
Zápis a usnesení 11. Zasedání ZO Pernink, konaného dne 14.9.2015 od 17.00 hod. 
v zasedací místnosti OÚ v Perninku 

Přítomno: viz prezenční listina 

Omluven: Václav Mašek 

Ověřovatelé zápisu p. Holý Rudolf a ing. Vetešník Ladislav 

Pořizovatel zápisu: Jitka Tůmová 

1/11/15 ZO určuje p. Rudolfa Holého a p. ing. Ladislava Vetešníka  jako ověřovatele 
zápisu a p. Jitku Tůmovou jako pořizovatele zápisu. 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Starostka v úvodu požádala o doplnění programu o následující body – 14) rozpočtové opatření 
č. 4/2015, dále bod 15) vzdání se mandátu člena ZO – p. Janecký Miroslav, bod 16) 
informace komise cestovního ruchu a kultury. Zastupitel p. Holý požádal, aby byl bod 15) 
vzdání se mandátu člena ZO  doplněn o složení slibu člena ZO - náhradníka  a byl tento bod 
projednán na začátku zasedání, neboť p. Jan Doležel – náhradník jejich kandidátky na 
zasedání přijde a mohl by hned začít pracovat jako člen ZO s právem hlasovacím. Členové 
ZO s tím souhlasili a bylo dohodnuto, jakmile se p. Doležel dostaví, bude  tento bod zařazen 
ihned k  projednání. 

1. Určení ověřovatelů a pořizovatele zápisu 

2. Schválení programu 11. Zasedání ZO 

3. Kontrola plnění usnesení 10. Zasedání ZO 

4. ZŠ - předfinancování výzvy 57 opvk – vybavení dílen, vypracování 
projektové dokumentace – 1. Hřiště, 2. okolí školy, - sponzor mateřské 
školy 

5. Smlouvy s ČEZ: 

- o zřízení věcného břemene pro akci: kontribučenská sýpky 

- uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Pernink, KV pč. 
292/2,  

6. Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje 

7. Svazek obcí Bystřice – cyklostezka Pernink-Horní Blatná  - Karlova stezka 
II 

- podání žádosti o dotaci 

8. Páteřní turistická stezka B.Dar-Horní Blatná 



9. KÚ Karlovarského kraje - Centrální nákup telekomunikačních služeb – 
přihlášení obce 

10. Krajská správa a údržba silnic – majetkoprávní vyrovnání v rámci stavby  - 
p.p.č. 436/2 a 580/1 v k.ú. Pernink 

11. Modernizace věžních hodin na kostele – návrh pana Flossmanna 

12. Vyjádření k projektu – rozšíření autoservisu s prodejnou žadatel fi. 
RADONA 

13. Lesy ČR – vyjádření k dokumentaci pro územní řízení – „administrativní 
budova Lesní správy Horní Blatná v Perninku“ 

14. Rozpočtové opatření 4/2015 

15. Vzdání se mandátu člena ZO p. Janecký a složení slibu člena ZO-
náhradníka 

16. Informace – komise cestovního ruchu a kultury 

17. Různé 

stížnost na občana Perninku, SOS projekt s Bad Schlema 

Nikdo neměl další doplnění k programu jednání, ani připomínky, a tak bylo hlasováno. 

2/11/15 ZO schvaluje program jednání 11. Zasedání ZO včetně jeho doplnění o body 14( 
rozpočtové opatření č. 4/2015, bod 15) vzdání se mandátu člena ZO a složení slibu člena 
ZO – náhradníka, bod 16) informace – komise cestovního ruchu a kultury 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Předseda kontrolního výboru p. Petr Groh provedl kontrolu plnění usnesení 10. Zasedání a 
konstatoval, že všechna usnesení byla splněna 

3/11/15 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 10. Zasedání  

Hlasování:pro  6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

V průběhu projednávání bodu č. 4 v  17.10 hod. se dostavil člen ZO  p. Štauber a jednání 
pokračovalo o 7 členech, v 17.18 hod. se dostavil i pan Jan Doležel – 1.náhradník 
z kandidátní listiny Pro Pernink společně. V rámci bodu č. 4 starostka požádala ZO o souhlas 
s vypsáním výběrového řízení na projektové dokumentace na úpravu školního hřiště a na 
úpravu okolí školy. 

4/11/15 ZO schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace 
na školní hřiště a projektové dokumentace na úpravu okolí školy 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 



Po tomto bodě zařadila starostka projednání vzdání se mandátu člena ZO a složení slibu 1. 
náhradníka z kandidátní listiny „Pro Pernink společně“. Paní starostka uvedla, že pan 
Miroslav Janecký poslal rezignační dopis, kdy se vzdává funkce zastupitele obce, tento dopis 
byl obci doručen 10.9.2015, v tento den zanikl mandát pan Janeckého a  dle zákona nastupuje 
1. náhradník z kandidátní listiny „Pro Pernink společně“, tj. pan Jan Doležel. Paní starostka 
vyzvala přítomného pana Jana Doležela , aby složil slib člena zastupitelstva a řekla, že má pro 
něho veškeré dokumenty připravené, ale nejprve on musí před všemi přítomnými členy ZO 
složit slib veřejně. Starostka slib přečte a on slovy „slibuji“ tento slib potvrdí. Bez složení 
slibu nemůže pan Doležel řádně vykonávat mandát člena ZO. Pan Doležel odpověděl, že 
potřebuje pár dnů na rozmyšlenou, následně pak starostce sdělí, zda bude mandát vykonávat. 
Starostka uvedla, že v zákoně se nehovoří o nějaké lhůtě na rozmyšlenou, což potvrdil 
místostarosta obce ing. Ladislav Vetešník, který citoval znění zákona. Vzhledem k tomu, že 
pan Doležel slib nesložil, pokračovalo jednání ZO o 7 členech v dalších bodech programu. 

Dále byla projednána smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ pro 
kontribučenskou sýpku. 

5/11/15 ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-
12-0009186/001 Pernink, Karlovarská, p.č. 302, OÚ Pernink, kNN s firmou ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 
24729035, DIČ CZ24729035 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Starostka předložila i ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 
služebnosti pro p.p.č. 292/2 – uložení kabelů NN do obecního pozemku. 

6/11/15 ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-0010274/VB1 Pernink, KV,  pč. 
292/2 kNN s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035 a pověřuje starostku obce podpisem 
smlouvy 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

V rámci projednání bodu - Koncepce ochrany přírody a krajiny byl požádán p. Holý jako 
členy Rosnatky, aby připravil stanovisko ke koncepci na příští jednání.  

Starostka informovala zastupitele, že v rámci Svazku obcí Bystřice a německých partnerů  
byla podána žádost o dotaci na akci cyklostezka Pernink-Horní Blatná, jedná se o pokračování 
projektu Karlova stezka, ve kterém byla postavena cyklostezka Pernink – Abertamy. Pokud 
by projekt uspěl, pak výše dotace činí 90 % a 10% nákladů by bylo rozděleno mezi naší obec 
a město Horní Blatná. Ve věci bylo dále diskutováno s přítomnou veřejností. 

7/11/15 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci „cyklostezka Pernink – Horní Blatná“ 
v rámci svazku obcí Bystřice – projekt Karlova stezka II 



Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo zdržel nikdo 

Turistická páteřní cesta Boží Dar – Horní Blatná – Obec Boží Dar si požádala o stanovisko 
obce k tomuto záměru.  

8/11/15 ZO nemá v územním plánu zařazenou turistickou stezku mezi B.Darem a Horní 
Blatnou, která by měla procházet katastrálním území obce Pernink v části Bludné a ani 
nemá v úmyslu tuto stezku financovat 

Hlasování: pro 7 hlasů,  proti nikdo, zdržel se nikdo 

Starostka předložila zastupitelstvu Smlouvu o společném postupu při centralizovaném 
zadávání na nákup telekomunikačních služeb, kterou zaslal Karlovarský kraj. p.místostarosta 
uvedl, že se obec asi před dvěma lety k tomuto přihlásila, ale protože byl vybrán operátor, 
který neměl pokrytí v naší obci, tak obec od tohoto odstoupila. Doporučuje ale, aby se obec 
přihlásila ke společnému postupu s tím, že pokud by byl vybrán operátor, se kterým by byl 
problém v pokrytí území, znovu od smlouvy odstoupí. 

9/11/15 ZO schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu při centralizovaném 
zadávání mezi obcí a Karlovarským krajem a pověřuje starostku podpisem smlouvy 

Hlasování: pro 7 hlas, proti nikdo, zdržel se nikdo 

ZO znovu projednalo převod p.p.č. 436/5 a 580/10 v k.ú. Pernink pro KSÚSKK.   

10/11/15 ZO schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 436/5 o výměře 180 m2, s dále   p.p.č. 
580/10 o výměře 432 m2 v k.ú.Pernink  Krajské správě  a údržbě silnic, Karlovarského 
kraje a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy  

Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo, Junková nebyla hlasování přítomna 

Modernizace věžních hodin – je nutné získat souhlas ŘK církve, neboť se jedná o jejich 
majetek. P. Lišková uvedla, že na opravu by mohli přispět i sponzoři, na to pan Holý řekl, že 
daruje 5000,- Kč na opravu hodin. Starostka požádá o souhlas farnost Ostrov. 

Stanovisko ke stavbě – rozšíření autoservisu, starostka předložila PD a k tomuto uvedla, že 
jediné s čím má problém je, že hala bude vystavena přímo na hranici s obecním pozemkem, 
může se pak klidně stát, že může stavba do obecního pozemku i zasáhnout, byť omylem. 
Mezi hranicí pozemků by měl být odstup třeba 2 m. Pan Cipra se dotázal, zda zůstane na 
obecním pozemku dostatečný prostor třeba pro vybudování chodníku. Ing. Vetešník 
odpověděl, že na tomto pozemku bylo provedeno místní šetření a pokud by tam chtěla obec 
vybudovat chodník, tak není problém. 

11/11/15 ZO  vydává souhlasné stanovisko ke stavbě „Rozšíření autoservisu s prodejnou 
p.č. 316/10, k.ú.Pernink“  

Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se  1 hlas (p.Tůmová) 



Dalším bodem jednání bylo schválení projektové dokumentace na stavbu administrativní 
budovy Lesní správy na pozemku 349/36 v k.ú. Pernink. 

12/11/15 ZO schvaluje předloženou dokumentaci a vydává souhlasné stanovisko pro 
územní řízení na stavbu „administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná 
v Perninku“ 

Hlasování:  pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Rozpočtové opatření č. 4/2015 se týkalo přijatých dotací od Karlovarského kraje. 

13/11/15 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 dle předložené rozpisu  

Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Informace z jednání komise pro cestovní ruch a kulturu, členové komise p. Liška a p. Lišková 
podali informace a závěry z jednání a požádali o schválení realizace naučné trasy, která bude 
mít 18 zastavení, návrhy byly zaslány všem zastupitelům a členům této komise.Ve věci 
proběhla debata napříč zastupitelstvem, členy komise a přítomnými občany, kdy byly určeny 
další výchozí priority pro realizaci výše uvedené naučné trasy, zejména zjištění možnosti 
dotačních titulů a vypracování studie proveditelnosti. Místostarosta obce uvedl, že by 
„centrum“ této stezky mohl být v parku naproti středisku a v rámci tohoto by mohla být 
obnovena původní cestička vedoucí po obvodu parku,  jak k tomu bylo v dřívějších letech. 

14/11/15  ZO schvaluje realizaci naučné trasy dle předložení komise pro cestovní ruch a 
kulturu a zadat vypracování realizační studie 

Hlasování: pro  7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

V bodě různé ZO pro nepříslušnost vzalo pouze na vědomí stížnost manželů Ciprových a p. 
Wrbikové na občana Perninku Františka Štefana, člena sdružení “Pernink náš domov“. 

Dále starostka požádala ZO o doplnění usnesení č. 10/6/15, a to o zařazení do projektu „SOS“ 
zřízení obecního rozhlasu. 

15/11/15 ZO doplňuje usnesení č. 10/6/15 ze dne 23.3.2015, a to o zařazení do projektu 
„SOS“ vybudování místního bezdrátového rozhlasu 

Hlasování:  pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 

Pan Holý podal informaci o jednání s Eurovií, dále upozornil na skutečnost, že pan Sloup, 
který má zpachtované zemědělské pozemky tyto pouze zmulčoval a nikoli posekal a sklidil. A 
zeptal se,  zda někdo kontroloval, zda bylo sekání dobře provedeno. Práce byly provedeny 
velmi nekvalitně, což potvrdil i pan Groh. Starostka zašle vytýkací dopis panu Sloupovi. Dále 
uvedl, že v Nádražní ulici je veden další překop silnice ke stavbám r.domů, starostka upozorní 
stavitele, aby uvedli silnici do původního stavu. Pan Doležel řekl, že by měl být stanoven 
datum, do kdy bude závada na silnici odstraněna. Starostka řekla, že to bude do 15.10.2015. 
Dále pan Holý upozornil na složený materiál na nádraží, který pochází z probíhající 
rekonstrukce železniční tratě, jestli není na obecním pozemku. Dále požádal, aby u parkování 



před OÚ byla dána tabulka ohledně časového rozlišení. Pan Groh uvedl, že o tomto již se 
starostkou hovořil a pracuje se na tom. Pan Štauber znovu připomněl na nutnou opravu 
kotelny, do které teče. Pan Holý upozornil na založenou černou skládku u kontribučenské 
sýpky a likvidační stav bývalého objektu KANOV. Dále poukázal na nebezpečné větve 
v horní části ulice Nádražní, k tomuto starostka uvedla, že je plánována prořezávka stromů 
v Nádražní ulici, jedna nabídka byla učiněna a místostarosta oslovil ještě další firmu, která  
předloží také  nabídku, následně se rozhodne, která firma to provede. Zastupitel Holý se dále 
dotázal, zda se zveřejní zápis z jednání s f.a. EUROVIA, představitelů a občanů obce ve věci 
rekultivace okolí ¨nově vystavěné komunikace v Nejdecké ulici a přilehlého okolí běžeckého 
kolečka. Starostka obce přečetla úplný zápis z tohoto jednání, jehož obsahem bylo kromě 
jiného příslib výše uvedené fa. k odstranění zeminy a úpravě pozemku a běžeckého kolečka a 
dále k uhrazení sjednané částky za využití parkoviště v Nejdecké ulici ve výši 80 tis. Kč, 
celkem tedy 121 tis. Kč (41 tis. Kč již Eurovia uhradila). 

Místostarosta obce dále přednesl informace týkající se dotace na výměnu kotlů na pevná 
paliva, starostka k tomu uvedla, že  bude pracovní jednání s hejtmanem a vedením kraje, kde 
budou dány další informace ohledně kotlíkové dotace. Následně pak dostanou občané 
informace o poskytování dotací na výměnu kotlů. 

Zastupitelka paní Junková se dotázala, zda byla prodána nějaká dlažba pocházející 
z rekonstrukce chodníků, starostka uvedla, že cca. 20 m2 se prodalo místnímu občanovi, 
zbytek bude použit na  opravu stávajících chodníků nebo parkovacích ploch, např. u 
zdravotního střediska. Zastupitelka pí.Junková dále uvedla, že by bylo zapotřebí vymalovat 
sklepní prostory školní družiny a školky, k tomuto jí bylo sděleno, že to je věcí p. ředitelky 
ZŠ a MŠ Pernink.  

Přítomný občan p.Höhnl poukázal na špatný stav vodovodního řadu v Kostelní ulici, který byl 
zřejmě neodborně usazen. K tomuto mu bylo sděleno, že obec má v plánu do budoucna 
provést opravu povrchu komunikace v této ulici a při té příležitosti, by se mohla provést 
oprava dotčeného vodovodního řádu. Výše jmenovaný dále vyzval přítomné k poděkování 
těm, kteří se podíleli na jednání s fa.EUROVIA, kdy se podařilo získat finanční prostředky za 
pronájem a byla provedena úprava povrchu kolečka. 

Na závěr zastupitelka pí.Junková poukázala na špatný stav chodníku u rekreační chaty pana 
Meruny v Karlovarské ulici a upozornila na vzniklé prohlubně. K tomuto bylo sděleno, že se 
obec pokusí tyto místa opravit vlastními prostředky s důrazem na odbornost provedení. 

Po tomto bodě bylo jednání ZO ukončeno ve 20.45 hod. 

Zapsala: Jitka Tůmová 

V Perninku 14.9.2015 

……………………….. ……………………………… ………………………. 

 Rudolf Holý    Jitka Tůmová   ing. Ladislav Vetešník 


