
13. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané dne 23.11.2015 od 17.00 hod. v zasedací 

místnosti OÚ 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: p. Petr Groh, pí. Dagmar Junková, p. Rudolf Kokrhel 

Ověřovatelé: p. Rudolf Holý, p. ing. Ladislav Vetešník 

V úvodu byli určeni ověřovatelé zápisu a pořizovatel zápisu 

1/13/15 ZO určuje ověřovatele zápisu p. Rudolfa Holého a ing. Ladislava Vetešníka  a 

pořizovatele zápisu Jitku Tůmovou 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Složení slibu nového člena ZO – starostka uvedla, že pan Rudolf Kokrhel zaslaným dopisem 

ke dni 23.11.2015 rezignoval na člena ZO a člena finančního výboru, dalším náhradníkem je 

p. Václav Vostrovský, který bude pozván na další jednání ZO.  

Starostka seznámila členy ZO s výsledkem kontroly plnění usnesení 12. Zasedání ZO. Nikdo 

neměl žádné připomínky ani dotazy. 

2/13/15 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 12. Zasedání ZO 

Hlasování: pro 5 hlasů,  proti nikdo, zdržel se nikdo 

Dále bylo hlasováno o programu jednání, k tomuto bodu neměl nikdo připomínky ani 

doplnění 

  1. Určení ověřovatelů a pořizovatele zápisu 

2. složení slibu nového člena ZO 

3. kontrola plnění usnesení 12. Zasedání 

4. Směna, prodej  pozemku  p.p.č. 349/1 v majetku obce  za p.p.č. 349/30 

v majetku Lesy ČR 

5. Žádost o prodej části pozemků č. 809/10 o výměře 201 m2 a 809/24 o 

výměře 9 m2 – žadatelé manželé Dvořákovi 

6. Žádost o vyjádření a souhlas se stavbou -  Elektroprojekce Vincíbr – stavba 

Pernink, KV, Andělská čp. 85, vNN – stavba opěrného bodu trasy vedení 

7. Hospodaření ZŠ a MŠ Pernink k 30.9.2015 

8. Rozpočtová opatření č. 6, 7 a 8/2015 



9. Zpráva kontrolního výboru o uskutečněné kontrole dle usnesení 11/7/15 

ze dne 20.4.2015 

10. Obřadní dny na rok 2016  

11. Pronájem pozemků č. 663/19 a 316/1 v k.ú. Pernink 

12.  Odstoupení od smlouvy kupní p.č. 782/30  a od smlouvy o smlouvě 

budoucí manželé Pospíšilovi Abertamy 

13. VP Projekting K.Vary  –  žádost o uzavření smlouvy o právu provést 

stavbu přes p.p.č. 1887/7 v majetku obce Pernink  – Kanalizace a vodovod 

Abertamy- Pernink 

14. Záměr prodeje části 792/9 o výměře cca 5 m2 – dorovnání zahrady p. 

Jandová 

15. Různé – smlouva s Witte Nejdek, žádost sdružení DROSERA, vyúčtování 

příspěvku  

 

3/13/15 ZO schvaluje program jednání 13. Zasedání 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Směna pozemku v majetku obce, záměr byl zveřejněn na úřední desce po dobu 15-ti dnů. 

Vzhledem k tomu, že Obec nezpůsobila problémy, které byly zmiňovány na minulém ZO, to 

je, že si projektant, který zpracovává PD pro lesy  ČR nevyžádal vyjádření pořizovatele 

územního plánu obce k záměru stavby, zda lze vůbec a jakou stavbu v tomto zájmovém 

území postavit, v příloze  územního plánu je vodoteč přes tento pozemek vyznačená a navíc 

ve firmě Lesy ČR ani nevěděli, že jsou správci tohoto toku. ZO se rozhodlo, že cena za rozdíl 

výměry 277 m2  bude činit Kč 100,-/m2, kterou Lesy ČR uhradí obci. Rovněž ponesou veškeré 

náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. pořízení GP, vypracování směnné smlouvy a 

další jako je poplatek do KN a daně z nabytí věcí nemovitých.  

4/13/15 ZO schvaluje směnu části p.p.č. 349/1 o výměře  2597 m2 v k.ú. Pernink v majetku 

obce Pernink za p.p.č. 349/36 o výměře 2320 m2 v majetku Lesy ČR,  s.p. , Přemyslova 

1106/16, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451, doplatek ve výši  Kč  

27700,- Kč,- bude firmou Lesy ČR uhrazen na účet Obce Pernink a dále Lesy ČR, s.p. 

ponesou náklady na pořízení GP, směnné smlouvy, veškerých poplatků a daní spojených 

s převodem pozemku a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 



Dále projednalo ZO žádost manželů Dvořákových ohledně koupi části pozemků 809/24 a 

809/10 v k.ú. Pernink 

5/13/15 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 809/10 o výměře 201 m2 manželům Andree a Janu 

Dvořákovým, Andělská ul. 436, Pernink za cenu Kč 150,-/m2 a dále části p.p.č. 809/24 o 

výměře 9 m2 za cenu Kč 50,-/m2 za podmínek a pravidel stanovených ZO pro prodej 

pozemků na stavbu rodinných domů s tím, že ponesou veškeré náklady spojené 

s převodem nemovitosti a pořízení geometrického plánu  a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Dalším bodem bylo projednání souhlasného stanoviska se stavbou opěrného bodu pro 

kabely NN v Andělské ulici 

6/13/15 ZO souhlasí se stavbou opěrného bodu trasy vedení nazvanou „Pernink, KV, 

Andělská čp. 85, vNN“ dle předložené PD firmy Elektroprojekce Vincíbr, s.r.o. Sadovská 60, 

Dalovice 

Hlasování: pro  5 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

P. hospodářka školy seznámila ZO s hospodařením základní školy a mateřské školy 

k 30.9.2015, p. ředitelka pak informovala ZO o projektech. Starostka dále uvedla, že 2.11. 

bylo provedeno místní šetření ohledně zprávy Krajské hygienické stanice. Rovněž byl 

p.ředitelce zasláno e.mailem stanovisko ZO z pracovního jednání k této záležitosti. Starostka 

také provedla minulý týden ve středu kontrolu, zda byly suterénní prostory  vystěhovány,  

což bylo     uděláno.  Dále uvedla, že do rozpočtu na příští rok byly dány finance na provedení 

odvodnění budovy školní družiny a úpravu sociálního zařízení v MŠ. Na dotaz, zda p. 

ředitelka odpovídala na dopis Krajské hygienické stanici, bylo p. ředitelkou odpovězeno, že 

odpověď na zprávu KHS odeslala. 

7/13/15 ZO bere na vědomí  hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pernink, 

Karlovarská ul. 118, Pernink k 30.9.2015 

Hlasování:   pro 5 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Rozpočtová opatření 6, 7, a 8/2015, starostka dopodrobna vysvětlila jednotlivé položky ve 

výše uvedených rozpočtových opatření, nebyly žádné dotazy či připomínky k předloženým 

RO, a tak bylo hlasováno. 

8/13/15 ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2015, 7/2015 a 8/2015 dle předložených  

položkových rozpisů 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 



Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole dle usnesení 11/7/15 – předána v písemné 

podobě členům ZO, podrobně se jí bude ZO zabývat na prosincovém zasedání. 

Dále byly projednány obřadní dny pro rok 2016. 

9/13/15 ZO schvaluje obřadní dny pro rok 2016 dle předloženého  návrhu 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

V 17.55 hod se dostavil na jednání ZO p. Alois Štauber a jednání pokračovalo o 6 členech ZO. 

Projednával se pronájem pozemků 663/19 a 316/1 v k.ú. Pernink, starostka uvedla, že   

záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce po dobu 15-ti dnů. Obec obdržela dvě žádosti na 

pronájem, a to p.p.č. 663/19 od manželů Bc. Dany Holé a Rudolfa Holého, a na p.p.č. 316/1 

od p. Františka Štefana. 

10/13/15 ZO schvaluje pronájem p.č. 663/19 o výměře cca 3500 m2 v k.ú. Pernink  

manželům Bc. Daně Holé a Rudolfu Holému, Jáchymovská 360, Pernink za cenu Kč 35000,-, 

nájem začíná 20.12.2015 a končí 31.3.2016, částka je splatná nejpozději do 31.3.2016   a 

pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti nikdo,  zdržel se 1 hlas (p.Holý) 

11/13/15 ZO schvaluje pronájem p.p.č. 316/1 o výměře cca 3500 m2 v k.ú. Pernink panu 

Františku Štefanovi, Karlovarská 408, Pernink za cenu Kč 35000,-, nájem začíná dnem 

20.12.2015 a končí dne 31.3.2016, částka je splatná nejpozději do 31.3.2016.  a pověřuje 

starostku podpisem nájemní smlouvy 

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

Dalším bodem jednání bylo odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí na p.p.č. 782/25 

v k.ú. Pernink manželů Pospíšilových a jejich žádost o odkoupení zpět p.p.č. 782/30 o výměře 

302 m2 v k.ú.Pernink. 

12/13/15 ZO schvaluje odstoupení manželů Pospíšilových Jakub a Dagmar, Pražská 260, 

Abertamy od smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 24.10.2013  na prodej p.p.č. 

782/25 v k.ú. Pernink a nařizuje jim, aby pozemek uvedli do původního stavu, a to 

nejpozději do 31.5.2016 

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

13/13/15 ZO schvaluje  koupi p.p.č. 782/30 o výměře 302 m2  z majetku manželů Jakuba a 

Dagmar Pospíšilových,  Pražská 260, Abertamy za cenu Kč 45300,- s tím, že veškeré náklady 

spojené s převodem nemovitosti uhradí prodávající, tj. kupní smlouva, poplatek za vklad 

do KN, daň z nabytí a pověřuje starostku podpisem  smlouvy 

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



Uzavření smlouvy o právu provést stavbu přes p.p.č. 1887/7. Přes tento pozemek vede 

cyklostezka Pernink-Abertamy a stavba bude tuto cyklostezku křížit. Starostka se dotázala na 

CRR v Chomutově, zda to může obec povolit, neboť na cyklostezku jsme obdrželi dotaci, tak 

bylo řečeno, že ano za podmínek, že pozemek bude následně uveden do původního stavu. 

Pan Doležel se dotázal, zda obec od VaKu dostává nějaké peníze za znečišťování životního 

prostředí a za to, že do ČOV v Perninku budou svedeny odpadní vody z Abertam a Hřebečné. 

Podobně takto přispívají třeba ČEZ nebo Sokolovská uhelná obcím. Starostka uvedla, že obec 

je zakládajícím členem Vodohospodářského sdružení a v rámci tohoto sdružení, které má 

dohodu s VaKem K.Vary, jsou obci poskytovány služby spojené s opravami kanalizace a  

vodovodního řadu bezúplatně, včetně dalších jako je např. přeložka kanalizace na 

Karlovarské ulici, kterou obec nehradila, nebo výměna vodovodního řadu. Která bude 

probíhat v příštím roce v Kostelní ulici apod. A kdyby nebylo výhodné v tomto sdružení být, 

tak by se do něj nepřihlašovaly další obce a města. Pan Holý uvedl, že v projektové 

dokumentaci nevidí napojení jejich domu a dalších tří v části za hřbitovem na kanalizaci a 

vodovod, o kterém bylo jednáno se zástupcem VaKu p. ing. Frčkem. Starostka řekla, že panu 

Holému zařídí schůzku na VaKu u pana ředitele, aby mu podali správnou informaci. 

14/13/15 ZO schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu přes p.p.č. 1887/7 

v majetku obce Pernink s Vodohospodářským sdružením obcí západní Čech, Studentská 

32/64, 36007 Karlovy Vary pro část stavby “Kanalizace města Abertamy a Hřebečná – SO 

O6 ČSOV B“U Hřbitova“ SO 16 výtlak Abertamy – Pernink“ za podmínek, že pozemek č. 

1887/7 bude po ukončení prací dán do původního stavu, který byl před započetím stavby a 

převzetí záruky za tuto část po dobu udržitelnosti projektu Karlova stezka a pověřuje 

starostku podpisem smlouvy 

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

Žádost p. Jandové o odkoupení části p.p.č. 792/9 o výměře cca 5 m2. 

15/13/15 ZO schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 792/9 o výměře cca 5 m2 

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

Dále starostka předložila návrh smlouvy s firmou WITTE Nejdek na celoroční propagaci a 

příspěvek v částce 10000,- Kč. Pan Holý upozornil, aby bylo v rámci této propagace jednáno i 

s První krušnohorskou o.p.s. ohledně umístění reklamních tabulek na tratích.  

16/13/15 ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou WITTE Nejdek, spol. s r.o., Rooseveltova 

1299, 362 21 Nejdek, IČ 40525881 na celoroční propagaci v rámci lyžařských tratí a 

cyklostras v Perninku a okolí na částku Kč 10000,-  a pověřuje starostku obce podpisem 

smlouvy 

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



 Žádost sdružení DROSERA na záchranu handicapovaných živočichů, ZO se dohodlo, že 

přispěje ze svého rozpočtu na rok 2016 Kč  3000,-. Sdružení musí podat novou žádost na 

předepsaném formuláři, starostka    tuto informaci sdružení zašle dopisem. 

Starostka předložila doklady od Kristýny Sedlecké o úhradě nákladů  za účast na dětské 

olympiádě v Plzni a v Holandsku, na kterou jí obec přispěla částkou Kč 5000,-. 

17/13/15 ZO bere na vědomí předložení dokladů sl. Kristýny Sedlecké o úhradě nákladů na 

dětskou olympiádu, na kterou ZO přispělo částkou 5000,- 

Hlasování  pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Dále předložila starostka ZO návrh firmy Eco Power Energie na úsporu za odběr plynu a 

elektřiny. ZO navrhují, aby starostka oslovila RWE, zda by neudělali obci nějakou lepší 

nabídku, a následně pak p. ing. Jirgla, zda by nepředložil také nabídku pro obec, aby bylo 

možno porovnat.  

Dále starostka uvedla, že vzhledem k legislativě, která v podstavě přenáší na zastupitelstva 

obcí daleko větší zodpovědnost za rozhodnutí, zda by nebylo od věci se nechat  pojistit. 

Starostku oslovila společnost DAS s možností pojištění právní ochrany právě zastupitelstva a 

zaměstnanců obce. Starostka pozve na prosincové pracovní jednání zástupce této 

společnosti, pro vysvětlení a případné dotazy. 

P. Holý  požádal SDH, zda by nenarovnali dopravní zrcadlo u družiny, a na  Školní louce, dále 

uvedl, že se na něho obrátila p. Mozdíková, zda bychom jí nemohli pomoci s odklízením 

sněhu. Pan ing. Vetešník, který má zimní údržbu na starosti, uvedl, že   se pokusí vyjít vstříc. 

P. Štauber se dotázal, zda bude obec pokračovat v prořezávce stromů i dále v Nádražní ul. 

nad Quiltem. Starostka uvedla, že požádá Lesy ČR, zda by neprovedly zásah v této části, 

neboť většina stromů je na jejich pozemcích.  

P.Höhnl se dotázal, jak to vypadá se stavbou domu p. Aiznera na Nádražní ulici. Starostka 

uvedla, že smlouva byla prodloužena do 30.11.2015, do tohoto data by měl p. Aizner 

předložit kolaudaci domu a následně mu bude prodán pozemek pod budovou. P. Höhnl dále 

uvedl, že v tomto domě asi už někdo bydlí, a zda ho p. Aizner už neprodal, na to starostka 

odpověděla, že o tom nemá povědomí, že by tam někdo bydlel, ani    že by byl dům prodán, 

neboť zatím není ani zapsán v KN. 

Po tomto bodě nebyly žádné další připomínky, nebo doplnění, a tak bylo jednání v 19.10 

hod. ukončeno, Další zasedání bude 14.12.2015. 

Pernink 23.11.2015 

…………………………………..     …………………………………      ………………………………….. 

Ing. Ladislav Vetešník            Jitka Tůmová               Rudolf Holý 


