
Zápis a usnesení 1. ustavujícího zasedání ZO Pernink, konaného dne 8.11.2010 od 18.00 
hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 
Přítomni viz prezenční listina 
Předsedající přivítala všechny přítomné a předala slovo paní Grohové, zapisovatelce volební 
komise, která seznámila přítomné se zprávou o průběhu a výsledcích voleb konaných ve dne 
15. a 16. 10.2010. Do zastupitelstva obce byli zvoleni za volební stranu č. 1 Pernink náš 
domov paní Jitka Tůmová 219 hlasů, pan Petr Groh 218 hlasů, pan ing. Ladislav Vetešník 217 
hlasů, pan Alois Štauber   pan Václav Mašek a pan Jaroslav Aizner 164 hlasů, za volební 
stranu č. 2 Pro Pernink společně pak paní ing. Jana Kokrhelová 146 hlasů, pan Rudolf Höhnl 
146 hlasů a paní Iveta Dibelková 135 hlasů.Následně složili zvolení zástupci stran předepsaný 
slib člena zastupitelstva a potvrdili podpisem. 
1/110 ZO bere na vědomí složení slibu členy ZO ve smyslu ustanovení §69 odst. 2 a 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků těchto členů: 
Jaroslav Aizner, Iveta Dibelková, Petr Groh, Rudolf Höhnl, ing. Jana Kokrhelová, 
Václav Mašek, Alois Štauber, ing. Ladislav Vetešník, Jitka Tůmová 
Hlasování: pro : 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat.  
Dále podala předsedající návrh, aby se ustavující zasedání ZO řídilo doposud platným 
jednacím řádem ZO do doby, než bude schválen nový jednací řád. 
2/1/10  ZO schvaluje, že se ustavující zasedání bude řídit dosud platným jednacím 
řádem ZO do doby, než bude schválen nový jednací řád 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat.  
3/1/10ZO schvaluje ověřovatele zápisu paní Iveta Dibelková, pan Jaroslav Aizner/: 
Hlasování: pro 8 proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p.Aizner). Návrh byl přijat.  
4/1/10 ZO schvaluje program jednání ZO: 1. volba starosty a místostarosty, 2. volba 
předsedů a členů finančního a kontrolního výboru, 3. návrh jednacího řádu ZO, 4. 
schválení zástupců na jednání sdružení (SCK, SOKO, Bystřice, VSOZČ a SKHZ), 5 
různé a závěr 
Hlasování: pro 9, proti nikdo, zdržel se nikdo.  Návrh byl přijat. 
Členové ZO se dohodli, že hlasování o volbě starosty a místostarosty bude veřejné. Poté byli 
členové ZO  vyzváni k podání návrhů na starostu obce, byl předložen návrh, aby se pro 
volební období 2010-2014 byla zvolena do funkce starostky paní Jitka Tůmová,  protinávrh 
nebyl podán, proto dala předsedající hlasovat. 
6/1/10 ZO volí a schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm, m) zákona 128/2000 Sb. o obcích 
ve znění pozdějších změn a doplňků do funkce starosty obce pro volební období 2010-
2014 p. Jitku Tůmovu, kdy starosta je uvolněným členem zastupitelstva obce 
Hlasování: pro 6 hlasy (p.Groh, Aizner, Mašek, Štauber, ing. Vetešník, Tůmová) , proti 
3 hlasy (ing. Kokrhelová, Dibelková, Höhnl), zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 
Dále požádala starostka obce o podání návrhů na místostarostu obce. Paní Tůmová navrhla na 
post místostarosty obce pana ing. Ladislava Vetešníka. Za volební stranu Pro Pernink 
společně podala protinávrh paní Dibelková, ve kterém sdružení navrhuje na post místostarosty 
kandidáty dva současně a to paní Ing.Janu Kokrhelovou  a pana Petra Groha. Tento návrh 
odůvodnila tím, že oba kandidáti jsou novými členy obecního zastupitelstva v Perninku, oba 
mají svá zaměstnání, mohou si tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné 
působnosti rozdělit, oba se mohou vzájemně doplňovat  a zastupovat starostu v době  pracovní 
neschopnosti, v době čerpání dovolené a jde-li o delší pracovní cestu starosty. Na dotaz paní 
starostky bylo upřesněno, že jde o kandidáty dva na jednu pozici, kde by se oba dělili o 
finanční odměnu napůl. Pan Hıhnl uvedl , že spolupráce obou místostarostů by byla přínosem 
pro obec. Dále pak poblahopřál volební straně Pernink náš domov k získání 6 mandátů. 
  
 



Vzhledem k tomu, že obec nemá schválenou pozici dvou místostarostů, bylo nutné o tomto 
hlasovat. 
ZO schvaluje pro volební období 2010-2014 dva místostarosty, kteří budou 
neuvolněnými členy zastupitelstva obce: 
Hlasování:pro 3 hlasy (p.Dibelková, ing.Kokrhelová, Höhnl, proti 0, zdržel se 6 hlasů 
(p.Groh, Mašek, Aizner, ing. Vetešník, Tůmová, Štauber). Návrh nebyl přijat.  
Starostka požádala tedy o návrh na jednoho místostarostu, protinávrh  podala paní Dibelková, 
aby pro volební období byla zvolena místostarostkou paní ing. Jana Kokrhelová.  
ZO  volí a schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona 128/2000 Sb. o obcích ve 
znění pozdějších změn a doplňků do funkce mistostarosty obce pro volební období 2010-
2014 paní ing. Janu Kokrhelovou, kdy místostarosta je neuvolným členem zastupitelstva 
obce: 
Hlasování: pro 3 hlasy, (ing. Kokrhelová, Höhnl, Dibelková)  proti nikdo, zdrželo se 6 
hlasů (Aizner, Groh, Mašek, Štauber, ing. Vetešník, Tůmová). Návrh nebyl přijat.  
Následovalo hlasování o návrhu p. Tůmové, aby se místostarostou obce stal pan ing. Ladislav 
Vetešník. 
7/1/10 ZO volí a schvaluje v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona 128/2000 Sb., o 
obcích ve znění pozdějších změn a doplňků do funkce místostarosty obce pro volební 
období 2010-2014 p.  ing. Ladislava Vetešníka, kdy místostarosta je neuvolněným 
členem zastupitelstva obce 
Hlasování: pro 5 hlasů (Aizner, Mašek, ing. Vetešník, Tůmová, Štauber), proti nikdo, 
zdržel 4 hlasy (p. Dibelková, Groh, Höhnl, ing. Kokrhelová) Návrh byl přijat. 
Dále se jednalo o zvolení předsedy a členů finančního výboru. Návrh podala p. Tůmová , a to 
předseda finančního výboru p. Alois Štauber, členové pak pan Rudolf Höhnl a paní Jana 
Däubnerová. Protinávrh podal pan Höhnl, kdy navrhoval na post předsedy finančního výboru 
paní ing. Janu Kokrhelovou a za členy pana Jana Doležela a paní Ivetu Dibelkovou. Nejprve 
bylo hlasováné o protinávrhu 
 
ZO volí a schvaluje v souladu s §84 odst 2 písm lú zákona č. 128/2000    předsedy 
finančního výboru paní ing. Janu Kokrhelovou a za členy výbor pana Jana Doležela a 
paní Ivetu Dibelkovou 
Hlasování: pro 3 hlasy (p.Dibelková, Höhnl, ing. Kokrhelová), proti 1 hlas (p.Štauber), 
zdržel se 5 hlasů ( Mašek, Tůmová, Groh, ing. Vetešník, Aizner). Návrh nebyl přijat.  
 
8/1/10 ZO volí a schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích ve znění pozdějších změn a doplňků do funkce předsedy finančního výboru pana 
Aloise Štaubera a za členy pana Rudolfa Höhnla a paní Janu Däubnerovou 
Hlasování: pro 6 hlasů (Aizner, Groh, Mašek, Štauber, ing. Vetešník, Tůmová, proti 
nikdo, zdržely se 3 hlasy (p.Dibelková, Höhnl, ing. Kokrhelová) Návrh byl přijat.  
Návrh na předsedu a členy kontrolního výboru podala p.Tůmová, kdy předsedou navrhla pana 
Petra Groha a za členy kontrolního výboru pak paní ing. Janu Kokrhelovou a pana Jaroslava 
Aiznera. 
Protinávrh podal pan Höhnl, aby předseda kontrolního výboru byl pan Jaroslav Aizner, a 
členové pan Rudolf Holý a Rudolf Höhnl 
ZO volí a schvaluje v souladu s § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve 
znění pozdějších změn a doplňků do funkce předsedy kontrolního výboru pana 
Jaroslava Aiznera, za členy pana Rudolfa Höhnla a pana Rudolfa Holého 
Hlasování: pro 3 hlasy, (p.Dibelková, Höhnl, ing. Kokrhelová), proti 2 hlasy (p.Tůmová, 
Aizner),  zdržely se  4 hlasy (p.Groh, ing.Vetešník, Štauber, Mašek) Návrh nebyl přijat.  
 



9/1/10 ZO volí a schvaluje v souladu s §84, odst. 2 písmeno l) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích ve znění pozdějších změn a doplňků do funkce předsedy kontrolního výboru 
pana Petra Groha  a za členy paní ing. Janu Kokrhelovou a pana Jaroslava Aiznera 
Hlasování: pro 6 hlasů, (p.Aizner, Mašek, Groh, Tůmová, Štauber, ing. Vetešník) proti 
nikdo, zdržel se 3 hlasy (p.Dibelková, Höhnl, ing. Kokrhelová) Návrh byl přijat. 
 
10/1/10 ZO schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Pernink 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo, návrh byl přijat. 
 
11/1/10 ZO schvaluje zástupce na jednání do sdružení a svazků obcí SOKO, SCK, 
Bystřice, SKHZ a VSOZČ  Jitka Tůmová, starostka obce s právem hlasovacím, 
Hlasování: pro 9 hlasů proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 
 
Noví zastupitelé byli seznámeni s nabídkou SŽDC k odkoupení budovy perninského nádraží , 
včetně pozemků, zatím, ale nebyla vyčíslena částka, za kterou by Správa železniční dopravní 
cesty chtěla nemovitost prodat.. 
 
P.Dibelková požádala , aby bylo příští zasedání obecního zastupitelstva v novém prostředí 
komunitního centra Krušnohorka. 
 
 
2.zasedání  ZO se bude konat  29.11.2010 od 17.30 hod.  v KC  Krušnohorka 
  
V 19.04 hod. bylo zasedání ukončeno. 
 
 
V Perninku dne 8.11.2010  
 


