Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se konalo v pondělí dne 19.ledna.2014 od 16.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vintířově.
Přítomni:p.Ošecký,p.Střímelská,p.Češka M.,p.Muchka,p.Střímelský,p.Zápotocký, p.Šimková,
p.Horvát , p.Češka L.,p.Choc, p.Vašek
Hosté : p. Picková - tajemnice
Občané : p. Petr Lánský
Jednání zahájil starosta obce pan Ošecký uvítáním přítomných a hostů. Jelikož se jednalo o první
zasedání v Novém roce, popřál všem přítomným mnoho zdraví, štěstí a pohody do Nového roku 2015.
Na jeho návrh byla odsouhlasena a jednohlasně zvolena návrhová komise ve složení p. Češka Miroslav,
p. Střimelský Jiří a p.Šimková Petra. Jako ověřovatelé zápisu byli jednohlasně odsouhlaseni p.Choc a
p. Muchka. Starosta obce dále seznámil všechny přítomné s programem dnešního jednání, který každý
ze členů Zastupitelstva obce obdržel s pozvánkou a s příslušnými materiály k projednávaným bodům
v termínu, stanoveném jednacím řádem. Jelikož přítomní členové ZO neměli připomínek a program
jednohlasně schválili, bude se jím dnešní zasedání řídit. Dále oslovil ověřovatele zápisu z minulého
zasedání ZO ze dne 15.12.2014 pana Choce a pana Muchku, zda zápis ze zasedání četli a zda souhlasí
s průběhem jednání. Oba souhlasně prohlásili, že ano a z tohoto důvodu byl zápis schválen.
Program jednání:
1.Kontrola usnesení z minulých zasedání.
2.Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními.
3.Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro další roky.
4.Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím dle zákona č.106/1999 Sb., ve znění jeho
pozdějších změn a doplňků, za rok 2014.
5.Aktualizace plánu obnovy obce.
6.Různé.
7.Usnesení.
K jednotlivým bodům:
1.Kontrola usnesení z minulých zasedání.
Kontrolou usnesení z minulých zasedání bylo konstatováno, že všechny body usnesení jsou průběžně
plněny. Starosta pan Ošecký odpověděl i na body , které vzešly z diskuse minulých zasedání
Zastupitelstva obce.
2.Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními ZO.
Starosta obce pan Ošecký nejprve seznámil přítomné s děním na našem OÚ mezi zasedáními a podal
informace o průběhu jednání, která se uskutečnila na našem OÚ ,na ostatních úřadech a institucích,
s nimiž bylo jednáno. V předvánočním týdnu se zástupci obce zúčastnili společného setkání starostů a
místostarostů z okolí Chodova na MěÚ Chodov, které proběhlo v přátelském duchu a zástupci
jednotlivých obcí se vzájemně představili. Taktéž proběhlo na MěÚ Nové Sedlo zasedání rady
Mikroregionu Sokolov – východ, kde bylo zvoleno nové vedení a do čela byli zvoleni starostové
Sokolova a Chodova. Společně se zástupcem SMO ing. Burešem byly prodiskutovány otázky případné
spolupráce a v tomto duchu byly vyplněny i dotazníky. Starosta se zúčastnil 19.12.2014 zasedání VH
Sokolovské vodárenské s. r. o. na Březové a podal stručnou informaci o průběhu. Pracovníci obce
navštívili v pečovatelském domě Květinka v Ostrově pana Jakoubka, jehož je naše obec opatrovníkem.

Taktéž se v závěru předvánočního času podařilo několik vydařených kulturních akcí, za jejichž
uspořádání děkujeme školským zařízením, kulturní komisi ,pracovníkům TS a tajemnici OÚ. Proběhlo i
jednání s ředitelem HZS, územní odbor Sokolov plk.Mulačem, ve vztahu k zařazení obecní jednotky
hasičů z kategorie JPO V. do kategorie JPO III. Uvedená nabídka byla velitelem místních hasičů panem
Muchkou akceptována a podporu vyslovil i starosta obce pan Ošecký. Také se rozhodovalo v počátku
roku o uvolněných bytech v obci a bytová komise připravila návrhy pro ZO na jeho lednové zasedání.O
uvedených záležitostech informoval přítomné místostarosta pan Choc. Bytová komise byla poté ZO
zmocněna o přidělení bytů rozhodnout po uplynutí lhůt pro výběrové řízení. Proběhlo několik jednání
s projektanty k Pasportu komunikací a chodníků v obci a dále k PD pro akce na letošní rok. Kulturní
komise připravila podklady jednání ZO ve věci grantů na rok 2015.
3.Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro další roky.
V tomto bodě informoval přítomné starosta obce p.Ošecký o stavu, přípravě a průběhu jednotlivých
akcí a podkladem pro informaci byl materiál, který obdrželi všichni členové ZO v materiálech pro
dnešní zasedání a tento je i přílohou tohoto zápisu. Bylo konstatováno, že vyhodnocení akcí za rok
2014 bude zveřejněno v březnovém občasníku obce, společně s akcemi pro rok 2015. Na všechny akce,
které se budou realizovat v roce 2015,je postupně zpracovávána projektová dokumentace ve spolupráci
s BP Ostrov. Některé akce byly posunuty v jednotlivých letech po diskuzi zastupitelů a starosta vše
seřadí podle návrhů na jednotlivé změny.
4.Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím dle zákona 106/1999 Sb.,ve znění jeho
pozdějších změn a doplňků, za rok 2014.
K této záležitosti podal informaci přítomným starosta obce pan Ošecký. Bylo konstatováno, že každý ze
členů zastupitelstva obdržel zpracovaný uvedený materiál v dokumentech k pozvánce na dnešní
zasedání. Jelikož v následující diskusi nebylo ze strany zastupitelů připomínek, byl tento materiál
jednohlasně schválen a je přílohou tohoto zápisu. Taktéž bude zveřejněn jako každoročně na obecních
internetových stránkách, ve Vintířovském občasníku a na úředních deskách obce.
5.Aktualizace plánu obnovy obce.
Starosta připomněl přítomným, že v materiálech pro zasedání obdrželi i materiály k tomuto bodu a
požádal o diskuzi k aktualizaci uvedeného materiálu. Tento byl poté doplněn o návrhy třech zastupitelů.
6.Různé:
- informace o tom, že zápis do 1.ročníku ZŠ bude v naší obci dne 28.1.2015 v budově místní ZŠ
v době od 13.00 do 16.30
- informace pana Muchky o dosavadním průběhu zimy a protahování chodníků a komunikací
v obci, dále informoval o statistických údajích komunálního odpadu na území obce za rok 2014
- informace o poděkování některých důchodců za vánoční balíčky a dále neziskových organizací
za finanční dary na podporu činnosti v roce 2014
- poděkování starosty obce pana Ošeckého všem členům inventarizačních komisí obce za vstřícný
přístup a včasné provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2014
- pro rok 2015 obdržela obec od KK příspěvek na výkon státní správy 208 500.- Kč
- odstávka dodávky tepla ze Sokolovské uhelné a.s., divize Energetika Vřesová se v letošním roce
uskuteční , sídliště a další napájené objekty z VS by tedy měly být bez tepla a TUV v termínu
od 6. do 17.7.2015
- výsledná cena tepla za rok 2014 je 435,38 Kč/Gj a kalkulace ceny na rok 2015 činí 494,35
Kč/Gj
- informace ke svodce MěPol.Chodov v měsíci 12/2014
- žádost o sponzorský dar občanského sdružení ARAGONIT na uspořádání každoročního
festivalu zdravotně postižených – ZO odsouhlasilo 1500.- Kč
- za řešení 19 přestupků zaplatila obec v roce 2014 městu Chodov na základě mandátní smlouvy
19 000.- Kč
- mandátní smlouva s panem Tesařem na dozorování staveb v roce 2015 byla ZO odsouhlasena a
starosta pan Ošecký byl zmocněn jejím podpisem
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běžný účet obce k 31.12.2014 činí 11 227 417.- Kč a ZO rozhodlo převod 6 mil. na spoř.účet
pozdravný dopis bývalých lipnických občanů všem občanům a zastupitelům obce
zápis o volbě zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě – informace Mgr. Šimkové
na vědomí dopis společnosti REVENGE,a.s. ve vztahu ke sběru starých oděvů – máme již
pokryto firmou DIMATEX
žádost sdružení ochrany přírody a krajiny DROSERA, Bublava 686 o dar na zajištění provozu
stanice pro handicapované živočichy/přispíváme již osmý rok/ - odsouhlasen jednohlasně dar
2 000.- Kč
žádost o dar DDM Chodov, taneční skupina ROCKENROLL - odsouhlasen jednohlasně dar
2 000.-Kč
žádost o dar pro Středisko výchovné péče Karlovy Vary ,Myslbekova 4 ,36 001 Karlovy Vary –
odsouhlasen jednohlasně dar 2 000.- Kč
žádost ŠAK Chodov o dar na rok 2015 – odsouhlasen jednohlasně dar 5 000.- Kč
nabídka na zhotovení odznaku obce – obec neprojevila zájem
informace o jednání na FÚ Sokolov ve věci Rozhodnutí o poskytnutí dotace č j. : 25300/2011 –
52, dne 16.12.2014, kterou podal ZO starosta obce pan Ošecký/viz protokol, zpráva o daňové
kontrole platební výměr/
otázka volných obecních bytů v čp.57 a 182/11 – ZO souhlasí s návrhem bytové komise ze dne
7.1.2015, která záležitosti bytů čp.57 a 182/11 projednala a dostala zmocnění k dotažení do
konce, po splnění všech stanovených podmínek
návrh na nákup reklamních předmětů pro obec - ZO odsouhlasilo částku ve výši 80 000.-Kč
informace o sjednocení částky nájemného v obecních bytech na 25 Kč/m2 pravděpodobně od
1.1.2016
mimořádná VH Sokolovské vodárenské s.r.o. se bude konat 31.3.2015 a ZO pověřuje účastí na
uvedené VH starostu obce pana Ošeckého, v případě že se nebude moci zúčastnit ,zastoupí ho
místostarosta pan Choc
partnerská smlouva s MAS Sokolovsko o.p.s. – ZO neodsouhlasilo a ukončilo činnost
ČR – kniha se znaky měst a obcí celé republiky – obec se nebude podílet na dalším vydání
otázka dotazníku občanům s vrácením do 31.1.2015 – bude dopracován, vytištěn a distribuován
tak, jak ZO rozhodlo
lednice na sál bude pořízena – zodpovídá p.Picková
odsouhlasen kulturní plán na rok 2015
5.2.2015 , v době od 8.00 do 12.00 výluka el. energie od čp.57 na Chodov
permanentka ke vstupu do SC do tomboly byla darována TJ Stará Chodovská
pro rok 2015 a další roky navýšena cena balíčků pro důchodce na 300 Kč
projednání návrhů věcných břemen a darovacích smluv na pozemky od KSÚ silnic, které
přednesla tajemnice paní Picková
záležitosti pronájmu kulturního sálu a předsálí pro domácí občany na svatby a rodinné oslavy/
viz stanovený ceník, který je přílohou zápisu/
termíny svatebních obřadů pro rok 2015
schválení nákupu scaneru s kopírkou do místní knihovny
odsouhlasení pachtovní smlouvy s panem M.Kováčem, Černava 118,na pronájem p.p.č.487/1
v k.ú. Vintířov u Sokolova , za účelem sekání trávy do 31.12.2020

Po projednání všech bodů jednání bylo zasedání ZO ukončeno ve 20.35 hodin.
ověřil:

Jiří Ošecký
starosta obce

