Obec Vintířov
Zastupitelstvo obce Vintířov

Zápis
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, konaného dne 28.1.2019, od 16.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Vintířov
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: pan Jiří Ošecký, pan Marek Choc, paní Jitka Střimelská, pan Jiří Střimelský, pan Pavel Vašek, pan Rostislav
Zápotocký, paní Iva Králová, pan Robert Muchka, paní Mgr. Petra Šimková, paní Bc. Liběna Tvrdíková
Nepřítomni:
Hosté: paní Marcela Picková – tajemnice obecního úřadu, 4 občané obce
Zahájení zasedání zastupitelstva
Starosta obce zahájil 3. zasedání zastupitelstva a úvodem všechny přítomné uvítal. Připomněl, že se jedná o první
zasedání zastupitelstva v roce 2019 a využil této možnosti a popřál všem přítomným mnoho zdraví, štěstí v novém
roce a mnoho úspěchů. Konstatoval, že všem členům zastupitelstva obce byla v zákonné lhůtě doručena pozvánka
s návrhem programu dnešního jednání. 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 21.1.2019
do 28.1.2019. Současně s tím byla informace zveřejněna i na „elektronické úřední desce“ a webových stránkách obce.
Dále na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (Příloha č. 1) starosta konstatoval, že přítomno
je 11 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, Libor Češka a Rostislav Zápotocký.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu dnešního zasedání paní Jitku Střimelskou a pana Roberta Muchku a
zapisovatele pana Marka Choce. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování:

Pro 11

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními
Informace k volbám do Evropského parlamentu, které se budou v ČR konat 24. a 25.5.2019
Informace o kulturních akcích v obci v roce 2019
Stav a průběh akcí v obci 2019, příprava akcí a projektové dokumentace pro další roky.
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím v roce 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb. a pozdějších změn
Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy o vytvoření školského obvodu
Projednání a schválení smlouvy o spolupráci při tvorbě, údržbě a aktualizaci Digitální technické mapy pro
Karlovarský kraje po roce 2018
9. Projednání a schválení Spisového a skartační řádu obce
10. Různé
11. Usnesení
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Starosta dal o návrhu programu hlasovat: K návrhu programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0 Zdržel se 0
Program dnešního zasedání Zastupitelstva obce Vintířov byl schválen.

1.

Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
Starosta informoval přítomné s plněním usnesení z minulých zasedání a konstatoval, že jsou průběžně plněna.

2.

Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními
Každý ze zastupitelů obce obdržel v materiálech společně s pozvánkou na dnešní jednání informaci k tomuto bodu.
Ze strany zastupitelů nebyl vznesen žádný dotaz nebo námitka. Tento materiál je součástí tohoto zápisu (Příloha
č. 2). Dále starosta poděkoval všem zastupitelům za práci v záležitosti řešení možné koupě 2/3 podílu na rodinném
domě ve Vintířově č.p. 89. V této záležitosti oslovila místostarostka Jitka Střimelská advokátní kancelář JUDr. Josefa
Kollára, kde jsme si nechali v této věci poradit, jaká možná rizika mohou s toto koupí následovat. S tímto
materiálem se měli všichni zastupitelé možnost seznámit a podat svá stanoviska. Na základě komunikace a hlavně
dalších zjištěných skutečnostech není zatím rozumné usilovat o koupi 2/3 podílu. Uvidíme, jakým směrem se bude
záležitost ubírat a zdali budou okolnosti příznivější pro realizaci původního záměru.

3.

Informace k volbám do Evropského parlamentu, které se budou v ČR konat 24. a 25.5.2019
Starosta podal přítomným dostupné informace o blížících se volbách do Evropského parlamentu, které se budou
od 24. do 25. května 2019. V ČR se jedná o volby teprve čtvrté, naposledy se konaly v roce 2014. Česko má
v Evropském parlamentu 21 zástupců. V naší obci bude stanoven 1. volební okrsek a volebním místem bude
zasedací místnost obecního úřadu. Volit se bude v pátek (14.00 -22.00 hodin) a v sobotu (8.00 – 14.00 hodin).
Občané obdrží hlasovací lístky nejpozději 3 dny před volbami. Do Evropského parlamentu se volí poměrným
systémem a v Česku musí strana získat více než 5 procent všech hlasů. Do Evropského parlamentu se volí 751
poslanců, případným odchodem Velké Británie z unie by nejspíše zůstalo pouze 705 křesel.

4.

Informace o kulturních akcích v obci v roce 2019
Paní místostarostka Jitka Střimelská seznámila přítomné s přehledem plánu kulturních akcí pořádaných v rok 2019.
Tento plán kulturních akcí, byl již schválen na předchozím zasedání zastupitelstva obce, dne 10.12.2018 a nyní byl
aktualizován o termíny akcí pořádaných s přispěním dotace z rozpočtu obce. Některé termíny akcí soukromých
subjektů byly z obecního kalendáře akcí na rok 2019 staženy (zrušeny) z důvodu neobdržení dotace a nebo
nezískání dostatečných prostředků, o které bylo žádáno. K aktualizovanému plánu kulturních akcí na rok 2019
nebyly vzneseny žádné připomínky.

5.

Stav a průběh akcí v obci 2019, příprava akcí a projektové dokumentace pro další roky.
Starosta seznámil přítomné zastupitele s tím, co se v těchto záležitostech povedlo podniknout od minulého zasedání,
které se konalo 10.12.2018. Některé záležitosti byly popsány i v bodě 2 v písemné podobě v materiálech pro dnešní
jednání. Uskutečnilo se několik schůzek s projektanty p. Ing. Tomanem v záležitosti kabin objektu TJ Baník Vintířov,
kde bychom měli na základě těchto obdržených návrhů ze strany projektanta zhodnotit celou záležitost. Uskutečnilo
se i jednání s projektantem p. Ing. Košanem, v záležitosti vyřešení parkování na sídlišti a to hlavně v okolí zdravotního
střediska a před panelovým domem č.p. 172 – 174. I zde bychom měli obdržet nějaké varianty řešení a na základě
toho případně pokračovat v těchto záležitostech. Starosta přednesl návrh prací na školských zařízeních obce v době
letních prázdnin, které byly konzultovány s ředitelkami obou školských zařízení. Proti těmto požadovaným pracím
v době prázdnin nebyly vzneseny žádné připomínky. Starosta přednesl záměr, v rámci údržby, připravit prostory po
bývalé zubařce p. Fegové pro obvodního lékaře. Vzhledem k tomu, že současné prostory ne zcela vyhovují. Jde
samozřejmě i o zájem ze strany současného provozovatele obvodního lékaře. Tato možnost se již začala řešit a
uvidíme, zda záměr se povede. Starosta se zmínil i v záležitosti úpravy vstupu do místního sálu ze strany přísálí, který
by se měl upravit na bezbariérový. Pracuje se i na akcích, které se nepovedlo realizovat v minulém období. Součástí
březnového občasníku bude anketa, ve které by měli občané vyjádřit k otázkám, co by chtěli změnit, případně
vybudovat. Tak, aby mělo nové zastupitelstvo i pohled ze strany občanů, co považují oni sami za důležité a co by rádi
v obci chtěli.
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6.

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím v roce 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb. a pozdějších změn
Starosta přednesl přítomným zprávu o svobodném přístupu k informacím za rok 2018 dle zákona č. 106/199 Sb. Tato
výroční zpráva byla součástí materiálů pro dnešní jednání. K předložené výroční zprávě nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Návrh usnesení č. 58:
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím za rok 2018 dle
zákona 106/1999 Sb. a pozdějších změn, tak jak byla předložena starostou obce. Výroční zpráva bude
zveřejněna na úřední desce a webových stránkách obce.
Výsledek hlasování:
pro 11
Usnesení č. 58 bylo schváleno.

7.

proti 0

zdržel se 0

Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy o vytvoření školského obvodu
Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení veřejnoprávní smlouvu o vytvoření školského obvodu. Obec,
jakožto zřizovatel místní Základní školy má za povinnost na základě školského zákona § 178 zákona č. 561/2004
Sb., zajistit podmínky pro plnění školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území. Vzhledem k tomu,
že obec Vintířov nemá zřízenou základní školu pro 2. stupeň nemůže plnit ustanovení shora uvedeného zákona a
proto starosta navrhnul zastupitelstvu obce schválit veřejnoprávní smlouvu o vytvoření společného školského
obvodu spádové základní školy, jejíž činnost bude vykonávat Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov,
příspěvková organizace se sídlem Husova 788, 357 35 Chodov, IČ: 606 10 221. Výše finančního příspěvku na
jednoho žáka za daný školní rok bude 1.000,- Kč. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. K tomuto
projednávanému bodu byly vzneseny připomínky ze strany zastupitelů. Jedna z připomínek se týkala příspěvku za
rok na jednoho žáka. Další s připomínek byla k článku II. „Předmět smlouvy“, kde je uvedeno, že tato smlouva řeší
žáky 5. – 9. ročníku školy Vintířov. Přesto, že 5. ročník vzdělání je možno absolvovat na naší škole.
Návrh usnesení č. 59:
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí v souladu s ustanovením § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školní zákon), uzavřít veřejnoprávní
smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost bude vykonávat
Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace se sídlem Husova 788, 357 35
Chodov, IČ: 606 10 221., do niž budou spadat žáci 6. – 9. ročníků základní školy Vintířov. A zplnomocňuje
starostu obce Marka Choce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 59 bylo schváleno.

8.

Proti 2

Zdržel se 2

Projednání a schválení smlouvy o spolupráci při tvorbě, údržbě a aktualizaci Digitální technické mapy pro
Karlovarský kraje po roce 2018
Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální
technické mapy veřejné správy s Karlovarským krajem po roce 2018. Stávající smlouva skončila k 31.12.2018. Obec
Vintířov služeb Digitální technické mapy Karlovarského kraje využívá a je v tomto směru i návaznost na OZV č.
1/2016 o vedení tech. mapy obce Vintířov. V rámci této smlouvy se obec Vintířov zavazuje hradit příspěvek 2,Kč/obyvatele ročně. Za tento příspěvek obec získá udržení a aktualizaci datových skladů dle geodetického
zaměření skutečného provedení staveb polohopisu a výškopisnou složku mapy. Obec bude mít k dispozici
vektorová data ze zaměření, kde je znám původ dat a přesnost. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
Návrh usnesení č. 60:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy
veřejné správy Karlovarského kraje ( DTM DMVS KK) po roce 2018 s Karlovarským krajem, se sídlem Karlovy
Vary, Závodní 353/88, 360 06, IČ: 70891168. A zplnomocňuje starostu obce Marka Choce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro 11
Usnesení č. 60 bylo schváleno.

Proti 0

Zdržel se 0
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9.

Projednání a schválení Spisového a skartační řádu obce Vintířov
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení spisový a skartační řád obce Vintířov. Spisový a skartační
řád obce Vintířov ze dne 10.1.2007 se zrušuje. K tomuto projednávanému bodu podala podrobnější informace
přítomným tajemnice úřadu paní M. Picková. Nebyly vzneseny žádné námitky.
Návrh usnesení č. 61:
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje Spisový a skartační řád obce Vintířov.
Výsledek hlasování: Pro 11
Usnesení č. 61 bylo schváleno.

Proti 0

Zdržel se 0

Různé:

a)

Projednání a schválení mimořádného příspěvku na prodloužení projektu Centrum společných služeb
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost Rady Mikroregionu Sokolov – Východ, která na svém jednání
dne 12.12.2018 odsouhlasila případné prodloužení projektu Centrum společných služeb o půl roku za předpokladu,
že obce poskytnou prostředky na jeho dofinancování. Služba je uskutečňována za pomoci Svazu měst a obcí ČR.
Obec Vintířov by na dofinancování a udržení projektu CSS o půl roku musela uhradit částku 21.000,- Kč.
Návrh usnesení č. 62:
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s uhrazením mimořádného příspěvku ve výši 21.000,- Kč na
prodloužení projektu Centra společných služeb o půl roku.
Výsledek hlasování: Pro 11
Usnesení č. 62 bylo schváleno.

b)

Proti 0

Zdržel se 0

Projednání a schválení navýšení příplatku za vedení ředitelce Základní škole Vintířov
Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení žádost ředitelky Základní školy Vintířov, ve kterém žádá obec o
zvýšení příplatku za vedení v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Výše tohoto příplatku dle zákona
činí na 2. stupni řízení 15 až 40% z platového tarifu a je hrazen z prostředků Karlovarského kraje. Tento příplatek
za vedení byl stanoven naposledy v roce 2007 a od té doby nebyl již upravován.
Návrh usnesení č. 63:
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce s navýšením
příplatku za vedení paní ředitelce Základní školy Vintířov. Zastupitelstvo obce Vintířov, dále zplnomocňuje
starostu obce, aby stanovil výši tohoto příplatku za vedení v souladu se shora uvedeným zákonem ze
současného platového tarifu s platností od 1.2.2019.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 63 bylo schváleno.

c)

Proti 0

Zdržel se 3

Projednání a schválení vydání opatření obecné povahy
Místostarostka obce paní Jitka Střimelská seznámila přítomné s materiály, které byly potřeba v této záležitosti
získat, a jak budeme v dané záležitosti pokračovat tak, abychom mohli toto opatření uvést do života.
Návrh usnesení č. 64:
Zastupitelstvo obce Vintířov schválilo záměrem vydat návrh opatření obecné povahy dle § 33d) zákona č.
111/2006 Sb., O pomoci v hmotné nouzi, v platném znění. Ukládá starostovi požádat město Chodov o
vydání návrhu uvedeného opatření obecné povahy.
Výsledek hlasování: Pro 11
Usnesení č. 64 bylo schváleno.

Proti 0

Zdržel se 0

Stránka 4|7

d) Vložení volných prostředku obce na podílové fondy uložené v KB
Starosta seznámil přítomné se stávajícím stavem prostředků na málo rizikových podílových fondech, na kterých
je k dnešnímu dni 24.756.759, - Kč. V této záležitost se uskutečnilo i jednání v KB, kde byla navržena i možnost do
těchto podílových fondů vložit případně další volné prostředky.
Návrh usnesení č. 65:
Zastupitelstvo obce Vintířov rozhodlo, že není potřeba v současné době do těchto podílových fondů vkládat
žádné jiné další prostředky. Zároveň ukládá starostovi sledovat stav na těchto podílových fondech a
informovat zastupitelstvo obce o stavu těchto prostředků.
Výsledek hlasování:
Pro 11
Usnesení č. 65 bylo schváleno.

Proti 0

Zdržel se 0

e) Projednat a schválit smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0005779/VB/001
Starosta předložil zastupitelům obce ke schválení smlouvu s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035. Jednalo se o akci výstavby nového kabelového vedení NN
včetně osazení pojistkových skříní a demontáž stávajícího vzdušného vedení, dle projektu vypracovaném
společností MONTPROJEKT a.s. Tato záležitost se již uskutečnila v loňském roce 2018.
Návrh usnesení č. 66:
Zastupitelstvo obce Vintířov nesouhlasí s podpisem předložené smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IE-12-0005779/VB/001 s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035. Obec Vintířov již s firmou podepsala smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-0005779/VB001
v roce 2017. Částka za věcné břemeno v Článku IV. „Cena a platební podmínky“ je od původního návrhu
značně ponížena. Zastupitelstvo obce deleguje starostu v jednání s touto firmou tak, aby v této záležitosti
vyjednal cenu věcného břemene min. v takovém rozsahu tak, jak má obec uvedeno v zásadách zřizování
věcných břemen obce Vintířov.
Výsledek hlasování: Pro 11
Usnesení č. 66 bylo schváleno.
f)

Proti 0

Zdržel se 0

Prodej pozemku o výměře 320 m2 na p.p.č.520/6
Obec Vintířov zveřejnila na základě § 39 ods. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
záměr prodat nemovitý majetek (pozemek) na p.p.č. 520/6 o výměře 320m2. Byl vypracován znalecký posudek, dle
zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Záměr prodat pozemek byl řádně vyvěšen na úředních deskách obce
od 21.12.2018 do 21.01.2019. V tomto termínu se mohli občané vyjádřit a podat své nabídky na úřad obce Vintířov.
Jedinou žádost podanou v této záležitosti, byla žádost pana Václava Kabourka, bytem Jiráskova 779, 357 35
Chodov, IČO:18264409.
Návrh usnesení č. 67:
Zastupitelstvo obce Vintířov se rozhodlo pozemek o výměře 320m 2, na p.p.č. 520/6 prodat za cenu
znaleckého posudku vypracovaném na základě zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Odhadem byla
cena znalcem stanovena na částku 144.000,- Kč. Za tuto cenu bude pozemek nabídnut k prodeji jedinému
žadateli o pozemek panu Václavu Kabourkovi, bytem Jiráskova 779, 357 35 Chodov, IČO: 18264409. Žadatel
zároveň uhradí geometrický plán nutný k oddělení prodávané části pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 11
Usnesení č. 67 bylo schváleno.

g)

Proti 0

Zdržel se 0

Projednání a případné schválení ke kácení dřevin rostoucí mimo les.
Žadatel, paní Řehořová Ivana, bytem Vintířov 145, 357 35 Vintířov, p.p.č. 253, si podala žádost o povolení ke
skácení dřevin rostoucí mimo les. Jedná se o 4 vzrostlé stromy, které se nachází na pozemku shora jmenované
a jsou přerostlé, neuváženě zasazené.
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Návrh usnesení č. 68:
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí se záměrem žadatelky paní Řehořové Ivany, bytem Vintířov 145,
357 35 Vintířov, p.p.č. 253, pokácet na svém pozemku 4 ks vzrostlých stromů.
Výsledek Hlasování: Pro 10
Usnesení č. 68 bylo schváleno.

Proti 0

Zdržel se 1

h) Žádost o vzájemnou výměnu bytových jednotek v č.p. 67
Nájemníci bytových jednotek na adrese Vintířov č.p. 67, pánové Robert Muchka a Petr Lánský požádali o
vzájemnou výměnu. Jedná se o bytové jednotky v majetku obce Vintířov, u kterých nejsou vedeny žádné
nedoplatky. Nebyly vzneseny žádné námitky.
Návrh usnesení č. 69:
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje vzájemnou výměnu bytových jednotek č. 1 a č. 2 v majetku obce
Vintířov na adrese Vintířov 67, 357 35 Vintířov, mezi nájemníky panem Robertem Muchkou a panem
Petrem Lánským.
Výsledek hlasování: Pro 11
Usnesení č. 69 bylo schváleno.

Proti 0

Zdržel se 0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Nadačnímu fondu Gaudeamus, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, věnován dar ve výši 2.000,- Kč na pořádání XXVIII.
ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR.
2. Spoleku DROSERA z.s., se sídlem č.p. 791, 358 01 Bublava, věnován dar ve výši 2.000,- Kč na provoz stanice pro
hendikepované živočichy.
3. Středisku výchovné péče Karlovy Vary, Sportovní 28, 360 01 Karlovy Vary, věnován dar ve výši 2.000,- Kč na
částečné pokrytí nákladů na pobyt dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.
4. Spolku přátel dětí při ZŠ Chodov, Nejdecká 254, 357 35 Chodov, věnován dar ve výši 8.000,- Kč na pořádání
školního výletu do ZOO Praha.
5. TJ Spartak Chodov, z.s., oddílu kopané, Tyršova 1201, 357 35 Chodov, věnován věcný dar ve formě permanentky
1x 500,- Kč (14 vstupů) do místního SC, u příležitosti Plesu Spartaku Chodov.
6. Sboru dobrovolných hasičů Chodov, Husova 588, 357 35 Chodov, věnován věcný dar ve formě permanentek 2x
500,- Kč (14 vstupů), do místního SC u příležitost pořádání hasičského plesu.
7. Aragonitu zapsanému spolku, Šlikova 16, 350 02 Cheb, věnován dar ve výši 2.000,- Kč na pořádání XIX. ročníku
hudebního festivalu zdravotně postižených - SOUZNĚNÍ
8. Ekoinvest Sokolov spol.sr.o. Kostelní bříza 20, 356 01 Březová, nabídka spolupráce v oblasti autodopravy,
stavebních a zemních prací.
9. Místní mateřské škole věnován věcný dar ve formě permanentek 2x 500,- Kč + 1x 1000,- Kč do místního SC u
příležitosti pořádání maškarního plesu.
10. Vyjádření výkonného výboru TJ Baník Vintířov ze dne 14.1.2019 v záležitosti řešení prostor kabin /varianta nová
budova/.
11. Připomínku pana Milana Kočiše, Vintířovská 300, 357 35 Chodov na odvodnění vody ze svého pozemku.
Provedeno místní šetření a bude se řešit v jarních měsících v rámci oprav chodníku.
12. V podílových fondech máme uloženo k dnešnímu dni 24.756.759,- Kč.
13. Dopis p. Mgr. Roberta Doubka v záležitosti výzvy nechat si zpracovat HZS kraje analýzu možných rizik ohrožení
obce. Se zpracovanou analýzu seznámit veřejnost prostřednictvím webových stránek obce.
14. Dne 21.1.2019 se uskutečnila schůzka s panem Krösslem s firmy Lias Vintířov v záležitosti vznesených připomínek
na zasedání obce dne 10.12.2018 (hluk, prach, apd.) paní Tvrdíkovou. Zápis provedla předsedkyně životního
prostředí.
15. Informaci Krajského úřadu Karlovarského kraje, odbor finanční o výši příspěvku na výkon státní správy pro obec
na rok 2019. (celkem 306.000,- Kč, včetně 2x opatrovnictví 58.000,- Kč).
16. V 5. a 9 měsíci 2018 probíhalo monitorování ovzduší z hlediska prašnosti a škodlivin, firmou Sokolovská uhelná,
p.n.,a.s., v naší obci před budovou výměníkové stanici. Ve sledovaných veličinách nedošlo k překročení
povolených limitů.
17. Dne 1.1.2018 došlo k požáru 2 kontejnerů na tříděný odpad umístněných v prostorách TJ Baník Vintířov/
záležitost řeší POLICIE ČR.
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18. Dne 19.1.2019 se konala valná hromada místní jednotky dobrovolných hasičů, za obec se zúčastnili Marek Choc
a Jiří Ošecký.
19. Svodka MěPol. Chodov za měsíc prosinec 2018
20. Dne 24.1.2019 se konal v místní základní škole „Den otevřených dveří“, kterého využilo 64 osob k návštěvě.
21. Příští zasedání Zastupitelstva obce Vintířov se bude konat 18.3.2019.

Diskuze/ připomínky občanů:
1.

2.

Velitel družstva místních hasičů Libor Češka vznesl požadavek, zdali by hasiči zúčastňující se zásahů nemohli
využívat zvýhodněného tarifu mobilního operátora, jehož služeb využívá obec v rámci Karlovarského kraje. Bude
zjištěno, zdali lze rozšířit okruh osob o hasiče.
Velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Robert Muchka, přednesl přítomným záležitost, která se již řešila
v minulosti, a to možného prodeje hasičského vozu AVIA. V této záležitosti byl vypracován i odborný odhad ceny
vozidla. Na základě tohoto odborného odhadu bude vůz nabídnut možnému zájemci.

Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními
3) Informace o konání zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.00 hodin.

Zápis byl vypracován dne 4.2.2019

Zapisovatel:

Marek Choc

dne …………………………………… Podpis ………………………………….

Ověřovatelé:

Jitka Střimelská

dne ………………………………… Podpis ……………………………………

Robert Muchka

dne ………………………………… Podpis ……………………………………

Marek Choc

dne ……………………………….. .Podpis ……………………………………

Starosta obce:
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