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Obec Vintířov 
Zastupitelstvo obce Vintířov 
 

Zápis 

z 30. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, konaného dne 12.9.2022, od 16.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu. 

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

Přítomni: pan Marek Choc, pan Jiří Střimelský, paní Iva Králová, pan Pavel Vašek, paní Mgr. Petra Šimková, pan Libor Češka, 
pan Robert Muchka, paní Bc. Liběna Tvrdíková, pan Petr Picek, pan Rostislav Zápotocký 
 
Nepřítomni: Paní Jitka Střimelská, omluvena. 
  
Hosté: p. Marcela Picková, 2x občané 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Starosta obce zahájil poslední zasedání v tomto volebním období 2018-2022 a všechny přítomné přivítal. V součtu za dané 
období se jedná již o 30. zasedání. Zastupitelům poděkoval za dosavadní práci.   
Veřejnost byla o 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 5.9.2022 do 12.9.2022. Současně s tím byla informace zveřejněna 
na webových stránkách obce a v měsíčním zpravodaji. Dále na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce, 
viz (příloha zápisu č. 1), bylo starostou konstatováno, že přítomno je 10 členů (z celkového počtu 11 všech členů 
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92, odst. 3 zákona o obcích). 
 
Do návrhové komise byli navrženi a jednohlasně schváleni pánové Jiří Střimelský, pan Libor Češka a pan Rostislav Zápotocký. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu dnešního zasedání paní Petru Šimkovou a pana Roberta Muchku a zapisovatele pana 

Marka Choce. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Výsledek hlasování:  Pro  10                           Proti     0              Zdržel se  0   
 
Schválení programu: 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu 
s informací zveřejněnou na úřední desce. 

      

Navržený program jednání: 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. 
2. Stav a průběh investičních akcí v rok 2022, příprava akcí a projektů pro další roky. 
3. Informace ke komunálním volbám do zastupitelstev měst a obcí konající se v termínu 23. a 24. září 2022.  
4. Rozbor hospodaření obce za 01-06/2022 - návrh rozpočtu pro rok 2023.  
5. Kulturní akce v měsíci 09 - 12/2022 a stav jejich příprav.  
6. Projednání dohody o změně veřejnoprávní smlouvy s městem Chodov. 
7. Projednání smlouvy o spolupráci se společností meridian Nová Energie s.r.o. 
8. Projednání návrhu na pořízení změny Územního plánu obce Vintířov – zkrácení postupu pořízení – žadatel: Sokolovská 

uhelná, p. n., a.s. 
9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby ČEZd_SoBS VB 37852/IV-12-

0020231/Vintířov, č. parc. 78, KNN – kabelové vedení nn. 
10. Projednání žádosti o pronájem prostoru pro podnikání v č.p. 182. 
11. Projednání návrhu na zvýšení prostředků pro občany nad 63 let (vánoční balíčky, příspěvek na obědy). 
12. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostovi. 
13. Strategie sportu obce Vintířov 2018 - 2028 – aktualizace. 
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14. Projednání návrhu na zajištění spolufinancování technického zhodnocení fotbalového hřiště a vybudování zázemí pro 
TJ Baník Vintířov. 

15. Rozpočtová změna č. 4/2022.  
16. Různé.  

a) Žádost o pronájem pozemku par. č. 74 a 77/2 v k.ú. Vintířov u Sokolova 
17. Diskuze. 
18. Usnesení. 
 

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

Výsledek hlasování:  Pro     10                       Proti   0                 Zdržel se  0 
 
 

Program dnešního zasedání Zastupitelstva obce Vintířov byl schválen. 
 
 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. 
Starosta konstatoval, že jednotlivá usnesení jsou průběžně plněna. Ověřovatelé z minulého zasedání potvrdili, že 
zápis z minulého zasedání, jehož součástí jsou i jednotlivá usnesení odpovídá průběhu jednání. K tomuto 
materiálu nebyly předloženy žádné námitky.  

 
 

2. Stav a průběh investičních akcí v rok 2022, příprava akcí a projektů pro další roky. 
Starosta přítomné seznámil s podrobně zpracovaným materiálem, ve kterém byly uvedeny všechny investiční 
záměry obce a popsané, v jakém jsou stavu připravenosti. U některých záměrů jsou již zpracovány projekty jejíž 
součástí jsou i rozpočty. Bohužel vlivem dnešní inflace jsou ceny značně vyšší, než tomu bylo v minulosti. Jedná 
se o projekty, které mají smysl a bude záležet na prioritách jednotlivých záměrů. Tyto materiály byly součástí 
pozvánky a nebyly k nim vzneseny žádné připomínky. Jedna z připomínek přece jen byla k již ukončené akce a to 
k „Opravě chodníku od mostu 209/1 dále na Chodov“ s tím, že je cena vysoká. Vzhledem k tomu, že se prováděla 
nejenom oprava chodníku i další práce s tím spojené, kanalizace atp., bylo starostou konstatováno, že je cena 
reálná a bohužel jedním z hlavních faktorů je i zvyšující se ceny staveb, jako takových. Starostou byl uveden 
příklad, kdy rozpočet na plánovanou stavbu nových šaten pro fotbalisty, kde se snažíme získat dotaci, byla 
rozpočtářem spočítána v období 5/2021 na cca 12,8 mil. Následně v nové kalkulaci 2/2022 je cena na 16.5 mil. vč. 
DPH. Takový je bohužel dnešní stav. Starosta zmínil, že předložený materiál bude základem pro další zvolené 
zastupitelstvo a bude na nich, co se bude realizovat. Shora zmíněný materiál je součástí zápisu. 

 
 
 

3. Informace ke komunální volbám do zastupitelstev měst a obcí konající se v termínu 23. a 24. září 2022.  
Starosta seznámil zastupitele s dostupnými informacemi ohledně blížících se podzimních voleb do zastupitelstev 
měst a obcí 2022. Dny voleb byly stanoveny na pátek 23. září (14.00 – 22.00 hodin) a na sobotu 24. září 2022 
(8.00 – 12.00 hodin). Dle harmonogramu byly ze strany obce učiněny veškeré potřebné kroky v daných termínech. 
 
Zveřejněno na úřední desce: 
 

- Informace k podání kandidátních listin o počtu členů Zastupitelstva obce Vintířov. / zveřejněno 30.6.2022 
- Stanovení potřebného počtu podpisů na peticích pro volby do Zastupitelstva obce Vintířov v roce 2022. 

Oznámení o počtu členů Zastupitelstva obce Vintířov ve volebním období 2022-2026. / zveřejněno 17.6.2022 

- Informace o počtu a sídle volebního okrsku v obci Vintířov. / zveřejněno 9.8.2022 
- Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Vintířov/ zveřejněno 7.9.2022 

 
 

Usnesením č. 327 ze dne 17.6.2022 byl schválen počet členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026 v počtu 
11 členů, minimální počet členů volební okrskové komise v počtu 7 členů, 1. volební okrsek s volební místností na 
obecním úřadě ve Vintířově v zasedací místnosti na adrese Vintířov 62, PSČ 357 35 Vintířov a zapisovatelku volební 
okrskové komise paní Janu Češkovou. Nejzazším termínem pro podání kandidátních listin byl stanoven termín 
19.7.2022. V tomto termínu se registrovaly tři volební strany: 
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Číslo 1 - pro Vintířov                  číslo 2 -  ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ                                 číslo 3 - Vaše, naše obec                                
 

- Dle přílohy zákona č. 491/2001 Sb. byl v naší obci stanoven potřebný počet podpisů na petičních 
listech § 21 odst. 4, při počtu občanů k datu 1.1.2022: celkem 1208, z toho 934 voličů. 

 
Pro nezávislé kandidáti                               4%, nejméně 25                49 
Pro sdružení nezávislých kandidátů          7%                                       85  

 
Dne 31.8.2022 se uskutečnilo první jednání volební okrskové komise, kde byl vylosován předseda (paní 
Martina Vostrá) a místopředseda (paní Jana Ziková) s tím, že se dne 15.9.2022 zúčastní na MěÚ v Chodově 
školení.  

 
Občané budou o všech dostupných záležitostech včas informování, termín voleb atp. Hlasovací lístky budou 
mít občané k dispozici ve svých poštovních schránkách nejpozději 3 dny před termínem voleb. Pokud by 
přece jen nebyly hlasovací lísky doručeny do poštovní schránky, bude si je moc voliči vyzvednout v den voleb 
přímo ve volební místnosti.  

 
 
 
 

4. Rozbor hospodaření obce za 01-06/2022 - návrh rozpočtu pro rok 2023.  
Starosta seznámil přítomné s rozborem hospodaření obce za 1. pololetí roku 2022. Komentář k rozboru 

hospodaření za období 01-06/2022 obdržel každý ze zastupitelů společně s pozvánkou na dnešní jednání a je 

přílohou zápisu. Rozbor byl zpracován na základě podkladů účetní obce p. Šubrtovou a projednán finančním 

výborem obce. Příjmy za rozhodné období 1 - 6/ 2022 jsou 23 500 035,24,- Kč, což je plnění na 57,23% z 

předpokládanému ročního objemu. Na straně výdajů se pohybujeme za rozhodné období na částce 13 335 238,01 

Kč, což odpovídá 33,18% předpokládaným výdajům za tento rok. Pro obec jsou dosavadní výsledky uspokojivé a 

stav finančního zdraví představuje dobrý odrazový můstek do příštího roku 2023. Společně s komentářem byl i 

předložen návrh rozpočtu na rok 2023, jako vyrovnaný, kdy na straně příjmů a výdajů je uvedeno 46 268 235 Kč. 

Tento předpoklad je zatím tvořen na základě 1. pololetí roku 2022 a mnohé napoví další vývoj příjmů a výdajů za 

období 1-9/2022, který bude jedním z dalších podkladů k přípravě rozpočtu. Konečná podoba rozpočtu na příští 

rok by měla být známa v 2. dekádě měsíce listopad. Takto sestavený a projednaný rozpočet bude předložen k 

diskuzi veřejnosti. Na prosincovém zasedání bude rozpočet na rok 2023 v konečné podobě předložen ke schválení. 

Komentář i návrh rozpočtu je součástí zápisu. 

 
 

5. Kulturní akce v měsíci 09 - 12/2022 a stav jejich příprav.  
Starosta v krátkosti seznámil přítomné s kulturními akcemi v měsících září – prosinec. Vzhledem k tomu, že 
v termínu 20.8.2022 proběhl Rockfest předal starosta i slovo panu L. Češkovi, který tyto záležitosti za obec řešil a 
organizoval.  
 

Nejbližší plánovány akce: 

Září 

17. 9. – Oslavy Hornického dne 

30. 9. – 2. 10. 2022 – Třídenní zájezd Lužické hory a jejich okolí 

 

Říjen 

4.10.2022 – Den seniorů 

 

Kulturní akce jsou vedeny na stránkách obce. Jsou průběžně aktualizovány a doplňovány. 

www.vintirov.cz – sekce kalendář akcí (na stránce vpravo). 

 
 
 

http://www.vintirov.cz/
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6. Projednání dohody o změně veřejnoprávní smlouvy s městem Chodov. 
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy, která v podstatě prodlužuje 
stávající smlouvu, jejíž platnost končí k 31.12.2022. Předmětem veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Vintířov a 
městem Chodov je přenesení působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich, ve znění pozdějších předpisů.    

 
Návrh usnesení č. 342: 
Zastupitelstvo obce Vintířov projednalo a schvaluje uzavření dohody o změně veřejnoprávní smlouvy, na 
období 1.1.2023 do 31.12.2025 s městem Chodov pro výkon přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016 
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo zplnomocňuje 
starostu obce k podpisu smlouvy.  
  

 
Výsledek hlasování:     Pro     10         Proti    0                 Zdržel se       0 
Usnesení č. 342 bylo schváleno. 

 
 

7. Projednání smlouvy o spolupráci se společností meridian Nová Energie s.r.o. 
Dne 27.1.2020 se uskutečnilo první setkání se zástupci skupiny median Nova Energie s.r.o., kteří prezentovali svůj 
záměr vybudovat v katastrálním území obce větrné elektrárny. Zájmové místo je od samotné obce vzdáleno 
vzdušnou čarou cca 1 km a je v těsné blízkosti nově vznikajícího vývojového centra BMW Group. Na základě 
předchozích projednání záměru zastupitelstvem obce a zástupci firmy se na toto téma uskutečnila dne 12.4.2022 
beseda ve společenském sále, a také proběhl dotazník v červnovém vydání č. 115 občasníku. V diskuzi bylo 
vzneseno několik námitek i s tím, že je třeba ještě občany se záměrem více seznámit.   
 

Návrh usnesení č. 343: 
Zastupitelstvo obce Vintířov projednalo předloženou smlouvu společnosti meridian Nová Energie s.r.o., se 
sídlem Chebská 355/49, Dvory, PSČ 360 06 Karlovy Vary, IČO: 285 34 140 s tím, že bude projednána na 
jednom z příštích zasedáních zastupitelstva.   
 
Výsledek hlasování:     Pro    10               Proti    0                 Zdržel se       0 
Usnesení č. 343 bylo schváleno. 

 
 
 

8. Projednání návrhu na pořízení změny Územního plánu obce Vintířov – zkrácení postupu pořízení – žadatel: 
Sokolovská uhelná,p. n., a.s. 

Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení návrh žadatele společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce a. s., 
na pořízení změny Územního plánu obce Vintířov – zkrácený postup pořizování, jehož smyslem je změna 
ze současného využití pozemku: Plochy těžby nerostů – TZ s doplněním do odstavce B. Přípustné využití: areály 
fotovoltaických elektráren. K předloženému záměru společnosti byly  vzneseny připomínky.  
 

Návrh usnesení č. 344: 
Zastupitelstvo obce Vintířov projednalo návrh žadatele společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., 
na pořízení změny Územního plánu obce Vintířov-zkrácení postupu pořízení. Jehož smyslem je změna 
ze současného využití pozemku: Plochy těžby nerostů – TZ s doplněním do odstavce B. Přípustné využití: 
areály fotovoltaických elektráren s tím, že budou navrhovateli předloženy připomínky a poté bude záležitost 
projednána na jednom z nejbližších zasedání zastupitelstva. 
 

 
Výsledek hlasování:     Pro 10         Proti    0                 Zdržel se       0 
Usnesení č. 344 bylo schváleno. 
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9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby ČEZd_SoBS VB 37852/IV-
12-0020231/Vintířov, č. parc. 78, KNN – kabelové vedení nn. 
Starosta předložil zastupitelům ke schválení shora uvedenou smlouvu o smlouvě budoucí. Jedná se o potřebný 
krok tak, aby mohla být provedena elektrická přípojka na pozemek p.p.č. 78 v k.ú. Vintířov u Sokolova.  
 

Návrh usnesení č. 345:  
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohody o umístění stavby, ve smyslu § 1785 až 1788 ve spojení s § 1257 až 1308 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník č.: IV-12-0020231/Vintířov, č. parc. 78, KNN – kabelové vedení nn s budoucím povinným 
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
zastoupená: Zdeňkem Netopilíkem, projektantem společnosti Václav Vaidiš – Elektromontáže s.r.o. na 
základě plné moci ze dne 12.4.2021. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

 
Výsledek hlasování:     Pro   10           Proti    0                 Zdržel se       0 
Usnesení č. 345 bylo schváleno. 

 
 

 
10. Projednání žádosti o pronájem prostoru pro podnikání v č.p. 182. 

Starosta seznámil zastupitele s žádostí paní Ing. Janou Vajsbergerovou, trv. bytem Fričova 183/41, 360 04 Karlovy 
Vary,  která žádá o pronájem prostoru pro podnikání v č.p. 182, kde by chtěla provozovat jinou činnost, než která 
v těchto prostorech byla provozována v době, kdy provozovna byla provozována. Stávající nájemník neplní 
nájemní smlouvu, neboť předmět nájmu není provozován v souladu s nájemní smlouvou. 
 
 

Návrh usnesení 346: 
Zastupitelstvo obce Vintířov rozhodlo ukončit stávající nájemní smlouvu se současným nájemcem panem BA 
QUYEN VU, tr. bytem Vintířov 158, který předmět nájmu užívá v rozporu se smlouvou. A to tím, že nájemce 
v pronajatých nebytových prostorách na adrese Vintířov č.p. 182, dlouhodobě neprovozuje své činnosti. 
Následně po předání předmětu nájmu nájemcem, budou tyto prostory nabídnuty zájemcům z řad 
podnikatelů. Záměr pronájmu bude zveřejněn na úřední desce obce. 

 
Výsledek hlasování:     Pro   10           Proti    0                 Zdržel se       0 
Usnesení č. 346 bylo schváleno. 

 
 
 
 

 
11. Projednání návrhu na zvýšení prostředků pro občany nad 63 let (vánoční balíčky, příspěvek na obědy). 

Starosta seznámil zastupitele s návrhem na úpravu (navýšení) prostředků pro občany nad 63 let, kteří využívají 
ke stravování místní jídelnu Mateřské školky Vintířov a také navýšení částky na úhradu vánočních balíčků. 
K tomuto návrhu bylo navrženo, aby došlo i k navýšení prostředků na výrobu balíčku pro jubilanty. 
 

 
Návrh usnesení 347: 
Zastupitelstvo obce Vintířov projednalo a schválilo navýšení prostředků na úhradu obědů občanům obce nad 
63 let, kteří využívají ke stravování místní jídelnu v Mateřské školce Vintířov na částku 10,- Kč/oběd. Dále se 
upravuje výše částky na úhradu za vánoční balíčky na částku 500,- Kč/osoba a částka na výrobu balíčku pro 
jubilanty na částku 1000,- Kč/osoba. Změna nabývá platnost k 1.říjnu 2022.  

 
 

Výsledek hlasování:     Pro    10          Proti    0                 Zdržel se       0 
Usnesení č. 347 bylo schváleno. 
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12. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostovi. 
Na základě § 76 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, může 
být členovi zastupitelstva obce poskytnuta mimořádná odměna za plnění mimořádných nebo zvláště významných 
úkolů obce. Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce uvolněnému členovi 
zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního 
roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc.  
 

Návrh usnesení č. 348:  
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo poskytnutí mimořádné odměny v souladu s § 76 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích ve výši jednonásobku měsíční odměny za výkon funkce starostovi, panu Marku 
Chocovi za práci vykonanou prokazatelně nad rámec povinností starosty. Jde zejména o plnění mimořádných 
úkolů v souvislosti s nákazou Covid-19 za období roku 2020 a 2021, získání dotací na investiční akce, aj. Správu 
a údržbu veřejného osvětlení obce a technickou pomoc při opravách a údržbě obecního zařízení.  
 
Výsledky hlasování:           Pro     9          Proti 1              Zdržel se 0  
Usnesení č. 348 bylo schváleno. 

 
 
 

13. Strategie sportu obce Vintířov 2018 - 2028 – aktualizace. 
Starosta předložil ke schválení aktualizaci Strategického plánu sportu obce Vintířov na roky 2018 – 2028.  
 

Návrh usnesení č. 349: 
Zastupitelstvo obce projednalo a chválilo aktualizaci Strategického plánu sportu obce Vintířov na roky 2018-
2028. 
 
Výsledky hlasování:           Pro   10            Proti 0              Zdržel se 0  
Usnesení č. 349 bylo schváleno. 

 
 

14. Projednání návrhu na zajištění spolufinancování technického zhodnocení fotbalového hřiště a vybudování 

zázemí pro TJ Baník Vintířov. 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání návrh na poskytnutí nezbytných finančních prostředků ze strany 
obce Vintířov na technické zhodnocení fotbalového hřiště a vybudování zázemí pro TJ Baník Vintířov. V případě, 
že bude záměr realizován z dotace. 

 
Návrh usnesení č. 350: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje poskytnutí finančních prostředků pro TJ Baník Vintířov, z.s., IČO: 

61790486 na zajištění spolufinancování technického zhodnocení fotbalového hřiště a vybudování zázemí 

pro TJ Baník Vintířov, ve výši povinné finanční spoluúčasti, která činí minimálně 30 % celkových uznatelných 

výdajů akce (bude-li povinná finanční spoluúčast vyžadována vyšší, bude poskytnuta vyšší částka) a částky 

celkových neuznatelných výdajů akce.  

 
Výsledky hlasování:           Pro   10            Proti 0              Zdržel se 0  
Usnesení č. 350 bylo schváleno. 

 
 

15. Rozpočtová změna č. 4/2022.  
Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení rozpočtovou změnu č. 3/2022 v předloženém znění, kterou 

zpracovala účetní obce. Důvodem je změna účtování prostředku (negativní dopad COVID -19, dotace volby, 
prodej pozemků, Baník výročí, příspěvek na Ukrajinu).  
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Návrh usnesení č. 351:  

Zastupitelstvo obce Vintířov schválilo rozpočtovou změnu 4/2022 v předloženém znění.  

 

Výsledek hlasování:            Pro   10        Proti 0             Zdržel se 0  

Usnesení č. 351 bylo schváleno. 

 

 
16. Různé.  

 
b) Žádost o pronájem pozemku par. č. 74 a 77/2 v k.ú. Vintířov u Sokolova 

Starosta seznámil zastupitele ze žádostí paní Simony Bočkové, trv. bytem Vintířov 105, která si podala žádost o  
pronájem shora uvedených pozemků s tím, že jako účel použití uvedla pastvu koz. 

 
Návrh usnesení č. 352: 
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s pronájmem částí pozemků par. č. 74 a 77/2 v k.ú. Vintířov u 
Sokolova. Záměr bude zveřejněn na úřední desce obce. 
 

Výsledek hlasování:            Pro  10         Proti 0             Zdržel se 0  

Usnesení č. 352 bylo schváleno. 

 

 

 

17. Diskuze. 
V diskuzi byla zmíněn problém s nadměrným množstvím písku po opravě parkoviště parkovištěm u MŠ s tím, že 
je vnášen do domů obuví. Byla přislíbena náprava. Jedná se o písek, který byl použit firmou na zanesení spár 
v zámkové dlažbě.    

 
 

 
Na vědomí: 

 
- V měsíci červenec 2022 proběhlo na základě POPD vyčištění koryta Vintířovského potoka ze strany společnosti 

Sokolovské úhelné p.n., a.s.  

- Dne 27.6.2022 byla vyhlášena veřejná výzva k přihlášení zájemců dle zákona č. 312/2002 Sb., na pozici úředníka 

finančního odboru Obecního úřadu Vintířov. Výběrové řízení proběhlo dne 11.8.2022. 

- Na základě výzvy operačního střediska a ředitele hasičů Karlovarského kraje zasahovala místní jednotka 

dobrovolných hasičů při rozsáhlém požáru národního parku České Švýcarsko. Velkým pomocníkem při zdolávání 

přírodního živlu byla svěřená technika (SCANIA CAS 30 aj.) a hlavně odhodlání a připravenost našich hasičů. Za 

což si zaslouží velké poděkování.    

- Dne 28. července 2022 se uskutečnilo setkání vybraných hostů u příležitosti 2. letého výročí od zahájení stavby 

nově vznikajícího BMW Group Vývojového centra v Sokolově. Následně dne 1.8.2022 byl zahájen zkušební provoz 

na dvou testovacích modulech, asfaltové ploše o rozloze 90 000m2 a na dálnici o dvou jízdních pruzích v délce dvou 

kilometru. Za obec byl setkání přítomen starosta obce.  

- V období 10.-17.5.2022 probíhalo ze strany SUAS, p. n., a.s., jakožto objednatele, v souladu s rozhodnutím OBÚ 

pro území kraje Karlovarského, monitorování ovzduší z hlediska prašnosti a škodlivin. Dle autorizovaného měření 

imisí suspendových částic PM 10 splňují naměřené hodnoty limity stanovené zákonem č.201/2012 Sb.   

- V areálu SUAS p.n., a.s na pozemku parč. č. 594/1 (ostatní plocha) v k. ú. Vintířov u Sokolova probíhá výstavba 

areálu fotovoltaické elektrárny o předpokládaném výkonu 2.7 MWp bez akumulace (bateriové úložiště), jejím 

účelem bude výroba elektrické energie s následným přínosem této energie do lokální sítě VN, která je vlastněná 

výše uvedenou společností SUAS. Jedná se o lokalitu v blízkosti rozvodni Lipnice.   

- Ve středu 1. září 2022 byl slavnostně zahájen školní rok 2022/23 Základní školy Vintířov v parku pod školou. Za 

obec se tohoto slavnostního zahájení účastnil starosta obce. Do prvního ročníku nastoupilo 21 žáků. Celkový počet 

všech žáku v ZŠ je 82.  

- Na základě stížností na zápach ze společnosti LIAS VINTÍŘOV, LSM, K.S. se uskutečnila schůzka s vedením 

společnosti jejíž součástí byla i prohlídka technologie, která všechny procesy řídí. Bohužel stížnosti na zápach jsou, 

evidují se, a řešení je na straně společnosti. K tomuto účelu slouží např. e-mail vytvořený obcí, kam mohou  občané 

psát své stížnosti zp.vintirov@gmail.com anebo telefon přímo na velín společnosti 352 673 142. 

- Obec Vintířov uzavřela smlouvu o poskytnutí skartační nádoby pro separaci papírového odpadu s garantem 

projektu panem Pavlem Šlangorským. Nádoba bude umístěna na obecním úřadě k likvidaci (skartování) 

dokumentů. 

mailto:zp.vintirov@gmail.com
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- Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR jsme obdrželi na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do 

zastupitelstev obcí (1/3 Senátu Parlamentu ČR) 2022  finanční prostředky ve výši 52 000,- Kč. Finanční prostředky 

budou účelně využity.  

- Dne 13.9.2022 se uskuteční v Březové u Sokolova zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov- východ, za obec 

se jednání zúčastní starosta obce. 

- Na základě žádosti společnosti Sokolovská uhelná, p. n., a.s., byla obcí prodloužena platnost povolení – vypouštění 

důlních vod Jiří – sever za předpokladu, že stanovený způsob a podmínky vypouštění důlních vod budou nadále 

vyhovovat vydanému povolení. 

- Na základě žádosti společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO bylo povoleno obcí na nezbytnou dobu v souvislosti 

s opravami ČOV Vintířov 1 (pod sídlištěm, v termínu 3. -16.9.2022) vypouštění odpadních vod s hodnotami 

vyššími, než jsou nařízeny.   

- Ze strany společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. jsme byly požádání o návrh plánu oprav a investic stávající 
vodohospodářské infrastruktury pro rok 2023. Jedná se o záležitost každoroční a ze strany obce budou v termínu 
návrhy doručeny.  
 

  

 
 
 

Přílohy: 
1) Prezenční listina. 
2) Informace o konání zasedání.  
3) Pozvánka k zasedání.  
4) Rozpočtová změna 4/2022. 
5) Stav a průběh investičních akcí v rok 2022, příprava akcí a projektů pro další roky. 
6) Rozbor hospodaření obce za 01-06/2022 - návrh rozpočtu pro rok 2023.  
 

 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:15 hodin. 
 
 
Zápis byl vypracován dne    22.9.2022.                                       
 
 
 
Zapisovatel:                  Marek Choc               dne …………………………………… Podpis …………………………………. 
 
 
Ověřovatelé:                 Petra Šimková         dne ………………………………….  Podpis …………………………………… 
 
 
                                         Robert Muchka          dne ………………………………… Podpis …………………………………… 
 
 
Starosta obce:                Marek Choc                dne ……………………………….. Podpis ……………………………………             


