
Zápis a usnesení 12. zasedání ZO Pernink, konaného dne 28.11.2011v zasedací místnosti 
OÚ Pernink od 17.30hod. 
 
Přítomni : viz prezenční listina, omluven p. Alois Štauber 
Ověřovatelé zápisu: Petr Groh, Ing. Ladislav Vetešník 
Pořizovatel zápisu: Iveta Dibelková 
 
V úvodu schválili členové ZO ověřovatele zápisu Ing.Vetešníka a p.Groha, pořizovatele 
zápisu  p.Ivetu Dibelkovou. 
1/12/11 ZO schvaluje ověřovatele zápisu p.Ing Vetešníka a p.Groha a pořizovatele 
zápisu p. Ivetu Dibelkovou. 
      Hlasování : pro 7hlasů, proti nikdo, zdržel 1 hlas ( Dibelková)                           
Starostka požádala o návrhy k doplnění programu jednání. Žádné připomínky nebyly 
vzneseny, a proto bylo hlasováno o programu jednání. 
2/12/11 ZO schvaluje program jednání 12. zasedání 
      Hlasování: pro 8 proti nikdo, zdržel se nikdo 
 Předseda kontrolního výboru Petr Groh provedl kontrolu a informoval zastupitele o   plnění 
usnesení 11.zasedání ZO. Pan Groh upozornil zastupitele na to, že usnesení 4/11/11 a 5/11/11 
bylo přijato v rozporu se zákonem 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a je 
nutné tato rozhodnutí zrušit. 
3/12/11 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 11. zasedání 
       Hlasování : pro 8,  proti nikdo,  zdržel se nikdo 
4/12/11 ZO bere na vědomí rezignaci paní Ing. Jany Kokrhelové na funkci  člena 
kontrolního výboru k 31.10.2011. 
       Hlasování: pro 8 hlasů proti nikdo, zdržel se nikdo 
5/12/11 ZO schvaluje paní Ivetu Dibelkovou za člena kontrolního výboru , a to od 
1.11.2011 
       Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (Dibelková) 
Starostka oznámila, že při schvalování usnesení č. 4/11/11 a 5/11/11 na zasedání ZO dne 
17.10.2011 bylo postupováno v nesouladu se zákonem o obcích,  a to, že před schvalováním 
usnesení nebyl záměr vyvěšen na úřední desce, proto dala hlasovat o revokaci  
6/12/11 ZO ruší usnesení č. 4/11/11 a č. 5/11/11 ze  17.10.2011 
        Hlasování: pro 5 hlasů (Tůmová, Vetešník, Groh, Mašek, Aizner) 
                           proti  1 hlas ( Höhnl ), zdržel se  2 hlasy  (Dibelková , Kokrhelová )  
18.00 hod.  příchod p. Štaubera –  jednání zastupitelstva pokračovalo v 9 členech 
Starostka informovala přítomné, že dne 21.10.2011 písemně projevil p. Rudolf Holý zájem o 
pronájem odstavné plochy p.p.č. 663/19  v hodnotě 50.000,-Kč na  období prosinec – březen 
2011/12,2012/13, 2013/14. Dne 25.10.2011  p. František Štefan písemně potvrdil, že o  
pronájem odstavné plochy p.p.č.316/1 zájem nemá. Pokračovala diskuse o dalším 
provozování odstavných ploch : 
p. starostka Tůmová uvedla, že by měly být dány do pronájmu obě parkoviště současně, ne 
jednotlivě, neboť tímto způsobem by došlo ke znevýhodnění jednotlivých odstavných ploch a 
případných nájemců. 
p.Höhnl podotkl, že v diskusi o pronájmu odstavných ploch  na předešlém jednání se 
nehovořilo o tom, že jedno parkoviště bude pronajato a druhé ne 
p. Kokrhelová upozornila, že s variantou, kdy jeden zájemce odmítne, nebylo počítáno, ale to 
neznamená, že druhému zájemci pronájem parkoviště nebude umožněn 
p. Holý uvedl, že splnil všechny požadavky , a proto by měl pronájem získat.         
Starostka podala návrh, aby parkoviště provozovala obec pro sezónu 2011/2012  sama, 



p.Höhnl podal protinávrh, aby byla odstavná plocha pod nádražím pronajata panu Rudolfu 
Holému. Nejprve bylo hlasováno o protinávrhu.  
 ZO schvaluje pronájem odstavné plochy p.p.č. 663/19 v Perninku za cenu 50000,-  Kč 
na období prosinec 2011 až březen 2012, prosinec 2012 – březen 2013, prosinec 2013- 
březen 2014 panu Rudolfu Holému, Jáchymovská 360,  Pernink 
      Hlasování : pro 3 hlasy (Kokrhelová, Höhnl, Dibelková), proti 5 hlasů (Vetešník, 
Tůmová, Aizner, Mašek, Groh), zdržel se 1 hlas (Štauber) 
      Protinávrh nebyl přijat.      
7/12/11 ZO schvaluje, aby obec provozovala parkoviště v období  prosinec – březen 
2011/2012  sama. 
      Hlasování: pro 5 hlasů ( Tůmová,Aizner, Mašek, Groh, Vetešník ), proti 3 hlasy( 
Höhnl,Dibelková, Kokrhelová),  zdržel se 1 hlas ( Štauber) 
 Starostka seznámila zastupitele s nabídkou  firmy Wady Ostrov o pozáručním servisu el. 
zařízení v komunitním centru Krušnohorka.                                                                            
Návrh nájemní smlouvy o udržování plochy pozemku p.p.č.107/1 s Římskokatolickou farností 
Ostrov byl podstoupen advokátní kanceláři, zastupitelstvo bylo informováno o jednotlivých 
úpravách a rozhodlo o jejím potvrzení. Starostka  je pověřena podepsáním této smlouvy. 
8/12/11 ZO schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na p.p.č. 107/1 s ŘK farnost Ostrov a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy 
      Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikd o, zdržel se nikdo                                           
Starostka předložila seznam odepsaného majetku obce, bude součástí zápisu 12.zasedání ZO . 
9/12/11 ZO schvaluje odepsání majetku obce dle předloženého seznamu inventurní 
komise zde 15.11.2011 
      Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Zastupitelé byli na pracovním jednání seznámeni s rozpočtovým opatřením č.11 a 12. 
10/12/11 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2011  a č. 12/2011 dle předloženého 
položkového rozpisu 
      Hlasování:  pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
11/12/11 ZO schvaluje ZŠ a MŠ Pernink převod finančních prostředků ve výši Kč 
60000,- z režijních nákladů do mezd a odvodů a dále schvaluje úhradu cestovních 
výdajů panu Mgr. Josefu Svobodovi ve výši 285,- a pověřuje hospodářku ZŠ 
provedením. 
      Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka uvedla, že v současné době proběhlo jednání mezi českou a německou školou 
 a obě strany se dohodly na přeshraniční spolupráci v projektu na téma hornictví a těžba rud 
v Krušnohoří. 
Dne 30.11.2011 bude proveden audit na ZŠ a MŠ v Perninku. 
 V rámci svazku Bystřice je v současné době  realizován projekt  „Karlova stezka“, k podání 
projektu je třeba schválit poskytnutí obecních pozemků.  
12/12/11 ZO schvaluje využití  obecních pozemků č. 2573/1,2639 a 2468/4 pro realizaci 
projektu Karlova stezka, který je plánován z programu Cíl 3 na podporu přeshraniční 
spolupráce mezi svobodným státem Sasko a Českou republikou, a  k užívání po celou 
dobu realizace projektu a jeho udržitelnosti. 
       Hlasování: pro 9 hlasů,  proti nikdo,  zdržel se nikdo 
13/12/11  ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na oslavy 480 let založení obce a 145. 
výročí založení SDH v Perninku ve výši 45000,- Kč 
       Hlasování :  pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Pravděpodobný termín konání těchto oslav byl stanoven na 6.a 7.7.2012 , místem konání  
parkoviště u lyžařského kolečka, v případě nepřízně počasí komunitní centrum Krušnohorka. 
Starostka požádala ZŠ v Perninku o zajištění kulturního vystoupení dětí na této oslavě. 



P.Höhnl uvedl, že akce, které se konají, jsou žádoucí, ale je třeba brát ohled na občany. 
Pořadatelskou službou je potřeba zajistit ukončení akce a dodržování nočního klidu při 
vzájemném respektování obce a občanů. 
V bodu programu různé bylo projednáno : 
14/12/11 ZO schvaluje obřadní dny pro rok 2012 dle předloženého rozpisu 
       Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
V Nádražní ulici byly uloženy kabely NN v obecních pozemcích, ČEZ Distribuce Děčín, 
proto předkládá smlouvu o zřízení  věcného břemene, to bude  zaneseno touto smlouvou do 
katastru nemovitostí a následně bude ošetřeno v jednotlivých smlouvách vlastníků  těchto 
pozemků.  
15/12/11 ZO schvaluje uzavření smlouvy č. IV-12-0004426/001 o zřízení věcného 
břemene práva vstupu a vjezdu na pozemky pro údržbu, provoz a odstraňování poruch 
zařízení NN pro pozemky č. 782/1, 782/23, 782/24, 782/25, 782/26, 2499/1 a 2649 
v majetku obce Pernink s firmou ČEZ Distribuce, Děčín, Teplická 874/9 a pověřuje 
starostku podpisem této smlouvy 
       Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka získala finanční částku ve výši 50000,- Kč od firmy Slot Group K.Vary  na 
odhlučnění tělocvičny a doplnění věcného vybavení SDH  a předložila ZO návrh smlouvy ke 
schválení 
16/12/11 ZO schvaluje uzavření dohody o odvodech na veřejně prospěšnou činnost ve 
výši Kč 50000,- Kč  od firmy SLOT Group a.s. Karlovy Vary. Prostředky budou použity 
na odhlučnění tělocvičny v KC obce a na doplnění věcného vybavení SDH Pernink. ZO 
pověřuje starostku podpisem smlouvy s touto firmou. 
       Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo  
17/12/11 ZO schvaluje uzavření dodatku č. 2 k dohodě o výši úhrady za přenechání 
práva na využití pozemků k výkonu práva myslivosti ze dne 26.11.2003 pro Lesy ČR, LS 
Horní Blatná za cenu Kč 5130,- bez DPH a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku 
       Hlasování: pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 Zastupitelé byli informování, že na parcele p.p.č.809/49 dojde po převodu pozemku 
k vytýčení  a zřízení věcného břemene pro majitele čp. 46 - přístupu ke studni a následně k 
zaregistrování na katastru nemovitostí.  
Ing. Vrbická vznesla dotaz, zda  byla projednána její žádost o zařazení p.p.č.1725/1 o výměře 
13625 m2 pod Kostelní  horou do zastavitelného území  v novém územním plánu. Starostka 
uvedla,  že Ing.Vrbická dosud nepředložila žádnou písemnou žádost na OÚ.  
Obec Pernink nebude přispívat na sociální účely ( žádost z Žirče ). 
 Zastupitelstvo rozhodlo vyzvat  zájemce o  pozemky na Školní louce  na stavbu sedačkové 
lanovky p. Františka Štefana a p.Evu Novákovou  k předložení  podnikatelského záměru 
v tomto území.  
18/12/11 ZO pověřuje starostku vyzvat  pana Františka Štefana a paní Evu Novákovou 
k předložení podnikatelského záměru pro vybudování sedačkové lanovky na Školní 
louce.                                                                                                                                        
          Hlasování : pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Jednání bylo  ukončeno ve 20:25 hodin.   Příští zasedání bude 12.12.2011                                                                               
Zapsala : Iveta Dibelková 
V Perninku dne 28.11.2011 
 
 
 
……………………………             ……………………….            …………………………… 
        Petr   Groh                                       Jitka Tůmová                          Ing.Ladislav Vetešník 


