
Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se konalo  

dne 21.listopadu 2016 od 16. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ. 

 

Přítomni : p. Ošecký Jiří, p. Střimelský Jiří, p .Češka Libor, Choc Marek ,p. Střimelská Jitka, 

                  p. Rosťa Zápotocký, p .Šimková Petra, p. Vašek Pavel, p. Češka Miroslav, p.Robert     

                  Muchka                     

 

Nepřítomni : p.Milan Horvát – služební cesta 

 

Občané a hosté : p Picková – tajemnice OÚ , Dziková Bohumila, Kalinová Zdenka  

                   

  

Starosta obce přivítal všechny přítomné. Do návrhové komise byli navrženi a jednohlasně 

odsouhlaseni pánové Jiří Střímelský,Miroslav Češka a Pavel Vašek . Jako ověřovatelé zápisu z jednání 

byli stanoveni a jednohlasně schváleni p.Marek Choc a p.Robert Muchka. Ověřovatelé zápisu ze 

zasedání 10.10.2016  pan Choc a pan Muchka potvrdili, že zápis četli a odpovídá průběhu jednání ve 

všech bodech.  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 Zastupitelstva obce. 

2. Informace starosty obce o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. 

3. Stav a průběh akcí pro rok 2016,akce na rok 2017 a příprava akcí na roky další. 

4. Projednání rozboru hospodaření za 01-09/2016, návrh rozpočtu na rok 2017. 

5. Plán kulturních akcí na měsíce 11 – 12/2016, plán kulturních akcí na rok 2017. 

6. Plán starosty obce k inventarizaci majetku obce k 31.12.2016. 

7. Různé. 

8. Usnesení.  

 

K jednotlivým bodům : 

 

1.Kontrola usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva obce. 

 

Starosta obce p. Ošecký seznámil přítomné s plněním usnesení z minulých zasedání a konstatoval, že 

usnesení jsou plněna. Připomněl, že usnesení jsou na každém zasedání kontrolována. 

 

2.Informace starosty obce o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. 

 

Starosta obce pan Ošecký seznámil přítomné s děním v obci  mezi  zasedáními ZO. V době mezi 

zasedáními ZO proběhlo několik kontrolních dnů na prováděné stavby v obci, kde byly projednávány 

vzniklé problémy. Jedná se zejména o stavby 2.etapy chodníku na Starou Chodovskou a dále 6.etapy 

výstavby RD pod vodárnou. V průběhu září a října jsme se několikrát zúčastnili na schůzkách a 

konzultacích s BP Ostrov s.r.o., ve vztahu ke zpracovávanému projektu na rekonstrukci objektu 

holobytů čp.179.Tento projekt je dokončen a máme ho již připraven pro výběrové řízení na 

dodavatele. Ve čtvrtek 13.10.2016, proběhnul svoz NO z naší obce firmou Sokolovská skládková s.r.o. 

Létos bylo méně občanů, kteří využili bezplatného odběru NO a těm patří dík, že uvedené odpady 

nedávají do běžného směsného komunálního odpadu. Tentýž den se přijeli představit na náš OÚ 

Mgr.Tomín a Bc.Hůrková, kteří za Mikroregion Sokolov východ budou poskytovat obci zejména 

právní služby .Ing. Zemanová z Karlových Varů  navštívila naší obec ve věci poskytování různých 

sociálních služeb, zejména postiženým občanům a seniorům, prostřednictvím firmy GOPALA o.p.s.. 

Na obci bylo jednáno s Mgr. Holkem o cenách plynu a jeho nákupu pro rok 2018. V obci probíhá 

v současné době i práce na realizaci rozvodů internetu a kabelové televize firmou CATR. Trasy v obci,  

které zahrnují I.etapu výstavby, jsou již téměř dokončeny. Starosta pan Ošecký se zúčastnil zasedání 

KOS na KÚ v Karlových Varech u náměstka hejtmana ing. Hory. Starosta se zúčastnil VH 



Sokolovské skládkové s.r.o., která se konala v zasedací místnosti Sokolovské uhelné společnosti 

Sokolov, dne 10.11.2016.  Taktéž se starosta s místostarostou setkali dne 9.11.2016, na pravidelné 

konzultaci s vedoucím oddělení PČR z Chodova panem npr.Hegeďušem a velitelem MěPol.Chodov 

panem Staňkem. Při tomto jednání byly probrány otázky bezpečnosti v obci zejména při pořádání 

kulturních akcí na místním sále a požádali jsme bezpečnostní složky o ohlídání zejména konců akcí, 

které nejsou v mnoha případech respektovány a ruší to potom noční klid občanů. Ve středu 2.11.2016, 

se sešla v plném složení Kulturní komise obce a sestavovala plán kulturních akcí na rok 2017 a dále 

byly upřesněny akce, které proběhnou ještě do konce letošního roku. Na Sokolovské uhelné 

v Sokolově, se starosta zúčastnil setkání představitelů okolních obcí a zahraničního investora, který 

představil podnikatelský záměr na výsypce, který by měl regionu přinést další nová pracovní místa. 

Starosta se sešel na našem OÚ s ing.Krösslem z firmy LIAPOR a byly projednány body, které se 

týkaly provozu firmy, některých pozemkových záležitostí a dále poškození některého zařízení 

nezletilci, kteří se dostali do prostoru firmy zřejmě přes fotbalovou tribunu. Starosta se zúčastnil 

shromáždění Svazu místních samospráv, které se konalo 14.11.2016 v zastupitelském sále KÚ 

Karlovy Vary a zúčastnili se ho i europoslanec Polčák a senátor Horník. Projednány byly otázky pošt 

na malých obcích ,návrh nového odpadového zákona, rozpočtové určení daní ,sociální bydlení a další 

pro malé obce zajímavé problémy. Tentýž den odpoledne proběhlo v zasedací místnosti OÚ setkání 

budoucích stavebníků RD na 6.etapě.Byly probrány podmínky a regulativy výstavby v této lokalitě a 

na závěr proběhlo losování parcel jednotlivými žadateli z obce, kterých bylo celkem 11.Čtyři parcely 

tak zbývají pro ostatní stavebníky, se kterými proběhne setkání 28.11.2016.Byla provedena kontrola 

uložených volných finančních prostředků na zhodnocení v KB Chodov 

 

3. Stav a průběh akcí pro rok 2016 a příprava akcí na roky další. 

 

Starosta obce pan Ošecký přítomné seznámil se stavem jednotlivých akcí, které byly pro letošní rok 

připraveny. Aktuální stav je popsán v materiálech , které byly zaslány jednotlivým členům ZO 

s pozvánkou. Kromě dlouhodobě naplánovaných akcí byly provedeny v rámci údržby obecních 

objektů i nezbytné opravy. Dále byl předložen i plán akcí pro rok 2017, který byl přítomnými 

zastupiteli schválen a vyplývá ze společného volebního programu Zastupitelstva obce.  

  

4.Projednání rozboru hospodaření obce za 01- 09/2016 a návrhu rozpočtu obce na rok 2017.  

 

V uvedené otázce promluvil k přítomným předseda Finančního výboru pan Zápotocký. Podrobný 

komentář obdrželi zastupitelé v materiálech pro dnešní zasedání s doporučením, aby jej vzali společně 

s návrhem rozpočtu na rok 2017  na vědomí. Výsledky za uvedené období jsou velice dobré a obec se 

těší v současné době z dobrému finančního zdraví, což je zřejmé ze stavu běžného konta a spořících 

účtů. Po bouřllivé diskuzi, kde bylo vytýkáno starostovi a předsedovi finančního výboru to, že návrh 

prvního rozpočtu se s druhým návrhem od sebe příliš liší, vzali zastupitelé zprávu na vědomí a byl 

odsouhlasen i předložený vyrovnaný návrh rozpočtu na rok 2017 ve výši 34 170 000.- Kč, který bude 

vyvěšen k diskuzi občanům a na prosincovém zasedání bude, po případně dalších úpravách, předložen 

ke schválení ZO. Byly schváleny rozpočtové změny, předložené účetní paní Šubrtovou. 

 

 

  

5.Plán kulturních akcí na měsíce 11 – 12/2016 a návrh plánu na rok 2017. 

 

Paní Střimelská seznámila všechny přítomné s  průběhem dosavadních kulturních akcí . Seznámila  

s konáním již proběhlých akcí. Informovala i o dalších naplánovaných akcích do konce letošního roku. 

Byl projednán  a odsouhlasen návrh zájezdů na rok 2017, který bude zveřejněn v příštím občasníku a 

projednán byl i na dnešním zasedání. Taktéž paní Střimelská seznámila přítomné s plánem roku 2017, 

který bude ještě doplněn po ukončení příjmů žádostí na granty pro pořadatele kulturních akcí, kde 

uzávěrka je 30.11.2016. Rozvinula se zde diskuze zejména o rockfestu, který rozhodla Kulturní 

komise pro rok 2017 vypustit. Zastupitelstvo obce rozhodlo na dnešním zasedání o navýšení ceny za 

zájezdy občanů z původních 150 Kč za účastníka, na 250.- Kč za účastníka, s platností od 1.1.2017.   

Ples a dětský karneval MŠ se bude konat 25.2.2017.  



 

7.Plán starosty obce k inventarizaci majetku obce k 31.12.2016. 

 

Starosta obce pan Ošecký, předal uvedený materiál společně s pozvánkou a ostatními materiály na 

dnešní zasedání  jednotlivým zastupitelům. Zároveň požádal aby každý člen komise provedl svou 

práci ve stanoveném termínu a zodpovědně. S případnými dotazy by se členové komisí měly obracet 

na tajemnici paní Pickovou nebo účetní paní Šubrtovou. 

 

8. Různé: 

 

- informace o práci MěPolicie Chodov v obci za měsíc říjen 2016 – viz svodka 

- odvoz NO z obce se uskutečnil ve čtvrtek 13.10.2016 od 15.00 z obvyklých míst v obci firmou 

Sokolovská skládková s.r.o. 

- informace o společném setkání vedoucího policie Chodov, velitele MěPol.Chodov a zástupců obce 

na našem OÚ dne 9.11.2016  

- informace o VH Sokolovské skládkové s.r.o., která se konala dne 10.11.2016 

- hospodaření PO MŠ a ZŠ za 1-9/2016 vzato na vědomí a podrobně bude vše probráno v lednu 2017 

- ředitelské volno ZŠ Vintířov  na 18.11. a 21. a 22.12.2016 z organizačních důvodů – ZO nemá 

námitek a bere na vědomí 

- výsledky měření emisí v souladu s POPD LOM Jiří 2020,která nám zaslal ing.Hanzlíček z divize 

Těžba, SU a.s.Sokolov – ZO bere na vědomí 

- účast místostarosty obce pana Marka Choce na VH VSMOS a Sokolovské vodárenské s.r.o. dne 

16.12.2016  na Březové, v případě že nebude moci, nahradí jej zastupitel pan Robert Muchka 

- žádosti o sponzorský dar – DROSERA Bublava, Svaz postižených civilizačními chorobami Sokolov- 

ZO souhlasí se 2 000.- Kč pro každého uvedeného žadatele, kterým každoročně přispíváme – ZO 

jednohlasně souhlasí 

- žádost o sponzorský dar ve výši 3 300.- Kč pro ŠAK Chodov, kde je otevřen prostor i pro 

Vintířovské děti – ZO jednohlasně souhlasí 

- žádost o sponzorský dar  pro Fond ohrožených dětí, odsouhlasena částka 500.-Kč – ZO jednohlasně 

souhlasí 

- seznámení s projektem právních a dluhových služeb firmy GOPALA o.p.s., ing.Zemanové  

z Karlových Varů 

- společné právní služby v rámci mikroregionu Sokolov – východ – představení projektu 

- termíny svateb pro rok 2017/Chodov, Vintířov/ - ZO jednohlasně souhlasí 

- žádost o uzavření MŠ ve dnech 27.-30.12.2016 – ZO nemá námitek/doloženo souhlasem rodičů/ 

- odsouhlaseny navržené odměny pro ředitelky MŠ a ZŠ z prostředků kraje 

- návrh plánu oprav v MŠ pro rok 2017 – předloženo ředitelkou MŠ 

- změna v dozorčí radě Sokolovské skládkové s.r.o., za obec Vintířov dosud paní Jana Ziková, která 

navrhla svou rezignaci a měl by jí nahradit místostarosta pan Marek Choc - ZO jednohlasně souhlasí 

- 24.11. vyjde Sokolovský deník s přílohou Vintířova 

- prodej částí pozemku parc.č. 465/8 (části v současné době pronajaté) p. Bečvářovi, Vintířov 191 a 

manželům Altmannovým, Vintířov 48  za odhadní cenu, cena odhadu a geometrický plán hradí 

kupující. V případě nezájmu z důvodu ceny budou pozemky nabídnuty dalším zájemcům, kteří podali 

nabídku – ZO jednohlasně souhlasí 

- schválen dodatek č.2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 640-489-12/2012 se Sokolovskou 

uhelnou, pr. nást. a.s., změna termínu účinnosti do 31.12.2020 - ZO jednohlasně souhlasí 

- záměr směny částí  pozemků  ppč. 459/1- majitel obec a pozemku ppč. 278 majitel-Treitlovi (oba 

21m2), legalizace skutečného stavu v terénu – jednohlasný souhlas ZO 

- odsouhlasena smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce č. IV-12-00106672/VB/2 

- Houska – prodej pozemku u osady Chranišov – prověřit se záměrem VaK Karlovy Vary, pokud 

nebude rozpor prodej p. Karlu Houskovi, Vintířovská 511, Chodov  – jednohlasný souhlas ZO 

- FK Stará Chodovská – žádost o dar do tomboly na reprezentační ples – jednohlasný souhlas ZO  

- umístění ještě jednoho akodrenu na svod dešťových vod od čp.57, odvodnění vod z komunikace 

II/181 v prostoru před železničním nadjezdem na Vřesovou a chodníku od čp.74 až 83, případné 

přeložení celého chodníku / viz připomínky pan Češka a stížnost pan Mikuš čp.77 / 



- projednána otázka znečištění komunikace II/181 a části I.etapy výstavby RD firmou STAMOZA 

Cheb 

- jednohlasně odsouhlasen rozpočet knihovny Sokolov ve výši 26 000.- Kč na rok 2017 

- záměr převodu pronájmu nebytového prostoru v čp.183 (kosmetický salon) ze stávajícího nájemce na  

současného uživatele, bude vyvěšen záměr - ZO jednohlasně souhlasí 

- jednohlasně odsouhlasen zastupiteli nákup počítače a tiskárny pro stolní tenisty TJ Baník 

- od 1.1.2017, po třech letech zdražení cen za odvoz komunálního odpadu firmou CHOTES Chodov o 

2,5-3% 

- další zasedání ZO bude 9.12.2016,rozšířené o pozvané hosty z okolních firem a příspěvkových 

organizací obce 

  

 

9.Usnesení – je samostatnou přílohou zápisu. 

 

Po projednání všech bodů bylo zasedání ZO ukončeno v 18.45 hodin. 

 

Ověřil : 

                                                                                                                            Ošecký Jiří 

                                                                                                                           starosta obce 
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