Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se konalo
dne 1. září 2014 od 16. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vintířov
Přítomni : 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: p. Jiří Ošecký, p. Jaroslav Kirchner
Hosté: 0
Občané: p. Vlastislav Trska, p. Petr Lánský ml., p. Libor Češka
Místostarostka obce paní Střimelská přivítala 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 16. června 2014 pan Zápotocký a p. Muchka potvrdili, že
zápis četli a odpovídá průběhu zasedání ve všech bodech jednání. Na návrh místostarostky bylo přistoupeno
k programu, který obdrželi členové ZO společně s materiály v termínu, který stanoví jednací řád.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
Informace místostarostky o práci ZO a OÚ mezi zasedáními
Stav a průběh akcí v obci v roce 2014 a příprava akcí pro rok 2015 a další roky
Informace o přípravě kulturních akcí pro rok 2014 (měsíce 9 – 12)
Rozbor hospodaření obce za 1. pololetí 2014
Příprava návrhu rozpočtu na rok 2015
Vyhodnocení volebního období 2010 – 2014 a příprava voleb na roky 2014 - 2018
Různé
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:
 Nákup společných energií
 Změny ve Vintířovské teplárenské a majetkové s.r.o.
 Na zaniklé pomníky v obci nebude poskytnuta dotace
 Budeme se podílet na financování cyklostezek
 Od 4. července 2014 přechod od společnosti O2 ke společnosti T Mobile. Zrušení pevných linek
starosty a místostarostky.
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
 20. června 2014 – jednání na Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s., které se týkalo změny u
Sokolovské skládkové
 25. června 2014 – nová společná smlouva se Sokolovskou skládkovou, a.s.
 27. června – valná hromada Vodohospodářské společnosti na Březové u Sokolova – byly předneseny a
odsouhlaseny výsledku roku 2013
 10. července – jednání u notářsky JUDr. Svobodové, které se zúčastnili p. Ošecký a p. Picková
 14. července – návštěva p. Hartmana u příležitosti jeho významného životního jubilea
 21. července – setkání s Ing. Horou a Ing. Jakobcem – Prohlášení představitelů měst a obcí Sokolovska
klást velký důraz na rozvoj a stabilitu našeho regionu
 22. července – setkání s Ing. Makovičkou a Ing. Pöpperla ohledně cyklostezek

3. Stav a průběh akcí v obci v roce 2014 a příprava akcí pro rok 2015 a další roky
K tomuto bodu paní místostarostka Střimelská seznámila přítomné s materiálem, který obsahoval komentář
k jednotlivým rozpracovaným akcím. Zdůraznila zejména důležitost Družiny mládeže, která byla dne
1. září 2014 zkolaudována a její kapacita činí 48 dětí.. Místostarostka popsala aktuální stav jednotlivých staveb a
konstatovala, 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)
15. Cesta k č.p. 143, 137 a 107 – úprava povrchu
16. Oprava chodníku u první etapy výstavby rodinných domků (směrem na Chodov)
4. Informace o přípravě kulturních akcí pro rok 2014 (měsíce 9 – 12)
Informace o kulturních akcích v plánovaných na měsíc září – prosinec 2014 přednesla místostarostka
p. Střimelská :
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pátek - neděle

ZÁŘÍ
Pohádkový les aneb Disneyland na dosah v režii Občanského sdružení Dětem
pro radost oslavy Hornického dne s novým programem spojené s oslavami 120 výročí založení
ZŠ – prostory školy, hasičské zbrojnice a spodního hřiště
třídenní zájezd pro občany obce - Dlouhé Stráně, www.dlouhe-strane.cz
ŘÍJEN
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oslavy dne seniorů - "Klubový pořad s Josefem Zímou"
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vítání občánků v režii SPOZ, ZŠ a kulturní komise
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17.

22.11.2014
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6.12.2014

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

sobota
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15. - 17.

Mikuláškská diskotéka pro děti na sále restaurace "U Kahanu" - občanské sdružení
Dětem pro radost
vánoční balíčky pro důchodce od 63 let
předvánoční vystoupení dětí ZŠ pro občany obce

10.12.2014

středa

23.12.2014

úterý

24.12.2014

středa

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

31.12.2014

středa

dle zájmu možnost uspořádání silvestrovského posezení

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

5. Rozbor hospodaření obce za 1. pololetí 2014
Předseda finančního výboru pan Zápotocký seznámil všechny přítomné s komentářem k rozboru hospodaření
obce Vintířov za 1. pololetí 2014. Komentář byl připraven z podkladů, které připravila účetní obce paní Šubrtová
a tyto byly projednány ve Finančním výboru Zastupitelstva obce. (zpráva je přílohou tohoto zápisu)
6. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2015
Byl projednán návrh rozpočtu na rok 2015. Opět byl navržen vyrovnaný rozpočet jak na straně příjmů tak i
výdajů. (zpráva je přílohou tohoto zápisu).

7. Vyhodnocení volebního období 2010 – 2014 a příprava voleb na roky 2014 - 2018
Sdružení nezávislých kandidátů „Za obec krásnější“ a „Za veřejně obecní zájmy“ ve Vintířově, se
dohodly na níže uvedeném společném volebním programu
pro volební období 2010 – 2014 – stručné vyhodnocení v závěru volebního období.
Uvedená sdružení se dohodla na schůzce dne 25..října 2010, na níže uvedeném společném volebním programu
na roky 2010 - 2014. Obě sdružení by chtěla pokračovat nadále v trendu uplynulých let a v dalším naplňování
„Programu obnovy vesnice a plánu územního rozvoje obce Vintířov“, který byl schválen v roce 1991 a
aktualizován v letech 2002, 2006 a 2010.
Našim společným cílem v novém volebním období byly níže uvedené body v jednotlivých oblastech :
Otázka bytová a výstavba v obci
 Připravíme další území pro výstavbu rodinných domů - splněno
 Budeme respektovat územně plánovací dokumentaci, která byla schválena v roce 2006 a podporovat
její případně změny k lepšímu – plní se a zpracovává se nový ÚP
 Budeme se snažit o vybudování pěkného stánku v č.p. 67, který obec odkoupila od firmy SIEMENSsplněno, vybudováno 5 bytů a nebytový prostor pro holičství
 Budeme se snažit zmodernizovat část VS na sídlišti, abychom využili odpadního tepla vraceného
sekundéru k ohřevu TUV – provedeno v roce 2013
 Nebudeme podporovat neplatiče nájemného, za bydlení si musí každý zaplatit a nesmí parazitovat na
obci nebo sdruženích nájemníků, kde se potom nedostává financí na potřebné činnosti jako jsou údržba
samotného objektu, vytápění a dodávky vody
Otázka životního prostředí
 Nadále budeme prosazovat otázku separovaného sběru odpadů v naší obci a budeme se snažit toto
prosazovat - plní se, v obci je 9 míst separovaného sběru
 Neustále budeme rozšiřovat péči o zeleň a novou účelnou výsadbu, úpravu travnatých ploch v obecním
majetku, úklid v obci a budování míst pro odpočinek a využití volného času – plní se průběžně
 Budeme se snažit vytipovat pozemky pro zřízení zahrádek – zřízeny 4 zahrádky
 Budeme nadále spolupracovat v této oblasti s největšími firmami na katastru obce a to
Sokolovskou
uhelnou, p.n, a.s. Sokolov a Lias Vintířov - plněno
Otázka sportu
 Nadále budeme podporovat udržení krajského přeboru v kopané v obci, veškerý mládežnický sport,
stolní tenis s cílem dobré reprezentace obce v regionu – plní se
 Budeme podporovat údržbu sportovišť a veškerého sportovního zázemí – plní se
 Ve spolupráci s Mikroregionem Sokolov – východ se budeme snažit dále propojovat sousedy naší obce
cyklostezkami – nepodařilo se zcela dle našich představ
 Budeme podporovat zřizování a udržování zájmových sportovních kroužků, k volnočasovým aktivitám
mládeže – plní se, ale ze strany dětí není dostatečný zájem
 Budeme podporovat činnost místního sportovního centra a jiných užitečných zařízení -plní se
Otázka školství a sociálního zabezpečení
 Nadále budeme podporovat jak předškolní, tak i školní zařízení, aby uvedené subjekty měly co největší
úroveň pro výuku dětí – plní se a obě školská zařízení jsou na úrovni
 Nadále se budeme snažit o udržení dostupných zdravotnických služeb pro občany obce – plní se
 Budeme se snažit o udržení minimálně stávající dopravní obslužnosti nebo případné vylepšení – plní se
Otázka podnikání
 Nebytové prostory budeme i nadále pronajímat zájemcům o soukromé podnikání zejména z obce - plní
se
 Budeme se nadále snažit do obce přilákat podnikatele za účelem získání dalších pracovních míst pro
občany a podporovat různé druhy podnikání pro zlepšení služeb – nedaří se naplňovat dle představ
 Chceme v obci udržet úřadovnu České pošty – prozatím se podařilo poštu udržet
Otázka bezpečnosti občanů
 Budeme nadále podporovat a zlepšovat činnost SDH, vybavovat je takovou technikou, aby naši hasiči
byli platným článkem integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje - plní se
 Budeme spolupracovat s Policií ČR, oddělení Chodov, Městskou policií Chodov a budeme se snažit
zefektivnit jejich činnost – plní se

 Pokud bude dostatek finančních prostředků, pokusíme se založit vlastní obecní policii – nesplněno a
zatím neustále využívána MěPol.Chodov
 Nadále budeme řádně pečovat o místní rozhlas, veřejné osvětlení a kamerový systém, za účelem
zkvalitnění jejich využití – plní se
 Prostřednictvím TS obce se zaměříme na kvalitní údržbu komunikací a chodníků zejména v zimním
období, TS pořídíme odpovídající techniku k plnění těchto úkolů – plní se
Otázka kultury
 Budeme nadále organizovat naučné zájezdy pro občany obce a školní děti – plní se
 Budeme podporovat činnost Místní knihovny s veřejným internetem – plní se
 Grantovým systémem budeme podporovat každou aktivitu pro pořádání kulturních akcí v obci ze strany
zájmových organizací a spolků, pro všechny věkové kategorie - plní se
 Budeme pokračovat ve vítání občánků a dalších záležitostí souvisejících se Sborem pro občanské
záležitosti - plní se
Dá se říct, že za uplynulé volební období 2010 – 14 se dařily stanovené úkoly plnit. Jsou samozřejmě oblasti,
které nejsou vždy podle představ všech. Za uvedené období bylo proinvestováno téměř 100 mil. Kč a z této
částky činily dotace od kraje a státu více jak 29 mil. Kč. Bylo započato a dokončeno více než 60 smysluplných
akcí. Na nepřehlédnutelných výsledcích se podílel nejen kolektiv zastupitelů, pomocné aktivy zastupitelstva
SPOZ a vedení kroniky, ale i dobrý kolektiv Obecního úřadu, místní spolky hasičů, sportovců a většina občanů,
kteří pomáhali svým přístupem k realizaci akcí, potřebných pro rozumný chod obce. Ne úplně vždy se dařilo vše
úspěšně zvládnout a vloudily se i chybičky, které musely být řešeny za pochodu. Za uvedené dobré výsledky v
téměř uplynulém volebním období patří poděkování všem, kteří se na nich podíleli.
Jiří Ošecký, starosta obce
Komunální volby se budou konat v termínu 10. a 11. října 2014. V naší obci byla stanovena jedna volební
místnost a tou je zasedací místnost obecního úřadu Vintířov. Volební komise bude 7-mi členná. Tajemnice paní
Picková seznámila přítomné s počtem kandidátek podaných v naší obci. Těch je pro tyto volby pět. Zároveň se
zmínila, že dochází ke změně zapisovatelky, kterou bude p. Picková. První zasedání volební komise je
naplánováno na 19. září 2014.
8. Různé:
 ZO bere na vědomí červnovou, červencovou a srpnovou svodku Městské policie Chodov
 ZO bere na vědomí konání posledního výjezdního zasedání ZO, které se bude konat dne 3. října 2014
 ZO bere na vědomí informaci o slavnostním zahájení školního roku 2014/2015 v místní ZŠ dne 1. 9.
2014
 ZO projednalo a schválilo prořezání stromů na pozemních 372/1 a 372/5
 ZO bere na vědomí Zprávu o situaci národnostních menšin ČR za rok 2013, která byla zpracovaná
Úřadem vlády ČR.
 ZO bere na vědomí rozvahy příspěvkových organizací Mateřské a Základní školy za 01. – 06/2014
 ZO bere na vědomí zprávu o vytříděném odpadu v naší obci v roce 2013 od firmy EKO-KOM, a.s..
Naše obec vytřídila za rok 2013 celkem 39,518 tun a získala za to částku 101.968,50 Kč.
 ZO projednalo a schválilo společný nákup elektřiny pro roky 2015 – 2016 včetně plné moci a smlouvy
 ZO bere na vědomí informaci od hornického spolku SOLLES na znovuotevření vyhlídky
„Chodaublick“ v Tatrovicích
 ZO projednalo a schválilo přenechat ke schválení novým zastupitelstvem rámcovou smlouvu o
partnerství a vzájemné spolupráci mezi obcí Vintířov a MAS Sokolovsko o.p.s. na roky 2015 – 2021
 ZO projednalo a schválilo prohlášení zástupců měst a obcí Sokolovska ve vztahu na rozvoj a stabilitu
našeho regionu
 ZO projednalo a schválilo poskytnutí mimořádného členského příspěvku Mikroregionu Sokolov východ
 ZO projednalo a schválilo proplacení faktury na nákup balíčků pro děti pro Občanské sdružení „Dětem
pro radost“, které uspořádá pohádkový les aneb Disneyland na dosah, který se bude konat dne 6. září
2014 od 15 hodin.
 ZO projednalo a schválilo finanční dar Českému svazu včelařů o.s. základní organizace Chodov, v níž
jsou organizovaní i včelaři z naší obce
 ZO projednalo a schválilo nová pravidla pro zapůjčování sálu a to následující : zapůjčení sálu pouze pro
potřeby obce a příspěvkových organizací obce. Svatby, kdy aspoň jeden z novomanželů bude mít trvalý
pobyt ve Vintířově. Podmínky pronájmu předsálí zůstávají nezměněny.















ZO projednalo a schválilo, že zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov budou
projednány na zasedání 3. října 2014
ZO projednalo a schválilo novou nájemní smlouvu na prostor k podnikání v č.p. 172, Takáč Martin,
Chranišov, Nové Sedlo
ZO projednalo a schválilo žádost ředitelky ZŠ o vyplacení příplatku za vedení, který je hrazen pouze
z prostředků předělených MŠMT
ZO projednalo a neschválilo žádost ředitelky ZŠ o navýšení prostředků na provoz školní družiny
ZO projednalo a schválilo stažení výpovědi z nájmu p. Popelkové, protože veškeré pohledávky byly
uhrazeny. S tím, že nájemné a zálohy na energie budou hrazeny měsíčně.
ZO projednalo a schválilo odložit žádost p. Zulegera o pronájem části parcely na říjnové zasedání
ZO projednalo a neschválilo žádost p. Josefa Šmída o snížení nájemného za bar ve Sportcentru
ZO projednalo a schválilo návrh p. Roberta Muchky na zvýšení kapacity posezení ve Sportcentru. Pan
Muchka zajistí návrhy možných řešení.
ZO projednalo a schválilo nákup termoventilů do budovy Obecního úřadu ve Vintířově – zajistí p.
Muchka
ZO projednalo a schválilo rozpočtové změny předložené účetní obce p. Šubrtovou
ZO bere na vědomí Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Zázemí – čas jen pro Tebe“
předložený ředitelkou MŠ Vintířov
ZO bere na vědomí hlášení ředitelky MŠ o čerpání provozních prostředků na nákup postýlek a lůžkovin
ve výši do 30.000,- Kč
ZO projednalo a schválilo pověření bytové komise na přidělení bytové jednotky v č.p. 72/6 výběrovým
řízením

Dotazy občanů :
o sportcentrum – vybavit osobní váhou, opravit propadlou podlahu v posilovně (bude se realizovat
během měsíce září), bradla (p. Muchka zjistí cenovou nabídku na nová bradla), hospodaření sportcentra
o bezdrátový rozhlas – mluvené slovo není slyšet (již je objednaná prováděcí firma, která vše uvede do
pořádku)
o otázka ohledně kandidátů do komunálních voleb – volební lístky budou rozdány týden před volbami.
9. Usnesení – je samostatnou přílohou zápisu.
Po projednání všech bodů bylo zasedání ZO ukončeno ve 19.00 hodin.
Ověřil :

Jitka Střimelská
místostarostka obce

