
Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se konalo 

dne 3. října 2014 od 11. 30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vintířov

Přítomni : p. Jiří Ošecký, p. Jaroslav Kirchner, p. Jitka Střimelská, p. Jiří Střimelský, Robert Muchka, 
                   p.Rostislav Zápotocký, p.Marek Choc, p. Jiří Rajtura, p. Miroslav Češka, , p.Jan Otta, p.Petr   
                   Vystrčil, p.Marcela Picková
Nepřítomni:
Hosté: 0
Občané:  
Starosta obce pan Ošecký přivítal všechny přítomné na dnešním zasedání Zastupitelstva obce Vintířov. Do 
návrhové komise byli navrženi a jednohlasně odsouhlaseni pánové Jiří Střimelský, Miroslav Češka a p. Marek 
Choc. Jako ověřovatelé zápisu z jednání byli stanoveni a jednohlasně schváleni p. Jitka Střimelská a p.Robert 
Muchka. Ověřovatelé zápisu ze zasedání 1. září 2014 paní Střimelská a p. Muchka potvrdili, že zápis četli a 
odpovídá průběhu zasedání ve všech bodech jednání. 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 ZO
2. Informace místostarostky o práci ZO a OÚ mezi zasedáními
3. Stav a průběh akcí v obci v roce 2014 a příprava akcí pro rok 2015
4. Informace o přípravě kulturních akcí pro rok 2014 (měsíce 10 – 12)
5. Stav a průběh příprav voleb do zastupitelstev obcí
6. Informace o valné hromadě Vintířovské teplárenské a majetkové s.r.o.
7. Různé
8. Usnesení

K jednotlivým bodům:
1. Kontrola usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva obce
Místostarostka obce p. Střimelská  seznámila přítomné s plněním usnesení z minulých zasedání a konstatovala, 
že usnesení jsou plněna:

 v budově Obecního úřadu byly nainstalovány termoventily 
 do výběrového řízení na bytovou jednotku v č.p. 72/6 se přihlásili dva zájemci. Bytová komise na 

základě výběrového řízení přidělila bytovou jednotku v č.p. 72/6 panu Petru Kořenkovi, bytem Vintířov 
č.p. 133. 

Místostarostka zodpověděla na jednotlivé připomínky z minulých zasedání. V diskusi nebyly k uvedeným 
záležitostem připomínky.

2. Informace místostarostky obce o práci ZO a OÚ mezi zasedáními
Místostarostka obce paní Střimelská seznámila přítomné s děním v obci mezi zasedáními ZO a doplnila některé 
připomínky z minulých zasedání. 

 2 x týdně probíhají kontrolní dny na investičních akcích, které probíhají v naší obci
 17. září 2014 proběhlo první zasedání volební komise dále viz. Bod 5.
 23. září 2014 proběhla v místní ZŠ školská rada, které se zúčastnila místostarostka p. Střimelská
 30. září 2014 proběhlo setkání starostů Karlovarského kraje s hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným, 

kterého se zúčastnila místostarostka Jitka Střimelská

3. Stav a průběh akcí v obci v roce 2014 a příprava akcí pro rok 2015 a další roky
K tomuto bodu pan starosta Ošecký seznámil přítomné s materiálem, který obsahoval komentář k jednotlivým 
rozpracovaným akcím. Starosta popsal aktuální stav jednotlivých staveb a konstatoval, že vzhledem 
k příznivému počasí se všechny akce počaly realizovat v souladu s plánovaným harmonogramem prací. Cílem je 
všechny rozpracované stavby dokončit do komunálních voleb. (podrobný přehled investičních akcí je přílohou 
tohoto zápisu).

Příprava akcí pro rok 2015
K tomuto bodu byl zpracován návrh investičních akcí na rok 2015 a roky další :
Zastupitelé obce se rozhodli větší investiční akce přenechat na zvážení novému zastupitelstvu, které vznikne po 
říjnových komunálních volbách. Jedná se o tyto investiční akce :
2. Příprava výstavby rozhledny na vodárně



3. Příprava území pro výstavbu RD – 6. etapa
4. Příprava dokumentace pro kruhový objezd mezi č.p. 61, 57, samoobsluhou a ZŠ

Zároveň byly doplněny níže uvedené investiční akce :
8. Úprava plochy u kabin fotbalového hřiště + uzavření zadní části hřiště (doplněno)
14. Cesta k č.p. 143, 137 a 107 – úprava povrchu
15. Oprava chodníku u první etapy výstavby rodinných domků (směrem na Chodov)
16. Obnova zaniklých pomníků v obci

4. Informace o přípravě kulturních akcí pro rok 2014 (měsíce 10 – 12)
Informace o kulturních akcích v plánovaných na měsíc říjen – prosinec 2014 přednesla místostarostka 
p. Střimelská :

ŘÍJEN

2.10.2014 čtvrtek 17.
00

oslavy dne seniorů - "Klubový pořad s Josefem Zímou"

LISTOPAD

22.11.2014 sobota 14.
00

vítání občánků v režii SPOZ, ZŠ a kulturní komise

PROSINEC

6.12.2014 sobota

zájezd do předvánoční Prahy - Hudební divadlo Karlín - The Addams Family 
- 2 autobusy

…………………… 15.
00 

- 17.
00

Mikuláškská diskotéka pro děti na sále restaurace "U Kahanu" - občanské sdružení 
Dětem pro radost

vánoční balíčky pro důchodce od 63 let

10.12.2014 středa předvánoční vystoupení dětí ZŠ pro občany obce

23.12.2014 úterý
ochutnávka svařáčku a zpívání vánočních koled pod stromečkem - lesopark nebo
hasičská zbrojnice

24.12.2014 středa 11. ročník soutěže o nejlepší štědrovečerní salát - VYKA, kulturní komise

31.12.2014 středa dle zájmu možnost uspořádání silvestrovského posezení

5. Stav a průběh příprav voleb do zastupitelstev obcí
Volby budou probíhat ve dnech 10. října 2014 (pátek od 14.00 do 22.00 hodin) a 11. října 2014 (sobota od 8.00 do 
14.00 hodin). Volební místností byla stanovena zasedací místnost obecního úřadu ve Vintířově.
První zasedání volební komise proběhlo dne 17. září 2014. Starostou obce bylo stanoveno 6 členů (p. Markéta 
Pallová, p.  Věra Svobodová, p.Gabriela Reháková, p. Jiřína Haláčková, p. Marcela Kožuškanič a p. Marie 
Pohlreichová) + 1 zapisovatelka (p. Marcela Picková). Předsedkyně je p. Gabriela Reháková a místopředsedkyně 
p. Marcela Kožuškanič.
V současné době probíhá distribuce volebních lístků do všech domácností obce.
V obci máme 5 volebních stran nezávislých kandidátů.

6. Informace o valné hromadě Vintířovské teplárenské a majetkové s.r.o.
Starosta obce seznámil členy ZO o chodu společnosti od jejího založení. Informoval o výsledcích hospodaření za 
rok 2013. Dále seznámil přítomné se změnami v dozorčí radě, kdy za zemřelého p. A. Müllera byl zvolen p. 
Marek Choc.
Další řádná valná hromada proběhne v průběhu měsíce února 2015. Na programu bude zhodnocení 
hospodářských výsledků za období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2014.

7. Různé
 ZO bere na vědomí zářijovou svodku Městské policie Chodov
 ZO projednalo a schválilo zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov
 ZO bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ o čerpání rezervního fondu
 ZO bere na vědomí školní řád MŠ Vintířov, který je platný od 1. září 2014 do 31. srpna 2015
 ZO projednalo a schválilo žádost ředitelky MŠ o vyrovnání příspěvku za vedení
 ZO projednalo a schválilo žádost o sponzorský dar od Sdružení rodičů a přátel školy při SPŠ Ostrov
 ZO bere na vědomí informaci Mikroregionu Sokolov – východ o odstoupení od projektu „Integrovaný 

projekt obnovy drobné architektury“
 ZO projednalo a schválilo smlouvu o pronájmu parcely č. 40/1
 ZO projednalo a schválilo žádost p. Šmída o odpuštění nájmu za pronájem baru ve Sportcentru Vintířov 

za měsíc 9/2014 – důvodem je čerpání řádné dovolené



 ZO projednalo a schválilo návrh starosty obce na odměny zastupitelům obce za činnost nad rámec 
pracovních činností zastupitele 

 ZO projednalo a schválilo návrh na odměnu starosty nad rámec funkce pracovních činností starosty
 ZO projednalo a schválilo, že hodnota balíčků pro důchodce nad 63 let bude ve výši 200,- Kč
 ZO projednalo žádost p. J. Zelenky na pronájem části pozemku  č.71. Vzhledem k nesrovnalostem 

v lokalitě bude lokalita řešena komplexně. Pozemek je v současné době vázán smluvním vztahem. 
 ZO projednalo a schválilo zrušení nájemních smluv na pozemku č.427/2 , který je v majetku 

Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
 ZO projednalo a schválilo žádost p. Gogové M. bytem č.p. 57 o výměnu bytové jednotky s panem S. 

Ottou č.p. 24
 ZO projednalo a schválilo rozpočtové změny předložené účetní p. Šubrtovou
 ZO vzalo na vědomí zhodnocení volebního období 2010 – 2014, které přednesl starosta p. Ošecký
1. ZO bere na vědomí informaci starosty obce o kontrole ze strany finančního úřadu v záležitosti dotace na 

dětské hřiště pod Vodárnou

8. Usnesení – je samostatnou přílohou zápisu.
Po projednání všech bodů bylo zasedání ZO ukončeno ve 13.30 hodin.

Ověřil :                                                                                                                Jitka Střimelská                                                                                                                   
                                                                                                                          místostarostka obce




