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Obec Vintířov 
Zastupitelstvo obce Vintířov 
 

Zápis 

z 15. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, konaného dne 7.9.2020.2020, od 16.00 hodin 

ve společenském sále restaurace U Kahanu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
Přítomni: pan Petr Picek, pan Marek Choc, paní Jitka Střimelská, pan Jiří Střimelský, pan Pavel Vašek, paní Iva Králová, 
pan Robert Muchka, paní Bc. Liběna Tvrdíková, pan Libor Češka, pan Rostislav Zápotocký  
 
Nepřítomni: , paní Mgr. Petra Šimková - omluvena 
Hosté: paní Marcela Picková – tajemnice obecního úřadu, 2 občané obce 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Starosta obce zahájil 15. zasedání zastupitelstva, přivítal přítomné občany a zastupitele. 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 31.8.2020 do 7.9.2020. Současně s tím byla informace zveřejněna i na 
úřední desce, webových stránkách obce a v měsíčním srpnovém zpravodaji. Dále na základě prezenční listiny přítomných 
členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) starosta konstatoval, že přítomno je 10 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 Petr Picek. 

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     10              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. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. 
2. Informace k volbám do zastupitelstvech krajů a Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční 2. a 3. října 2020. 
3. Stav a průběh investičních akcí v obci v roce 2020, příprava akcí a projektové dokumentace pro další roky. 
4. Kulturní akce v měsících 09 - 12/2020 a stav jejich příprav. 
5. Rozbor hospodaření obce za 01- 06/2020 
6. Rozpočtové opatření obce č. 2/2020 
7. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2020 o místním poplatku ze psů 
8. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2020 o poplatku za užívání veřejného prostranství 
9. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce č. 3/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vintířov 
10. Projednání bezplatného převodu pozemků 475/16 a 475/18 od Státního pozemkového úřadu v k.ú. Vintířov u 

Sokolova. 
11. Projednání Strategie krizového řízení obce Vintířov 
12. Různé. 
13. Diskuze 
14. Usnesení. 
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Starosta dal o návrhu programu hlasovat: K návrhu programu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy na doplnění. 

            Výsledek hlasování:     Pro    10                 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 jednotlivých usnesení z minulého i minulých usnesení. Bylo konstatováno, že jsou 
usnesení průběžně plněna.  

 
 

2. Informace k volbám do zastupitelstvech krajů a Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční 2. a 3. října 2020. 
Na základě rozhodnutí prezidenta republiky č. 169/2000 Sb. ze dne 9. dubna 2020 byly vyhlášeny volby do Senátu 
České republiky a volby do 13 zastupitelstev krajů. Dnem vyhlášení voleb je 15. duben 2020 a stanovenými dny 
konání jsou pátek 2. října a sobota 3. října 2020. Druhé kolo voleb do Senátu proběhne 9. a 10. října 2020. Lhůta pro 
podání kandidátních listin a přihlášek k registraci končí 28. července 2020 v 16.00 hodin. Na základě přehledů 
termínu a lhůt, jež obec obdržela a která byla součástí rozhodnutí prezidenta České republiky starosta obce stanovil, 
minimální počet členů okrskové komise v počtu 7 členů, jmenoval zapisovatelku okrskové komise a stanovil 1. 
volební okrsek s volební místností na Obecním úřadě ve Vintířově v zasedací místnosti, 357 44 Vintířov 62. Do 
Krajských voleb kandiduje 17 politických stran. Do 2.9.2020 mohly strany kandidovat své zástupce do okrskových 
komisí, do naší okrskové komise byly nominováni 4 členové za politické strany, starostou byli do jmenováni 3 členové 
volební komise. První zasedání volební okrskové komise se uskuteční dne 9.9.2020. 
 

Číslo kandidátky Strana/Koalice Lídr 

2 Strana konzervativní pravice - Řád národa Josef Zickler 

5 Demokratická strana zelených Jan Havel 

13 Zelení Jaroslav Staněk 

16 SPD Karla Maříková 

19 Piráti Josef Janů 

24 DSSS a Čistý kraj Tomáš Vejvoda 

26 Volba pro kraj s podporou Karlovaráků Josef März 

34 PRO Zdraví Petr Ajšman 

39 Sdružení nezávislých kandidátů - Starostové našeho kraje Markéta Sinkulová Moravcová 

45 ČSSD Michal Červenka 

49 MÍSTNÍ Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst Patrik Pizinger 

50 ANO Petr Kubis 

61 ODS a KDU-ČSL s podporou Soukromníků Karel Jakobec 

62 Starostové a nezávislí společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09 Petr Kulhánek 

63 KSČM Eva Valjentová 

70 Trikolóra Martin Gruber 

82 Rozumní Luděk Petráň 

    

Kandidáti na post hejtmana Karlovarského kraje 

o Petr Kubis – Ano obhajuje post hejtmana 

o Josef Janů – Česká pirátská strana 

o Michal červenka – ČSSD 

o Eva Vajlentová – KSČM 

o Patrik Pizinger – Místní 

o Karel Jakobec – ODS + KDU - ČSL 

o Karla Maříková –SPD 

o Petr Kulhánek – STAN + KOA, TOP 09, VPM  

o Josef Marz – Volba pro kraj s podporou hnutí Karlovaráci 

o Petr Ajšman – Zdraví Sport Perspektiva 
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Občané obdrží hlasovací lístky nejpozději 3 dny před volbami v případě, že by občan tyto hlasovací lístky neobdržel, 

lze si je vyzvednout v den voleb ve volební místnosti. V souvislosti s COVID – 19, budou v době voleb dodržovány 

bezpečnostním opatřením, roušky apod.. 

 

 

3. Stav a průběh investičních akcí v obci v roce 2020, příprava akcí a projektové dokumentace pro další roky. 
Starosta předložil v materiálech k dnešnímu jednání zastupitelstva přehledný seznam naplánovaných investičních 

akcí a oprav, ze kterého bylo patrno plnění jednotlivých akcí. Byla dokončena jedna z větších akcí, výstavba 

parkoviště u zdravotního střediska. Zde je již vše hotovo a bylo požádáno o kolaudaci, která se uskuteční 25.9.2020. 

Bylo požádáno o dotaci na stavbu dětských hřišť na sídlišti, kde je předpokládaná cena bez oplocení jednoho z hřišť 

2 854 427,12 Kč. Cena oplocení dětského hřiště je vykalkulována na částku 672 011,03 Kč. Obec uspěla a získala 

dotaci na realizaci dětských hřišť, kdy dne 5.8.2020 obdržela informaci od MMR , že dostane dotaci ve výši 

1 981 159,00 Kč. Dne 29. 7.2020 bylo vyhlášeno otevřené výběrové řízení a den 12.8.2020 byl stanoven dnem, kdy 

se budou vyhodnocovat nabídky. Do soutěže se přihlásily dvě společnosti Gartensta Plus s.r.o. a VYSSPA sport 

technology s.r.o.. Vítěznou firmou je Gartensta Plus s.r.o., která předložila nejnižší nabídku 2 517 447,07 Kč bez DPH. 

Dle předpokladu může do konce měsíce 9/2020 dojít k podpisu smlouvy a předání staveniště. 

V rámci údržby majetku obce je v letošním roce naplánováno mnoho prací. 
 

- Oprava místní kapličky sv. Anny + instalace zvonu – připraveno na instalaci zvonu/ oltář předán restaurátorovi 

- Výměna odtokového žlabu před obecním úřadem - hotovo 

- Výmalba a oprava maleb v objektech 24,57,72,181,182,183,111 – téměř hotovo, zbývá č.p. 57 a č.p. 111. 

- Oprava chodníku přes most vlečky – ve fázi příprav. 

- Realizace veřejného osvětlení komunikace a chodníku 1. etapy Vintířov – Stará Chodovská. – zahájeno relizuje firma 

TIMA z Karlových Varů. 

- Chodník u č.p. 166-167, podél silnice u nově postaveného parkoviště. – požádáno o povolení 

 

Rozjeto je mnoho záležitostí a usilovně se pracuje na veškerých přípravách. Dokončeny byly i veškeré práce 

v základní škole, zde byl v polovině srpna 2020 odstraněn problém se starším vodovodním vedením.  

 

- Byla dokončena oprava chodníku Vintířov – Osada Chranišov, kde se část chodníku propadala o 7-9 cm.  

- Byla zahájeny práce okolo objektu knihovny, kde se vlhkost dostává z okolního terénu do zdiva. Prostor za knihovnou 

bude snížen a budou provedeny hydroizolační práce. 

 

- V nejbližším možném termínu se bude realizovat výstavba nové budovy TJ Baník Vintířov. V záležitosti byl osloven 

projektant pan Ing. Potužák. Na základě studií byla schválena podoba budoucí stavby a pouze je potřeba se 

rozhodnout, jaký typ střechy (klasická sedlová, nebo rovná zelená). V této záležitosti byli zastupitelé starostou 

osloveni a proběhlo hlasování. V průběhu projednání této záležitosti vzešla i varianta zelená šikmá střecha. Po 

zkonzultování variant s projektantem byla schválená klasická sedlová střecha.   

 

 Seznam naplánovaných investičních akcí a oprav je součástí zápisu. 

 

 

4. Kulturní akce v měsících 07 - 10/2020 a stav jejich příprav. 

Místostarostka paní Jitka Střimelská přítomné informovala o stavu příprav kulturních akcí nadcházejícího období. 

Z rozvolněním opatření v souvislosti s COVID – 19, byly občanům nabídnuty kulturní akce dle schváleného 

harmonogramu naplánovaného pro letošní rok. Předseda kulturní komise obce p. Libor Češka seznámil přítomné 

s průběhem akce „Rockfest“ která se uskutečnila dne 22.8.2020. Další významnou akcí, která se uskuteční 

v nejbližších dnech je Hornický den. Akce je naplánována na den 12.9.2020 a součástí těchto oslav budou i oslavy 

130. založení sboru dobrovolných hasičů, které se bohužel v souvislosti COVID – 19 nemohly uskutečnit 

v plánovaném termínu. V dalších dnech hrozí v souvislosti se špatnou epidemiologickou situací COVID – 19 , 

k nějakým omezením a opatření. Pokud to bude možné, budou všechny naplánované akce probíhat v naplánovaných 

termínech.  
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5. Rozbor hospodaření obce za 01- 06/2020 
Předseda finanční výboru p. Rostislav Zápotocký seznámil přítomné s rozborem hospodaření obce za 1. pololetí roku 

2020. Komentář k rozboru hospodaření obdržel každý ze zastupitelů společně s pozvánkou na dnešní jednání a je 

(přílohou zápisu č. 2). Rozbor byl zpracován na základě podkladů účetní obce p. Šubrtovou a projednán finančním 

výborem obce dne 20.8.2020. Příjmy za rozhodné období 01 - 06/ 2020 jsou 19 974 499,- Kč, což je plnění na 45,58% 

z předpokládanému ročního objemu. Oproti loňskému roku se jedná o propad na straně příjmů za rozhodné období. 

Na straně výdajů se pohybujeme za rozhodné období na částce 11 181 789,- Kč, což odpovídá 25,52 % 

předpokládaným výdajům za tento rok. Pro obec jsou dosavadní výsledky uspokojivé a stav finančního zdraví 

představuje dobrý odrazový můstek do příštího roku 2021. Po krátké diskuzi vzali zastupitelé tento výsledek na 

vědomí. Na příštím zasedání bude předložen zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2021, kdy na základě rozboru 1- 

9/2019 budou známy přesnější data. Konečná podoba rozpočtu na příští rok by měla být známa v 2. dekádě měsíce 

listopad. Takto sestavený a projednaný rozpočet bude předložen k diskuzi veřejnosti. Na prosincovém zasedání bude 

rozpočet na rok 2021 v konečné podobě předložen ke schválení. 

 
6. Rozpočtové opatření obce č. 2/2020 

Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2020. Podrobnější informace k tomuto 
bodu jednání podala tajemnice obecního úřadu p. Marcela Picková.  
1. Převod odvodů o ochraně zemního půdního fondu,  
2. Nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu, 
3. Mikroregion – elektronická úřední deska (kiosek). 
 
 

Návrh usnesení č. 168: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 2/2020.  
 
Výsledek hlasování:       Pro   10          Proti    0          Zdržel se   0        
Usnesení č. 168 bylo schváleno 

 
 

7. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2020 o místním poplatku ze psů 
Starosta předložil zastupitelstvu obce OZV č. 1/2020 o místních poplatcích. K projednávanému bodu proběhla  
diskuze a byly vzneseny připomínky. 

 
Návrh usnesení č. 169: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2020 o místních poplatcích ze psů.  
 
Výsledek hlasování:       Pro      8        Proti     2         Zdržel se      0     
Usnesení č. 169 bylo schváleno 

 
 

8. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2020 o poplatku za užívání veřejného prostranství 
Starosta předložil zastupitelstvu OZV č. 2/2020 o poplatku za užívání veřejného prostranství. Nebyly vzneseny 
žádné připomínky.   
 

Návrh usnesení č. 170: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č.2/2020 o poplatku za užívání 
veřejného prostranství. 
 
Výsledek hlasování:       Pro      10         Proti     0         Zdržel se     0      
Usnesení č. 170 bylo schváleno 

 
 
 

9. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce č. 3/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vintířov 
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Starosta předložil zastupitelstvu OZV č. 3/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a  
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vintířov. Nebyly vzneseny 
žádné připomínky. 
 

Návrh usnesení č. 171: 
         Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č.3/2020 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Vintířov.  
 
 
Výsledek hlasování:       Pro    10          Proti     0         Zdržel se     0      
Usnesení č. 171 bylo schváleno 

 
 
 

10. Projednání bezplatného převodu pozemků 475/16 a 475/18 od Státního pozemkového úřadu v k.ú. Vintířov u 
Sokolova. 
Starosta předložil zastupitelstvu chválit bezúplatný převod podle §7 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb. pozemků  
475/16, 475/18 o které obec Vintířov v roce 2018 žádala a jejímž vlastníkem je Státní pozemkový úřad.    
 

Návrh usnesení č. 172: 
         Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje bezúplatný převod podle §7 odst. 1 písm. a), b), c) a e) zákona č.  
         503/2012 Sb. pozemků 475/16 a 475/18 v k.ú. Vintířov u Sokolova do vlastnictví obce Vintířov. Starosta se  
         zplnomocňuje k podpisu smlouvy.  

 
 
Výsledek hlasování:       Pro     10        Proti     0         Zdržel se    0       
Usnesení č. 172 bylo schváleno 

 
 

11. Projednání Strategie krizového řízení obce Vintířov 
Starosta předložil zastupitelům dokument, který byl zpracován v rámci projektu: Efektivní veřejná správa 
v Mikroregionu Sokolov – východ II.. Již před projednávání tohoto bodu jednání byly vzneseny písemné podklady 
k doplnění dokumentu a některé byly vzneseny i ústně. Vzhledem k charakteru a vážnosti dokumentu nebylo 
hlasováno a bylo rozhodnuto zaslat návrh oprav zpracovateli a po doplnění přenést projednání tohoto bodu na 
příští zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 12.10.2020. 
 

 
12. Různé 

 
 

13. Diskuze. 
 
 
 
Na vědomí:  

1. Obec obdržela jednorázový nevratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu, tzv. kompenzační bonus určený ke 

zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí ve výši 1 495 000,- Kč. 

2. Dne 1.9.2020 proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2020/21 v základní škole , účasten byl starosta obce 

společně s místostarostkou Jitkou Střimelskou. Do prvního ročníku nastoupilo 16 žáčků, celkový počet zapsaných 

žáků je 78.   

3. Místní knihovna Vintířov byla nominována do hodnocení celostátního kola státní ceny Knihovna roku 2020. Dne 

25.8.2020 se uskutečnila návštěva hodnotící komise, která se seznámila s prostory, vybavení a vedením knihovny.  

4. Obec obdržela od Sokolovské vodárenské s.r.o. žádost o podání podmětů v návaznosti na přípravu plánu investic a 

oprav vodohospodářské infrastruktury ve svém majetku pro rok 2021. Ze strany obce budou v požadovaném 

termínu zaslány podměty, které by měly být zařazeny do tohoto plánu investic a oprav. 
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5. Od místního občana, malíře pana Jiřího Vavřičky obec dostala malovaný obraz, který byl tematicky malován tak, aby 

mohl být umístěn do vnitřních prostor místní pamětihodnosti, kapličky svaté Anny z roku 1906. Po dokončení 

veškerých prací, bude obraz zavěšen v kapličce. 

6. V období 3.8. od 10.8.2020 na základě smlouvy o vzájemné pomoci POPD, bylo ze strany společnosti Sokolovská 

uhelná p.n., a.s. provedeno čištění koryta vintířovského potoka. V návaznosti na to byl obcí zaslán děkovný dopis.  

7. Na základě žádosti věnován finanční dar ve výši 2 000,- Kč na zajištění provozu dětské krizové linky. Linka Bezpečí, 

z.s. IČO:601383198. 

8. Věnován finanční sponzorský dar ve výši 500,- Kč na zajištění maturitního plesu třídě PK IŠŠTE Sokolov, který se koná 
22. ledna 2021. 

9. Na základě žádosti věnován finanční dar ve výši 2 000,- Kč základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s., v Chodově.  
10. Vintířovská teplárenská a majetková s.r.o. provedla v objektu výměníkové stanice výměnu regulačního ventilu pro 

topnou vodu a nechala nahradit stávající systém Johnson Control, za řídící systém Amit. Systém řízení VS provedla 
společnost BROŽ MaR s.r.o. ze Sokolova.  

11. Obec hodlá na vlastní náklady zřídit v obci kamerový systém. Nyní probíhá výběr vhodných míst pro zřízení 
zájmových bodu kamer a poté bude předložena nabídková cena. Kamer by mělo být po obci cca 30. Jedná se o 
náhradu stávajícího kamerového systému, který již není zcela funkční. Některé z kamer budou monitorovat i silnici 
a dokáží, tak zaznamenat rychlost vozidla, SPZ, datum a foto dotyčného řidiče. 

12. Dne 17.9.2020 se uskuteční jednání se zástupci společnosti BMW Group, kde bude představen aktuální stav projektu 

i plán realizace na další roky. Jednání budou přítomni i další zástupci měst a obcí z okolí a vedení KV kraje.  

Za obec bude jednání přítomen starosta obce Marek Choc a místostarostka Jitka Střimelská. 

13. V podílových fondech máme uloženo k dnešnímu dni 7.9.2020  25 089 484,- Kč. 

14. Termín příštího zasedání zastupitelstva obce bude 12.10.2020. 

15. Odvoz nebezpečného odpadu se uskuteční ve čtvrtek 8.10.2020 z obvyklých míst. Z blížícím se svozem budou občané 

informování místním rozhlasem. 

16. Dne 6.10.2020 se bude konat 9. KD v záležitosti Sanace Stará Chodovská. Zhotovitelská firma Jerus a.s. seznámí 

s postupem prací, které by již měly být dle harmonogramu ukončeny. Kontrolní den se měl původně uskutečnit 

9.9.2020, ale po dohodě byl termín posunut. Jednání se zúčastní zástupci obce. 

17. Dnem 31.8.2020 byla zastavena plynárenská technologie ve Vřesové. K tomuto datu ukončilo pracovní poměr 178 

zaměstnanců a další desítky by měly odcházet i v nadcházejících měsících. Pokud vše dopadne dle dohody ze státem 

a v září bude tato pomoc schválena kabinetem, měli by odcházející zaměstnanci dostat příspěvek ve výši 5 300 korun, 

podle odpracovaných let, po dobu 60 měsíců.  

18. V záležitosti opatrované osoby obcí Vintířov pana Jakubka, proběhlo soudní jednání na základě. Soudním 

rozhodnutím bylo rozhodnuto opatrovanou osobu předat novému opatrovníku městu Ostrov nad Ohří. Hlavním 

důvodem této změny je i to, že opatrovaná osoba je již mnoho let v péči domu pro seniory Květinka v městě Ostrov 

nad Ohří.  

19. Místním stolním tenistům TJ Baník Vintířov byly zakoupeny nové stoly, z důvodu špatného stavu stávajících stolů.    

 
 

Diskuze/ připomínky občanů: 
 

 
 
Přílohy: 

1) Prezenční listina. 
2) Rozbor hospodaření obce za 01- 06/2020 
3) Informace o konání zasedání zastupitelstva obce. 
4) Seznam naplánovaných investičních akcí a oprav 

 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 17.50 hodin. 
 
 
Zápis byl vypracován dne  17.9.2020 
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Zapisovatel:                 Marek Choc               dne …………………………………… Podpis …………………………………. 
 
 
Ověřovatelé:                Jitka Střimelská         dne …………………………………  Podpis …………………………………… 
 
 
                                         Robert Muchka        dne ………………………………… Podpis …………………………………… 
 
 
Starosta obce:                 Marek Choc            dne ……………………………….. Podpis ……………………………………             


