Obec Vintířov
Zastupitelstvo obce Vintířov
Zápis
z 29. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, konaného dne 17.6.2022, od 11.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:, pan Marek Choc, pan Jiří Střimelský, paní Jitka Střimelská, , paní Iva Králová, pan Pavel Vašek, paní Mgr. Petra
Šimková, pan Libor Češka, pan Robert Muchka,
Nepřítomni: paní Bc. Liběna Tvrdíková, pan Petr Picek, pan Rostislav Zápotocký – odchod v průběhu zasedání
Hosté: p. Marcela Picková
Zahájení zasedání zastupitelstva
Starosta obce zahájil 29. zasedání zastupitelstva obce a všechny přítomné přivítal a připomněl, že po skončení první části
zasedání (veřejné) se zastupitelé přesunou do prostor jídelny firmy Proxima v areálu Lias Vintířov. Zde bude již neoficiální část
zasedání pokračovat. Přítomni budou pozvaní hosté, zástupci firem, zaměstnanci obce aj.
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 10.6.2022 do 17.6.2022. 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 9 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 Jitku Střimelskou a pana Roberta Muchku a zapisovatele pana
Marka Choce. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování:

Pro 9

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.
9.
10.
11.

Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Stav a průběh investičních akcí v rok 2022 a stav jejich příprav.
Komunální volby do zastupitelstev měst a obcí v termínu 23. a 24. září 2022.
Výroční zpráva Vintířovské teplárenské a majetkové společnosti s.r.o. za rok 2021.
Kulturní akce v měsíci 06 - 12/2022 a stav jejich příprav.
Projednání pravidel pro přidělování bytů v majetku obce.
Odpisový plán Mateřské školy Vintířov 2022 – úprava.
Odpisový plán Základní školy Vintířov 2022 – úprava.
Projednání pronájmu části pozemku parc. č. 465/4 v k.ú. Vintířov u Sokolova.
Projednání žádosti o prodej části pozemku parc. č. 511 v k. ú. Vintířov u Sokolova.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby Č. IE-12-0008758, název stavby: SO,
Stará Chodovská, kvalita napájení, DTS.
12. Projednání smlouvy o poskytnutí příspěvku obce.
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13.
14.
15.
16.

c)
d)

Nebytové prostory sloužící podnikání v č.p. 169.
Žádost o povolení k podnikání další osoby v nebytovém prostoru č.p. 183.
Rozpočtová změna č. 3/2022.
Různé.
a) Projednání žádosti o udělení souhlasu zřizovatele s realizací projektu z výzvy 02_22_002 Šablony OP JAK
b) Projednání navýšení počtu pracovníků OÚ pro rok 2022
Diskuze.
Usnesení.
Starosta dal o návrhu programu hlasovat: K návrhu programu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy na doplnění.
Výsledek hlasování:

Pro 9

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 a stav jejich příprav.
Starosta přítomné seznámil s přípravu jednotlivých investičních akcí v roce 2022. Od posledního zasedání nedošlo
k velkým změnám ve vývoji těchto záměrů. Byly zahájeny opravy prostoru přísálí a zároveň s těmito pracemi byla
zahájena oprava parket v prostoru společenského sálu. Následně bude přistoupeno k čištění čalounění židlí na
sále. V nejbližších dnech bude zahájena oprava chodníku od mostu přes vlečku SUAS dále na Chodov. Oprava se
bude provádět pouze v části chodníku po první odbočku na vodárnu (požární nádrž). K opravě bylo přistoupeno
z důvodu špatného stavu tohoto úseku, kdy stav obrubníků, nerovnost zámkové dlažby a také vjezdů
k jednotlivým RD nebyl zcela vyhovující. Vzhledem k tomu, že v minulosti byl v tomto úseku řešen odtok
dešťových vod, který již v dnešní době je nefunkční, přistoupilo se i k obnově tohoto systému zatrubněním. Stavbu
provádí firma JML stavební s.r.o. Dne 11.7.2022 bude zahájena úprava křižovatky u č.p. 100. Kde dojde k celkové
úpravě tvaru křižovatky z důvodu bezpečnosti přecházejících chodců a projíždějících vozidel. Na základě
výběrového řízení vzešla firma Recys-Mach z Citic, která bude stavbu realizovat. Celkové náklady jsou
3.007.390,92 Kč, kdy část nákladů ve výši 1.097.323,92 Kč uhradí Krajská správa a dále jsme získali od
Karlovarského kraje 250.000.00 Kč na veřejné osvětlení. Zbylá část prostředků půjde z rozpočtu obce. Další
nejbližší investiční akcí bude realizace kratšího chodníku s možností přejít vozovku přes hlavní silnici směrem
k lokalitě zvané Šlemka. V předchozí investiční akci „ Nový rozvaděč VO pro spodní část obce“ v tomto místě
budoucího místa pro přecházení byly instalovány osvětlovací tělesa. Na akci se vyřizuje stavební povolení.
V současné době je velká část práce soustředěna na zpracování projektů k jednotlivým záměrů a dokumentacím
ke stavebním řízením. Dle připravenosti a možností budeme jednotlivé projednané záměry realizovat.

3.

Komunální volby do zastupitelstev měst a obcí v termínu 23. a 24. září 2022.
Starosta seznámil zastupitele s dostupnými informacemi ohledně blížících se podzimních voleb do zastupitelstev
měst a obcí 2022. Dne 13. dubna 2022 vyhlásil prezident republiky volby do zastupitelstev obcí, stanoveny byly
dny konání v pátek 23. září (14.00 – 22.00 hodin) a v sobotu 24. září 2022 (8.00 – 12.00 hodin). S tímto
vyhlášením jsme obdrželi i veškeré informace s potřebnými termíny. V termínu do 2.7.2022 je povinností starosty
zveřejnit seznam vytvořených volebních obvodů a jejich popis, počet členů zastupitelstva obce volených
jednotlivých volebních obvodech a potřebný počet podpisů na peticích. V naší obci na základě letitých zvyklostí
bude zvolen 1. volební okrsek, kdy volební místností bude zasedací místnost v budově obecního úřadu.
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-

2.7.2022 – zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů a jejich popis, počet členů
zastupitelstva obce volených jednotlivých volebních obvodech a potřebný počet podpisů na
peticích.

-

19.7.2022 - Konec lhůty pro podání kandidátních listin příslušnému registračnímu úřadu.

-

Dle přílohy zákona č. 491/2001 Sb. je stanoven počet podpisů na petičních listech § 21 odst. 4

-

Dle tohoto připadá na obec Vintířov při počtu občanů k datu 1.1.2022: celkem 1208, z toho 934
voličů.

-

Pro nezávislé kandidáti
Pro sdružení nezávislých kandidátů

4%, nejméně 25
7%

49
85

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. ¨

Stanovení počtu zastupitelů obce pro následující volební období 2022-2026
Starosta navrhl na základě § 67 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvu
obce stanovit počet členů zastupitelstva obce na následující volební období.

Návrh usnesení č. 327:
Zastupitelstvo obce Vintířov stanovuje počet členů zastupitelstva obce na volební období
2022
- 2026 v počtu 11 členů. Starosta stanovuje 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.

Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 327 bylo schváleno.

4.

Proti 0

Zdržel se 0

Výroční zpráva Vintířovské teplárenské a majetkové společnosti s.r.o. za rok 2021.
Jednatel společnosti Marek Choc seznámil přítomné se stavem společnosti a přednesl souhrnnou zprávu o
podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. V roce 2021 se společnost zabývala kromě nákupu a
prodeje tepla od SUAS – Teplárenská s.r.o., pouze provozní činností, a to běžnou údržbou výměníkové stanice,
tras primárních a sekundárních rozvodů v obci. V roce 2021 se provedla výměna deskového výměníku pro ohřev
otopné vody z důvodu netěsnosti. Vzhledem k havarijnímu stavu deskového ohřívače VT 40 bylo nejprve
zvažováno o opravě, ale nakonec bylo přistoupeno k celkové výměně. Původní ohřívač byl vyroben v roce 1997
a byl již v minulosti několikrát přetěsňován. Ale bez požadovaného efektu. Výměnu provedla firma G-MAR PLUS
, s.r.o. , celkové náklady byly 229 688,00 Kč vč. DPH. Jinak jsou prováděny vesměs drobné opravy + servisní
zásahy.
Nákupní cena tepla pro rok 2021 od shora uvedeného dodavatele byla 235,58 Kč/GJ bez DPH. Kalkulovaná cena
na tento rok 2021 byla stanovena výpočtem na 487,43 Kč/Gj vč. DPH. Po započtení veškerých nákladů s tím
spojených byla výsledná cena pro rok 2021 za prodej konečnému spotřebiteli stanovena na částku 484,12 Kč/Gj
vč. DPH. Do celkové ceny tepla byla kromě nákladů na opravy, započítávána mzda pracovníka výměníkové
stanice, část mzdy výkonného pracovníka a přiměřený zisk společnosti kolem 9,9%. Kalkulace ceny pro rok 2022
je stanovena na 512,05 Kč/Gj vč. DPH s tím, že v tomto roce uvažujeme opět pouze s drobnými opravami,
s běžnou údržbou výměníkové stanice a jednotlivých domovních/objektových/stanic. Kalkulovaná cena pro rok
2022 byla oproti předchozímu roku 2021 navýšena, neboť došlo k navýšení ceny dodávek tepla z 235,58 Kč/Gj
na 264,20 Kč/Gj a také k navýšení ceny elektrické energie. Bohužel tato komodita není na trhu stabilní a lze
očekávat další navýšení. V kalkulaci ceny tepla pro rok 2022 jsme počítali s navýšením ceny elektřiny oproti
předchozímu roku o 30%. Zároveň jsme připraveni v případě dramatického zvýšení ceny elektřiny pokrýt náklady
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i ze zisku tak, aby nedošlo k razantnímu navýšení ceny pro koncového zákazníka. Dále jednatel společnosti
seznámil přítomné s verdiktem Energetického regulačního úřadu, který prováděl kontrolu a uznal společnost
Vintířovskou teplárenskou a majetkovou s.r.o. se sídlem č.p. 62, 357 35 Vintířov IČO: 290 98 564 (dále jen
„účastník řízení“), vinnou ze spáchání přestupku podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách, kterého se
dopustila tím, že jako prodávající požadovala po svých tehdejších odběratelích v cenové lokalitě „Vintířov č. p.
171- (výměníková stanice)“ výslednou cenu tepelné energie za rok 2017, jejíž výše nebyla v souladu s
podmínkami věcného usměrňování cen podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách. Za což byla společnosti
uložena pokuta ve výši 30 000,- Kč a náklady řízení ve výši 1 000 Kč. Dále bylo provedeno nové vyúčtování roku
2017 a vráceny prostředky jednotlivým odběratelům. Zastupitelům byla předložena Výroční zpráva společnosti,
jejíž součástí byla zpráva dozorčí rady společnosti a veškeré další podklady. Jednatel společnosti požádal
zastupitele se schválením roční účetní závěrky společnosti. K předloženému materiálu nebyly vzneseny námitky.

Návrh usnesení č. 328:
Zastupitelstvo obce Vintířov schválilo účetní závěrku společnosti Vintířovská teplárenská majetková s.r.o. za
rok 2021 bez výhrad v podobě, ve které byla předložena jednatelem společnosti.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení č. 328 bylo schváleno.

5.

8

Proti 0

Zdržel se

0

Kulturní akce v měsíci 06 - 12/2022 a stav jejich příprav.
Místostarostka v krátkosti seznámila přítomné s kulturními akcemi v měsících červen – prosinec.
V následujících třech měsících jsou plánovány tyto akce:
Červenec
16.7. 2022 – Turnaj v šipkách
Srpen
27. 8. 2022 – TJ Baník Vintířov 75 let s námi
27. 8. 2022 – Turnaj v šipkách
Září
17. 9. – Oslavy Hornického dne
30. 9. – 2. 10. 2022 – Třídenní zájezd Lužické hory a jejich okolí
Kulturní akce jsou vedeny na stránkách obce. Jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.
www.vintirov.cz – sekce kalendář akcí (na stránce vpravo).

6.

Projednání pravidel pro přidělování bytů v majetku obce.
Zastupiteli byla projednány nová pravila pro přidělování bytů v majetku obce doplněná o změny, které zpřesňují
stávající pravidla a zamezují zneužívání ze strany zájemců o obecní bydlení.

Návrh usnesení č. 329:
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje nová pravidla pro přidělování bytů v majetku obce Vintířov
v předložené podobě.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 329 bylo schváleno.

Proti 0

Zdržel se 0

Stránka 4|8

7.

Odpisový plán Mateřské školy Vintířov 2022 – úprava.
Starosta 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 270 215,- Kč.
Návrh usnesení č. 330:
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje upravený odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Mateřské
školy Vintířov v celkové výši ročního odpisu 270 215,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 330 bylo schváleno.

8.

Proti 0

Zdržel se 0

Odpisový plán Základní školy Vintířov 2022 – úprava.
Starosta předložil zastupitelstvu obce upravený odpisový plán na rok 2022 - Základní 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 29 357,- Kč.
Návrh usnesení č. 331:
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje upravený odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Základní
školy Vintířov v celkové výši ročního odpisu 29 357,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 331 bylo schváleno.

9.

Proti 0

Zdržel se 0

Projednání pronájmu části pozemku parc. č. 465/4 v k.ú. Vintířov u Sokolova.
Na základě schváleného usnesení č. 322 ze dne 16.5.2022 byl dne 30. 5.2022 zveřejněn záměr pronajmout část
pozemku parc. č. 465/4 v k.ú. Vintířov u Sokolova o výměře cca 532 m2. V zákonné lhůtě po zveřejnění záměru
obce nebyla podána žádná jiná žádost.
Návrh usnesení č. 332:
Zastupitelstvo obce Vintířov schválilo pronajmout části pozemku parc. č. 465/4 o výměře cca 532 m2
s využitím jako zahrada panu Robertu Khierovi, trv. bytem Palackého 714, 357 35 Chodov.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 332 bylo schváleno.

Proti 0

Zdržel se 0

10. Projednání žádosti o prodej části pozemku parc. č. 511 v k. ú. Vintířov u Sokolova.
Na základě schváleného usnesení č. 323 ze dne 16.5.2022 byl dne 30. 5.2022 zveřejněn záměr prodat část
pozemku parc. č. 511 v k.ú. Vintířov u Sokolova o výměře cca 28 m2. V zákonné lhůtě po zveřejnění záměru obce
nebyla podána žádná žádost.
Návrh usnesení č. 333:
Zastupitelstvo obce Vintířov schválilo prodej části pozemku parc.č. 511 v k. ú. Vintířov u Sokolova o výměře
cca 28 m2 k užívání jako přístup k rodinnému domu a zahrada paní Daniele Nováčkové, trv. bytem Vintířov
73. Cena bude stanovena dle odhadu znalce a k ceně budou zahrnuty náklady s tím spojené (vytvoření
geodetické plánu, návrh na vklad atp.)
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení č. 333 bylo schváleno.

8

Proti 0

Zdržel se 0
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11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby Č. IE-12-0008758, název
stavby: SO, Stará Chodovská, kvalita napájení, DTS.
Starosta předložil zastupitelstvu k schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě o
umístění stavby Č. IE-12-0008758, název stavby: SO, Stará Chodovská, kvalita napájení, DTS s firmou ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, zastoupená EnergoPro
Projekční kanceláří, s.r.o. na základě plné moci ze dne 05.02.2021 evid. Č. PM – 029/2021.

Návrh usnesení č. 334:
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodě o umístění stavby Č. IE-12-0008758, název stavby: SO, Stará Chodovská, kvalita napájení, DTS 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 8
Usnesení č. 334 bylo schváleno.

Proti 0

Zdržel se 0

12. Projednání smlouvy o poskytnutí příspěvku obce.
Za základě usnesení č. 302 ze dne 21.3.2022 byla sociální komisí obce řešena 1 rodina pocházející ze zasažené
oblasti dotčené válkou na Ukrajině.

Návrh usnesení č. 335:
Na základě č. usnesení 302 ze dne 21.3.2022 schvaluje Zastupitelstvo obce Vintířov finanční pomoc ve výši
30 000,- Kč za účelem zajištění základních potřeb rodině paní Tatiany Ninenko, která žije v naší obci a
pocházející ze zasažené oblasti dotčené válkou na Ukrajině.

Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 335 bylo schváleno.

Proti

0

Zdržel se

0

13. Nebytové prostory sloužící podnikání v č.p. 169.
Na základě schváleného usnesení č. 326 ze dne 16.5.2022 byl dne 23.5.2022 zveřejněn záměr pronajmout
prostory sloužící podnikání v objektu č.p. 169. V zákonné lhůtě po zveřejnění záměru obce byly podány dvě
žádosti.

Návrh usnesení č. 336:
Zastupitelstvo obce Vintířov schválilo pronájem prostoru sloužícího podnikání v části objektu bývalého
zdravotního střediska na adrese Vintířov 169 o výměře cca 50,5 m2 paní Květě Timkové, IČO: 05973091, trv.
bytem Vintířov 122, k provozování pedikúry, manikúry a masáží.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 336 bylo schváleno.

Proti

0

Zdržel se

0

Návrh usnesení č. 337:
Zastupitelstvo obce Vintířov schválilo pronájem prostoru sloužícího podnikání v části objektu bývalého
zdravotního střediska na adrese Vintířov 169 o výměře cca 60,8 m2 panu Radimu Geberthovi, IČO:
06471749, trv. bytem 357 07 Oloví, Hory 136, k provozování holičství a kadeřnictví.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 337 bylo schváleno.

Proti

0

Zdržel se

0
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14. Žádost o povolení k podnikání další osoby v nebytovém prostoru č.p. 183.
Starosta seznámil přítomné se žádosti paní Petry Pávkové, IČO:06378153, podnikající v nebytovém prostoru
sloužící k podnikání na adrese Vintířov 183, která žádá o povolení k podnikání další osobu v tomto prostoru paní
Moniku Krejzovou, IČO: 17149185.

Návrh usnesení č. 338:
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje pronajmout nebytový prostor sloužící podnikání v č.p. 183 o výměře
42,39 m2 další osobě paní Monice Krejzové, IČO: 17149185.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 338 bylo schváleno.

Proti 0

Zdržel se

0

15. Rozpočtová změna č. 3/2022.
Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení rozpočtovou změnu č. 3/2022 v předloženém znění, kterou
zpracovala účetní obce. Důvodem je změna účtování prostředku od EKO-KOMu, dotace od Karlovarského kraje
na úpravu křižovatky u č.p. 100 a platba výměru FÚ.

Návrh usnesení č. 339:
Zastupitelstvo obce Vintířov schválilo rozpočtovou změnu 3/2022 v předloženém znění.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 339 bylo schváleno.

Proti 0

Zdržel se 0

16. Různé.
a)

Projednání žádosti o udělení souhlasu zřizovatele s realizací projektu z výzvy 02_22_002 Šablony OP JAK
Starosta předložil zastupitelstvu obce k schválení žádost mateřské školky o souhlas zřizovatele s realizací projektu
z výzvy č. 02_22_002 OP JAK Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony I Název
projektu: OP JAK – Šablony I – MŠ Vintířov.
Návrh usnesení č. 340:
Zastupitelstvo obce Vintířov souhlasí se zapojením Mateřské školy Vintířov do projektu z výzvy 02_22_002
z výzvy č. 02_22_002 OP JAK Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony I Název
projektu: OP JAK – Šablony I – MŠ Vintířov Šablony.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 340 bylo schváleno.

Proti 0

Zdržel se

0

b) Projednání navýšení počtu pracovníků OÚ pro rok 2022
Tajemnice obecního úřadu p. Picková seznámila zastupitele s návrhem navýšit počet pracovníků obecního úřadu
na 13 pracovníků z důvodu personálních změn. (odchod do důchodu).

Návrh usnesení č. 341:
Zastupitelstvo obce Vintířov schválilo navýšit počet zaměstnanců obecního úřadu pro rok 2022 na 13
pracovníků.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 341 bylo schváleno.

Proti 0

Zdržel se

0
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17. Diskuze.

Na vědomí:
Na základě žádosti předložené ředitelkou Základní školy Vintířov byla starostu obce odsouhlasena odměna
z prostředků kraje.
2. Na základě žádosti předložené ředitelkou Mateřské školy Vintířov byla starostu obce odsouhlasena odměna
z prostředků kraje.
3. Na základě žádosti TJ Spartak Chodov – oddílu kopané, byl věnován věcní dar (2x permanentka v hodnotě 500 kč
do Sportovního centra), který bude využit v rámci konání plesu Spartaku Chodov dne 18.6.2022.
4. V červencovém Zpravodaji města Chodov bylo zveřejněno poděkování obcim Vintířov a Vřesové za dlouholetou
pravidelnou finanční podporu Spolku při Základní škole v Nejdecké ulici v Chodově. V této souvislosti jsme byli ZŠ
požádání o souhlas s nominování do místního kola ceny Ď.
5. Dne 8.6.2022 naši obec poctil svou návštěvou hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek a člen rady pro
oblast rozvoje venkova Ing. Vít Hromádko. V rámci společného setkání se probírala různá témata a došlo i na malou
procházku naší obcí.
6. Společnost Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. jenž zajišťuje obci Vintířov svoz odpadu oznámila, že od
1.7.2022 dojde k navýšení ceny za svoz odpadu z důvodu výrazného navýšení nákladů na pohonné hmoty.
7. Příští poslední zasedání zastupitelstva obce v tomto volebním období je plánováno na 12.9.2022.
8. Ze strany občanů jsou stížnosti na zápach z provozu firmy Lias Vintířov. Záležitost je řešena s vedením společnosti.
9. Dne 14.6.2022 se uskutečnilo setkání představitelů místní samosprávy v rámci obcí s představiteli Policie ČR
v Sokolově. Cílem setkání bylo prezentovat vývoj v oblasti bezpečnosti v teritoriu okresu Sokolov, pohovořit nad
aktuálními problémy bezpečnostního charakteru v jednotlivých lokalitách aj. Ze strany obce byly prezentovány
oblasti, která by se měly v naší obci ze strany policie více řešit. Za obec byl setkání přítomen starosta obce.
10. Dne 16.6.2022 se uskutečnilo zasedání Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko o.p.s., v Novém Sedle, za obec
byl jednání přítomen starosta obce.
1.

Přílohy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Prezenční listina.
Informace o konání zasedání.
Pozvánka k zasedání.
Rozpočtová změna 3/2022.
Výroční zpráva Vintířovské teplárenské a majetkové s.r.o. za rok 2021 – účetní závěrka.
Projednání pravidel pro přidělování bytů v majetku obce.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 13.00 hodin.

Zápis byl vypracován dne 27.6.2022.

Zapisovatel:

Marek Choc

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

Ověřovatelé:

Střimelská Jitka

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

Robert Muchka

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

Marek Choc

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

Starosta obce:
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