedajícím konstatováno, že v bodě různé budou 

projednány 3, které se technicky nedaly zařadit do návrhu programu jednání tak, aby byl dodržena  

 

 

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 

přítomným občanům. 

 
 
 
 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva. 

2. Ustanovení mandátní komise, ověření platnosti mandátů. 

3. Složení slibu členů zastupitelstva. 

4. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele. 

5. Schválení programu. 

6. Volba volební a návrhové komise. 

7. Volba starosty a místostarosty,  

a) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o 

obcích) 

b) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

c) volba starosty 

d) volba místostarosty 

8. Proslov zvoleného starosty. 

9. Zřízení finančního a kontrolního výboru. 

10. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru, 

a) volba předsedy finančního výboru 

b) volba předsedy kontrolního výboru 

c) volba členů finančního výboru 

d) volba členů kontrolního výboru 

11. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích).  

12. Projednání návrh rozpočtu na rok 2023. 

13. Projednání návrhu na zřízení orgánů zastupitelstva obce 2022-2026. 

14. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0008091/1, stavba Vintířov, SO, směr k č.p. 53, 

kNN. 

15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby Č. IV-12-0020745, název 

stavby: Vintířov, č.parc. 475/14, kNN. 
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16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě o umístění stavby Č. IV-12-0020682, název 

stavby: Vintířov, č.parc. 287/1, kNN. 

17. Projednání způsobu pronájmu od 1.1.2023 v objektu na adrese Vintířov 61 (sportovní centrum). 

18. Odpisový plán na rok 2022 Mateřská škola – změna.  

19. Projednání společného volebního programu pro období 2022-2026. 

20. Různé. 

a) Žádost o schválení uzavření Mateřské školy v době vánočních svátků (21.12. – 30.12.2022).  

b) Žádost o předfinancování projektu Implementace Reformy 3.2.2. Národního plánu obnovy - podpora škol. 
c) Smlouva o výpůjčce č. V/3103/SO/2022 pro realizaci stavby „Vintířov, chodník na p.p.č. 87/1, 97/1, 97/6“ 

21. Diskuse. 

22. Usnesení. 

 

 
Předsedající dal o návrhu programu hlasovat: K návrhu programu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy na doplnění. 

 
Výsledek hlasování:  Pro   8  Proti   1                Zdržel se  0 

 
 
 

Program dnešního zasedání Zastupitelstva obce Vintířov byl schválen. 
 

 
 
 
 
 

Bod jednání)                                              6.  Volba volební a návrhová komise  

Předsedající navrhnul určit členy volební a návrhové komisi ve složení předseda pan Pavel Vašek a členy pana 

Roberta Muchku a Jiřího Střimelského. Tato komise má za úkol řídit na dnešním ustavujícím zasedání volbu starosty 

a místostarosty. Připravit návrhy usnesení, z niž musí být jasně patrno, kdo je do těchto funkcí zvolen. 

 

Návrhu usnesení č. 4:  

 

Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje volební a návrhovou komisi ve složení předseda pana Pavel Vašek, členové 

pan Robert Muchka a pan Jiří Střimelský. 

 

Výsledek hlasování:     Pro  9 Proti 0 zdržel se        0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 
 
 

Bod jednání)                                                         7. Volba starosty a místostarosty 

a) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o 

obcích).  

- Předseda volební a mandátové komise pan Pavel Vašek předložil návrh, aby funkce starosty a 

místostarosty byly pro volební období 2022-2026 uvolněné. K předloženému návrhu byl ze strany člena 

volební a návrhové komise pana Roberta Muchky vznesen protinávrh ve znění:  
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Proti návrh:  

Aby, ZO rozhodlo, že volba funkce starosty a místostarosty bude volena samostatně, bez ohledu na to, zdali 

budou funkce uvolněné nebo neuvolněné.  

Výsledek hlasování:     Pro       3 Proti 6          zdržel se       0 

Proti návrh nebyl schválen. 

 

- Členem zastupitelstva panem Liborem Češkou byl vznesen protinávrh ve znění: 

Proti návrh: 

Aby ZO rozhodlo, že funkce starosty obce bude uvolněná a funkce místostarosty bude neuvolněná. 

Výsledek hlasování:     Pro      3 Proti 6          zdržel se       0 

Proti návrh nebyl schválen. 

 

Návrh usnesení č. 5:     
 
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí, aby pro volební rok 2022-2026 byly funkce starosty a místostarosty 
uvolněné (§ 71 odst. 1. písm. a zákona o obcích).  
 
Výsledek hlasování:     Pro     6                 Proti      2               zdržel se     1 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

b) Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

- Předseda volební a mandátové komise pan Pavel Vašek předložil návrh, aby volba starosty a místostarosty 

byla provedena veřejným hlasováním. K předloženému návrhu nebyly vzneseny proti návrhy.  

 

Návrh usnesení č. 6: 
 
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí, aby pro volební rok 2022-2026 byly funkce starosty a místostarosty voleny 
veřejným hlasováním. 
 
Výsledek hlasování:     Pro     8                 Proti      0               zdržel se       1 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

c) Volba starosty:  
Předseda volební a mandátové komise pan Pavel Vašek předložil návrh, aby pro volební období 2022-2026 

byl navržen na post starosty pan Marek Choc. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 

občanům sdělit své stanovisko. K předloženému návrhu nebyly vzneseny proti návrhy. 

 

Návrh usnesení č. 7: 
 
Zastupitelstvo obce Vintířov volí pro výkon funkce starosty obce pro volební období 2022-2026 pana Marka 
Choce. 
 
Výsledek hlasování:     Pro       8               Proti     0                zdržel se        1 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
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d) Volba místostarosty: 
- Předseda volební a mandátové komise pan Pavel Vašek předložil návrh, aby pro volební období 2022-

2026 byl navržen na post místostarosty pan Milan Zika. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům 

i přítomným občanům sdělit své stanovisko. K předloženému návrhu proběhla diskuze, ze které nevzešel 

proti návrhy. 

Návrh usnesení č. 8: 
 
Zastupitelstvo obce Vintířov volí pro výkon funkce místostarosty obce pro volební období 2022-2026 pana 
Milana Ziku. 

 
Výsledek hlasování:     Pro 7             Proti         1                    zdržel se      1 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

Bod jednání)                                            8. Proslov zvoleného starosty 

Nově zvolený starosta obce neměl proslov připraven v papírové podobě a z tohoto důvodu není nikde založena 

žádná kopie. 

 

Bod jednání)                              9 a 10. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 
odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem 
původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 118 odst. 2 zákona 
o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy 
výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 
117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, 
tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 
zákona o obcích). 

 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři 
členy. K předloženému návrhu usnesení proběhla diskuse a vzhledem k tom, že v připravovaném materiálu komisí 
a výboru byly uvedeni čtyři členi, pátý člen byl dojmenován. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i 
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 
Návrh usnesení č. 9: 

Zastupitelstvo obce Vintířov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné. 
 
Výsledek hlasování:      Pro 9           Proti     0            Zdrželi se        0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 
 
 

a) Volba předsedy finančního výboru:  
Předsedajícím byl předložen členům zastupitelstva obce návrh na funkci předsedy finančního výboru, a to pana 
Pavla Vaška. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo. 
 

Návrh usnesení č. 10: 

Zastupitelstvo obce Vintířov volí předsedou finančního výboru pana Pavla Vaška. 
 
Výsledek hlasování:   Pro       8           Proti     0         Zdrželi se     1 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
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b) Volba předsedy kontrolního výboru:  

Předsedajícím byl předložen členů zastupitelstva obce návrh na předsedu kontrolního výboru, a to pan Robert 
Muchka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo. 
 

Návrh usnesení č. 11: 

Zastupitelstvo obce Vintířov volí předsedou kontrolního výboru pana Roberta Muchku. 
 
Výsledek hlasování:   Pro     9          Proti     0        Zdrželi se     0 
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 
 

c, d)      Volba členů finančního a kontrolního výboru:  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního výboru. 
Zároveň bylo předsedajícím konstatováno, že byly z předchozích návrzích navrženy osoby. 
 

- členy finančního výboru: paní Eva Kokešová, pan Petr Picek, pan Vladimír Bláha, pan Libor Češka 
- členy kontrolního výboru: pan Libor Češka, pan Ondřej Hicl, pan Petr Lánský, pan Vlastimil Černý 

 
 

Návrh usnesení č. 12: 

Zastupitelstvo obce Vintířov volí členy finančního výboru paní Evu Kokešovou, pana Petra Picka, pana Vladimíra 
Bláhu a pana Libora Češku. 

 
Výsledek hlasování:   Pro      9     Proti      0     Zdrželi se     0 
Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení č. 13: 

Zastupitelstvo obce Vintířov volí členy kontrolního výboru pan Libora Češku, pana Ondřeje Hicla, pana Petra 
Lánského a pana Vlastimila Černého. 
 
Výsledek hlasování:   Pro     9      Proti       0        Zdrželi se      0  
Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 
 
 

Bod jednání)              11. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 

2 zákona o obcích). 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva obce, byla poskytnuta odměna v souladu s § 72 odst. 
2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 
celků, v aktuálně platném znění. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané 
obce neuplatnili žádná stanoviska. 

 
Návrh usnesení č. 14: 

Zastupitelstvo obce Vintířov stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1 
805,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne 
prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 
 
Výsledek hlasování:   Pro      9       Proti      0      Zdrželi se      0  
Usnesení č. 14 bylo schváleno. 
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Návrh usnesení č. 15: 

Zastupitelstvo obce Vintířov stanoví odměnu za výkon předsedy výboru zastupitelstva obce ve výši 3 611,- Kč za 

měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního 
zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 
 
Výsledek hlasování:   Pro      9      Proti      0       Zdrželi se      0   
Usnesení č. 15 bylo schváleno. 
 
 

 
 
 

Bod jednání)                                         12. Projednání návrh rozpočtu na rok 2023. 

Předsedající předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2023, (viz příloha č. 3). Návrh byl již v této podobě 

předložen na minulém zasedání 12.9.2022 s tím, že byla upravena položka „Věcné dary jubilantům“ na základě 

rozhodnutí č. 347, ze dne 12.9.2022. Dále byla ze strany starosty navržena změna částky na zajištění provozu 

školských provozů, kdy ze strany účetní paní Novákové, byly předloženy aktualizovaná data. Kdy na provoz Základní 

školy Vintířov je oproti předchozímu návrhu rozpočtu na rok 2023 navýšena částka o 183 000,- Kč a u Mateřské školy 

Vintířov o 70 000,- Kč s tím, že došlo i k navýšení odpisů o 765,- Kč. Původní návrhy rozpočtů školských zařízeních 

na provoz vycházely ze souhrnných návrhů rozpočtu na 2023-2024. K návrhu rozpočtu obce na rok 2023 proběhla 

diskuze, ve které nebyly vznesený žádné připomínky. Návrh rozpočtu obce na rok 2023 bude zveřejněn a úřední desku 

k diskuzi občanům. Na prosincovém zasedání, bude návrh rozpočtu opět projednán a poté předložen ke schválení. 

Rozpočet obce je navržen jako vyrovnaný, a to v celkové výši 46 269 000 Kč, jak na straně přijmu i výdajů.  

 

 

 

Návrh usnesení č. 16:  

 

Zastupitelstvo obce Vintířov projednalo předložený návrh rozpočtu obce na rok 2023. Návrh rozpočtu v 

předložené podobě bude zveřejněn na úřední desce k diskuzi občanům s tím, že na prosincovém zasedání bude 

opět předložen k projednání.  

 

 

Výsledek hlasování:   Pro      9       Proti      0     Zdrželi se      0 
Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

 

 

Bod jednání)                      13. Projednání návrhu na zřízení orgánů zastupitelstva obce 2022-2026. 
 

Předsedající na základě § 117 odst. 1 zákona o obcích předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh na zřízení 
iniciativních orgánů výbory zastupitelstva obce Vintířov pro volební rok 2022-2026.  Zastupitelstvo určuje počet 
členů výboru, který musí být lichý (§ 118 odst. 2 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít 
nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, 
pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Návrh těchto 
iniciativních orgánů byl předložen v písemné podobě společně s pozvánkou na dnešní ustavující zasedání.  
 

Návrh usnesení č. 17:  

 

Zastupitelstvo obce Vintířov na základě § 117 odst. 1 zákona o obcích stanovuje iniciativní orgány výbory pro 
volební období 2022-2026.  
 
Výsledek hlasování:   Pro     9         Proti      0            Zdrželi se      0 
Usnesení č. 17 bylo schváleno. 
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Bod jednání)          14. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0008091/1, stavba Vintířov, 

SO, směr k č.p. 53, kNN. 

Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení smlouvu o zřízení břemene – služebnosti č. IE-12-

0008091/1, stavba Vintířov, SO, směr k č.p. 53, kNN. Kabel NN a 2x rozpojovací skříň a 4x přípojková skříň   

 

 Návrh usnesení č. 18:  

 

Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s uzavřením smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-

0008091/1, název stavby: Vintířov, SO, směr k čp.53, kNN s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV- 

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu obce k podpisu 

smlouvy.  

 

Výsledek hlasování:   Pro      9       Proti      0        Zdrželi se       0 
Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

 
 

 
Bod jednání)                    15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby                              

č. IV-12-0020745, název stavby: Vintířov, č.parc. 475/14, kNN. 

Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohody o umístění stavby č. IV-12-0020745, název stavby: Vintířov, č.parc. 475/14, kNN. Kabel  NN, prodloužení 
1x skříň SS100+pilíř.  
 
 

Návrh usnesení č. 19:  

 

Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 

o umístění stavby č. IV-12-0020745, název stavby: Vintířov, č.parc. 475/14, kNN s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se 

sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu 

obce k podpisu smlouvy.  

 

Výsledek hlasování:   Pro       9        Proti       0        Zdrželi se       0 
Usnesení č. 19 bylo schváleno. 

 
 
 

Bod jednání)                        16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě o umístění stavby Č. IV-

12-0020682, název stavby: Vintířov, č.parc. 287/1, kNN. 

Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohodě o umístění stavby Č. IV-12-0020682, název stavby: Vintířov, č.parc. 287/1, kNN. Kabel NN, za smyčkování, 
1x skříň SS100+pilíř. 
 

Návrh usnesení č. 20:  

 

Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě 

o umístění stavby Č. IV-12-0020682, název stavby: Vintířov, č.parc. 287/1, kNN s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se 

sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu 

obce k podpisu smlouvy.  

 

Výsledek hlasování:   Pro        9        Proti        0        Zdrželi se        0  
Usnesení č. 20 bylo schváleno. 
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Bod jednání)          17. Projednání způsobu pronájmu od 1.1.2023 v objektu na adrese Vintířov 61 (sportovní centrum). 

 
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s ukončením pracovní činnosti k datu 31.12.2022 zaměstnanců obce 
ve sportovním centru. S tím byl předložen návrh, aby bylo vypsáno výběrové řízení na nové zaměstnance tak, 
aby byl provoz zajištěn i po odchodu stávajících zaměstnanců. Proběhla diskuze s návrhem, aby byl pronájem 
baru na 3 měsíce za symbolickou 1,- Kč.   
 
 

Návrh usnesení č. 21:  

 

Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na provozovatele sportovního centra za 
stávajících podmínek. S tím, že pronájem baru bude na 3 měsíce za symbolickou 1,- Kč. Záměr bude zveřejněn 
na úřední desce obce a na prosincovém zasedání bude záležitost projednána. 
 
Výsledek hlasování:   Pro      9       Proti      0      Zdrželi se      0  
Usnesení č. 21 bylo schváleno. 

 
 

Bod jednání)                                18. Odpisový plán na rok 2022 Mateřská škola – změna. 

Předsedající předložil zastupitelstvu obce upravený odpisový plán na rok 2022 - Mateřské školy Vintířov, který je v 

souladu se schváleným rozpočtem obce pro rok 2022. Předložený návrh na výši ročního odpisu z hmotného a 

nehmotného dlouhodobého majetku pro rok 2022 je navržen v celkové výši 270 512,- Kč. 

 
Návrh usnesení č. 22: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje upravený odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Mateřské 
školy Vintířov v celkové výši ročního odpisu 270 512,- Kč. 
 
Výsledek hlasování:   Pro      9       Proti      0       Zdrželi se      0 
Usnesení č. 22 bylo schváleno. 

 
 

Bod jednání                              19. Projednání společného volebního programu pro období 2022-2026. 

Předsedající předložil zastupitelstvu obce schválit společný program pro období 2022-2026. K předloženému 
bodu proběhla diskuze s tím, že bude vhodnější uvádět volební program jednotlivých volebních stran.  
 

Návrh usnesení č. 23: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje zveřejnit volební programy jednotlivých sdružení nezávislých kandidátů pro 
období 2022-2026.   

 
Výsledek hlasování:   Pro      9       Proti      0        Zdrželi se       0 
Usnesení č. 23 bylo schváleno. 

 
Bod jednání)                                                                            20. různé 

 
a) Žádost o schválení uzavření Mateřské školy v době vánočních svátků (21.12. – 30.12.2022).  

 

Starosta předložil návrh ředitelky mateřské školy paní Marcely Kotové, ve kterém požádala zastupitelstvo obce o 

schválení uzavření mateřské školky v období vánočních svátků ode dne 21.12.2022 do 30.12.2022. Přílohou žádosti 

byla i listina s podpisy rodičů, kteří s tím uzavřením souhlasí.  

 

Návrh usnesení č. 24:  

 

Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s uzavřením Mateřské školky Vintířov v období vánočních svátků v době od 

21.12.2022 do 30.12.2022. 

 

Výsledek hlasování:   Pro      9        Proti       0        Zdrželi se       0  
Usnesení č. 24 bylo schváleno. 
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b) Žádost o předfinancování projektu Implementace Reformy 3.2.2. Národního plánu obnovy- podpora škol. 
Předsedající předložil žádost ředitelky Základní školy Vintířov, která žádá zřizovatele o předfinancování projektu 
z prostředků obce z důvodu zpoždění prostředků ze strany Ministerstva školství a mládeže a tělovýchovy. Naše 
škola byla vybrána jako škola nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků. Délka projekt 
1.9.2022 – 31.8.2025.     
 
 
 

Návrh usnesení č. 25:  

 

Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s předfinancování projektu projektu Implementace Reformy 3.2.2. 
Národního plánu obnovy- podpora škol z prostředků zřizovatele. 

 
Výsledek hlasování:   Pro      9        Proti       0         Zdrželi se      0 
Usnesení č. 25 bylo schváleno. 
 
 
 

c) Smlouva o výpůjčce č. V/3103/SO/2022 pro realizaci stavby „Vintířov, chodník na p.p.č. 87/1, 97/1, 97/6“ 
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení smlouva o výpůjčce č. V/3103/SO/2022 pro realizaci stavby 
„Vintířov, chodník na p.p.č. 87/1, 97/1, 97/6“ s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje. 
 
 

Návrh usnesení č. 26:  

 

Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje smlouva o výpůjčce č. V/3103/SO/2022 pro realizaci stavby „Vintířov, 
chodník na p.p.č. 87/1, 97/1, 97/6“mezi obcí Vintířov a Krajskou správou a údržbou Karlovarského kraje, 
příspěvková organizace se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ356 01, IČO: 70947023.  

 

Výsledek hlasování:   Pro      9        Proti       0         Zdrželi se      0 
Usnesení č. 26  bylo schváleno. 

 

 
 

23.  Diskuse. 

V diskuzi byla zmíněna přítomným panem Zelenkou záležitost o stavu příprav investiční akce opravy 

komunikace u garáží pod sídlištěm. V této záležitosti sdělil podrobnosti starosta obce.   

 

24. Usnesení. 

     

Na vědomí: 

1. Obec Vintířov uzavřela (prodloužila) smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění 

zpětného odběru elektrozařízení, dle nové legislativy, se společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4, 

Michelské 300/60, PSČ: 140 00.  

2. Ve dnech 7. – 9. října 2022 se ve městě Horní Slavkov, v areálu bývalé porcelánky, uskutečnilo taktické cvičení 

složek integrovaného záchranného systému pod názvem „Luxor 2022“. Cvičení bylo zaměřeno zejména na přípravu 

jednotek SDH obcí k plnění úkolů v ochraně obyvatelstva. “ Jednotka naší obce je zařazena mezi jednotky 

předurčené k plnění úkolů v rámci plošného pokrytí KK a cvičení se zúčastní.  

3. Obec Vintířov na základě veřejnoprávní smlouvy o vytvoření školského odvodu s městem Chodov uhradila za 

dojíždějící děti do Základní školy Chodov, Husova 788, 357 35 Chodov částku 23 000,- Kč (23 dětí).   

4. Na základě žádosti ředitelky z MŠ Vintířov byla obcí (zřizovatelem/ starosta) schváleno konání zájmových kroužků 

pro děti a rodiče v čase mimo provozní dobu.  
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Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina. 
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 
3) Návrh rozpočtu pro rok 2023 k zveřejnění na úřední desku obce k diskuzi občanům. 
4) Návrh na zřízení (iniciativních) orgánů zastupitelstva obce 2022-2026. 
5) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích. 
6) Pozvánka na zasedání zastupitelstva s návrhem programu jednání.  

 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:20 hodin. 
 
 
 
Zápis byl vypracován dne 02.11.2022.                                       
 
 
 
Zapisovatel:                  Marek Choc               dne …………………………………… Podpis …………………………………. 
 
 
Ověřovatelé:                 Milan Zika                  dne ………………………………….  Podpis …………………………………… 
 
 
                                         Robert Muchka          dne ………………………………… Podpis …………………………………… 
 
 
Starosta obce:                Marek Choc                dne ……………………………….. Podpis ……………………………………             


