
Zápis a usnesení 12. zasedání ZO Pernink, které se konalo 25.9.2007 
P�ítomni viz prezen�ní listina, ov��ovatelé zápisu: p. Holý a Mašek. 
V úvodu požádala starostka o schválení programu jednání, pan Holý 
požádal o projednání dopln�ní  usnesení 11/11/07 o slova „netýká se 
ve�ejného prostranství“ v bod� r�zné.  
1/12/07 ZO schvaluje program 12. zasedání  v�etn� jeho dopln�ní 
Hlasování: pro 7 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Pan Holý zkonstatoval, že usnesení 11. zasedání byla spln�na. Dále 
byli zastupitelé  seznámeni s projektem Sdružení Krušné hory západ – 
Rok v Krušných horách, kde by byla naše obec prezentována jak 
v knize, tak i na výstavách a dalších akcích po�ádaných v rámci 
projektu. Výše spoluú�asti naší obce by byla cca 38000,- K�. Pokud 
bude projekt vybrán a obdrží dotaci, pak by se obci navrátilo 85% 
zp�t a získala by  cca 15 knih pro reprezentaci obce. Celý projekt bude 
významnou propagací našeho regionu, o kterém se v minulosti ne 
vždycky p�kn� psalo. Starostka s panem Holým se ú�astnila n�kolika 
jednání ohledn� tohoto projektu a doporu�ují ZO schválit. V pr�b�hu 
projednávání tohoto bodu se dostavil p. Zralý a jednání pokra�ovalo o 
osmi �lenech. 
2/12/07 ZO schvaluje ú�ast v p�ipravovaném projektu „Rok 
v Krušných horách“, dále schvaluje finan�ní spoluú�ast ve výši 
38000,- K�, které budou uvoln�ny z rozpo�tu obce v r. 2008.  
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Nabídku EKO-KOMu zatím obec nevyužije, v sou�asné dob� je 
dostatek nádob na separaci a obec v sou�asné dob� nemá z�ízená a 
vytypovaná další místa, která by byla vhodná pro umíst�ní 
separa�ních nádob.  
Žádost manžel� Zahrádkových o finan�ní p�ísp�vek na provedenou 
opravu uli�ní vpusti a potrubí – jedná se o obecní majetek, tento byl v 
 rámci úprav pozemku manžel� Zahrádkových opraven tak, aby byl 
funk�ní a aby povrchová voda neohrožovala soukromý pozemek. 
P�edpokládaná oprava si vyžádá cca 20000,- K�. Firma, která opravu 
d�lala zatím nedodala obci podklady. Starostka uvedla, že s opravou 
této vpusti a potrubí se po�ítalo, stejn� tak jako s opravou uli�ní 
vpusti ve St�ední ul., v Nádražní ulici pod domem �. 333 a na Školní 
louce. Zastupitelé se dohodli, že starostka požádá o porovnání �ástky 
s jinou firmou a žádost manžel� Zahrádkových bude projednána na 
p�íštím zasedání.  



Vzhledem k tomu, že návrh podmínek a pravidel pro výstavbu 
podnikatelských zám�r� v obci obdržela starostka od právníka t�sn� 
p�ed zasedáním, je t�eba, aby se s tímto zastupitelé d�kladn�ji 
seznámili, a proto bylo projednání tohoto bodu p�eloženo na �íjnové 
zasedání. 
Starostka informovala zastupitele o prob�hlém jednání na 
Pozemkovém fondu ohledn� pozemk�, které nebyly ješt� p�evedeny na 
obec, kde bylo dohodnuto, že obec musí znovu  p�evod t�chto pozemk� 
schválit a znovu o n� požádat. Jedná se o pozemky, které byly dot�eny 
zm�nou územního plánu.  
3/12/07 ZO schvaluje úplatný p�evod p.p.�. 276/1 v k.ú.Pernink 
z majetku Pozemkového fondu �R a dále schvaluje bezúplatný 
p�evod pozemk� – p.p.�. 792/1, 359/1, 496/1 a 492 v k.ú. Pernink 
z majetku Pozemkového fondu �R 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
4/12/07 ZO schvaluje uzav�ení budoucí smlouvy o z�ízení v�cného 
b�emene uložení kabel� NN do pozemk� v majetku obce p.p.�. 
19/2,1,809/24,2493/2,29,33/1,2489/1,2650,2656 a 809/49 v k.ú. 
Pernink a pov��uje starostku podpisem smlouvy. 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Havarijní stav vodovodního �adu v Bludenské ul.  – došlo zde 
k výraznému  poklesu tlaku vody, takže pan Svoboda má vodu  pouze 
v p�ízemí, situace se m�že zhoršit natolik, že pan Svoboda v zimním 
období nebude mít žádnou. Je t�eba situaci rychle vy�ešit  posílením 
vodovodního �adu. Starostka jednala  s VaKem K.Vary, ti by byli 
schopni práce provést ješt� te� v �íjnu.    
5/12/07 ZO schvaluje opravu havarijního stavu vodovodního �adu 
v Bludenské ul. za p�edpokládanou �ástku K� 100000,- + DPH a 
pov��uje starostku obce vy�ízením této záležitosti 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo  
6/12/07 ZO pov��uje �lena zastupitelstva obce pana Mariana 
Panaka k provád�ní svatebních ob�ad� 
Hlasování:  pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Projekt nau�né stezky v obci a v okolí. Pan Holý p�edstavil projekt 
t�chto nau�ných stezek, které by navazovaly na již z�ízené nau�né 
stezky v Abertamech a Merklín�. V 1. etap� by došlo k vyzna�ení tras 
Klubem �eských turist�, v další etap� by došlo k instalaci tabulí 
s informacemi pro návšt�vníky. 1. etapa by stála cca 50000,- K�, 



pokud by ZO schválilo tento zám�r, mohli bychom již v letošním roce 
požádat o zhotovení sm�rovek a zna�ení, aby byly k dispozici na ja�e 
roku 2008, kdy by K�T instaloval zna�ky do terénu. 
7/12/07 ZO schvaluje zám�r vytvo�ení sít� nau�ných stezek a 
schvaluje zadat objednávku vyzna�ení tras Klubu �eských turist�, 
tím, že �ástka K� 50000,- bude schválena v rozpo�tu na rok 2008 a 
pov��uje starostku vy�ízením 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Žádost manžel� Kokrhelových ohledn� prodeje p.p.�. 809/36, zám�r 
prodeje byl �ádn� vyv�šen na ú�ední desce. 
8/1207 ZO schvaluje prodej p.p.�. 809/36 o vým��e 51 m2 manžel�m 
Jan� a Rudolfu Kokrhelovým za cenu K� 25,- /m2 s tím, že veškeré 
náklady spojené s p�evodem nemovitosti ponesou manželé 
Kokrhelovi. 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka informovala zastupitele o možnosti prezentace obce v nov� 
vydávaném �asopisu Berggeist. Místostarosta doplnil, že se jedná o 
�asopis, který p�edstavil pan Hübner na jednání svazku Byst�ice, m�l 
by vycházet �tvrtletn� a budou tam prezentovány obce svazku. 
Redakce �asopisu požádala o použití znaku obce v tomto �asopisu. 
Dle vyhlášky toto použití schvaluje zastupitelstvo. 
9/12/07 ZO schvaluje použití znaku obce v �asopisu Berggeist 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Oprava živi�ného povrchu St�ední ulice byla provedena v lo�ském 
roce firmou SSŽ, Karlovy Vary. Pan Höhnl m�l p�ipomínky k úprav� 
povrchu u deš�ového kanálu p�ed �p. 74. Odpov�dným pracovníkem 
firmy bylo p�islíbeno, pokud by nastaly n�jaké problémy s odtékáním 
vody z povrchu silnice, že by firma provedla opravu deš�ového kanálu 
a úpravu silnice. P�i dešti z�stává voda stát na komunikaci a 
neodtéká, rovn�ž díky nefunk�nosti tohoto kanálu prosakuje voda do 
kanalizace, což je nep�ípustné.  Starostka dopisem požádala SSŽ o 
provedení opravy, pan Höhnl žádal telefonicky a bylo mu p�islíbeno, 
že sem p�ijedou pracovníci SSŽ a situaci vy�eší. Minulý týden  dva 
pracovníci firmy SSŽ navštívili starostku s tím, že provedli místní 
šet�ení a že je vše v po�ádku a že dostane jak obec, tak i pan Höhnl 
písemné vyjád�ení. Pan Höhnl požádal, aby ZO p�ijalo k tomuto 
následující usnesení 



10/12/07 ZO schvaluje a vyžaduje provedení opravy nefunk�ního 
deš�ového kanálu ve St�ední ul. p�ed �p.74  firmou SSŽ Karlovy 
Vary a pov��uje  starostku a pana Rudolfa Höhnla vy�ízením.  
Hlasování: 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo  
Starostka p�edala zastupitel�m informace ohledn� sdružení 
Silberstrasse, které funguje v N�mecku. Jedná se o sdružení m�st a 
obcí, kterých se dotkla t�žba st�íbra, uranu, cínu apod. Starostka dala 
zastupitel�m zvážit, zda by se naše obec do tohoto sdružení také 
nep�ihlásila. V tomto sdružení jsou m�sta Ostrov, Jáchymov a Boží 
Dar. Další informace starostka obdrží z jednání tohoto sdružení, které 
prob�hlo dopoledne v Ostrov�. 
P�estavba t�locvi�ny u ZŠ – je t�eba p�ipravit studii proveditelnosti, 
která by stála cca 90000,- K�, pokud bude obec žádat o dotaci, je 
t�eba mít tuto studii proveditelnosti. Pan Höhnl uvedl, že obec má 
zájem na výstavb� této víceú�elové haly, proto je t�eba nechat studii 
zpracovat. Pan Holý sd�lil, že by se mohlo uvažovat i o vybudování 
bowlingové dráhy, která by navazovala na halu. Starostka jmenuje 
pracovní komisi, která bude se zpracovatelem na studii spolupracovat. 
11/12/07 ZO schvaluje zpracování studie proveditelnosti pro 
p�estavbu t�locvi�ny na víceú�elovou halu a pov��uje starostku obce 
podepsáním smlouvy s paní Marií Krajcovou a Annou 
Procházkovou za cenu K� 90000,- která bude uhrazena z rozpo�tu 
obce 2008  
Hlasování: 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka uvedla, že pan Dá�a požádal, aby zastupitelstvo ur�ilo 
rozumný objem pro odvoz hromádek, aby se nestalo jako na ja�e, že u 
jednoho domu naplnili dva kontejnery. Zastupitelstvo nebude pro 
tento svoz objemného odpadu z domácností ur�ovat, jak velký objem si  
mohou ob�ané nechat odvést, ale pro p�íští svoz objemného odpadu 
budou hledat jiné �ešení, které budou konzultovat se svozovou firmou. 
12/12/07 ZO schvaluje dopln�ní usnesení 11/11/07, a to za slovo 
„nemovitostí“ se dopl�uje  netýká se ve�ejného prostranství. 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo  
Po tomto bod� jednání ZO bylo v 19.20 hod. ukon�eno. 
V Perninku dne 25.9.2007 
…………………                …………………    …………………… 
 Rudolf Holý      Jitka T�mová          Václav Mašek 


