
Zápis a usnesení ze 14. zasedání ZO Pernink konaného dne 23.ledna 2012 od 17.30 hod. 
v zasedací místnosti OÚ 
 
Přítomno:  7 viz. prezenční listina 
Omluveni:Ing.Jana Kokrhelová,  
V úvodu starostka požádala o schválení ověřovatelů zápisu a pořizovatele zápisu. 
 
Pořizovatel zápisu: Ing. Ladislav Vetešník 
Ověřovatelé zápisu: Alois Štauber, Václav Mašek 
 
 
1/14/12 ZO schvaluje pořizovatelem zápisu pana Ing. Ladislava Vetešníka, ověřovateli 
pak pan Alois Štauber a pan Václav Mašek 
Hlasování: pro 7  hlasů, proti 0 , zdržel se 0  
Dále starostka požádala o schválení programu jednání, eventuálně  o jeho doplnění: 
P.Höhnl požádal o doplnění programu o projednání výše nájemného v  čp. 120 Rennerova ul., 
paní starostka požádala o doplnění  o bod vypovězení nájmu pozemku č. 318/3 v majetku PF 
ČR. 
V 17.38 hod. se dostavil pan Jaroslav Aizner, jednání zastupitelstva pokračovalo v počtu 8. 
2/14/12 ZO schvaluje program jednání 14. zasedání ZO a jeho doplnění 
Hlasování: pro 8  hlasů, proti 0, zdržel se 0  
 
Pan Petr Groh provedl kontrolu plnění usnesení, 13. zasedání ZO ze dne 12.12.2011 a  bylo 
zkonstatováno, že kromě usnesení č. 8/13/11 jsou ostatní usnesení jsou splněna. Nikdo neměl 
připomínky k plnění usnesení ani k zápisu. 
3/14/12 ZO bere na vědomí kontrolu usnesení 13. zasedání ZO 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0 , zdržel se 0 
  
Nyní byl dán prostor panu Ing.Janu Dvořákovi a panu Karlu Kunstovi (zástupci TJ Sokol 
Pernink) o přednesení výsledného vyúčtování TJ Sokol Pernink za rok 2011  
Pan Ing.Dvořák přítomné zastupitele informoval o hospodaření klubu za rok 2011, kdy 
vysvětlil jednotlivé položky analytické výsledovky, kterou měli zastupitelé k dispozici. Dále 
bylo dohodnuto,  že do března 2012 bude ze strany TJ Sokol předložena obci podrobnější  
zpráva o provedeném vyúčtování výše uvedené organizace, především detailní rozpis 
jednotlivých položek. 
Ve věci nebylo přijato žádné usnesení. 
 
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 14/2011. Nikdo z přítomných 
neměl dotaz ani připomínku. 
4/14/12 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2011 ve členění do položek dle 
přiloženého rozpisu 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti  0, zdržel se 0 
 
Pan Höhnl uvedl, že v navrhované smlouvě o smlouvě budoucí s paní Evou Novákovou a 
panem Františkem Štefanem ve věci výstavby lanovkové sedačky,  je v bodě č. II. zmiňován 
termín studie a pan Štefan předložil na minulém zasedání ze dne 12.12.2011 podnikatelský 
záměr. Z toho důvodu se zastupitelstvo rozhodlo změnit ve smlouvě slovo studie a za 
podnikatelský záměr.  



5/14/12 ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  s paní  Evou Novákovou a 
panem Františkem Štefanem na prodej pozemků 496/1 o výměře 8028 m2 a p.p.č. 492/3 
o výměře 1968 m2 za 50,- Kč/m2 a pověřuje starostku podpisem. 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 1 – pan. Höhnl 
 
6/14/12 ZO schvaluje  udělení plné moci panu Františku Štefanovi a paní Evě Novákové 
k jednání na dotčených orgánech za účelem získání stavebního povolení pro „Lyžařský 
areál Školní louka sedačková lanovka“ 

Hlasování pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas p.Höhnl 
 
Pan Höhnl požádal, z hlediska většího přehledu, o možnosti oddělení  určité finanční částky 
z účtu obce na tzv. rezervní fond. Paní starostka přislíbila, že celou věc projedná s účetní obce 
a na dalším zastupitelstvu předloží možné varianty. 
Ve věci nebylo přijato žádné usnesení. 
 
Dále starostka projednala se zastupiteli rozpočtové opatření č. 1/2011, nebyly žádné 
připomínky 
7/14/12 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012 ve členění do položek  dle 
přiloženého rozpisu 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 
Přítomný ředitel ZŠ a MŠ  Pernink  Mgr. Josef Svoboda byl vyzván zastupitelstvem 
k předložení konceptu o budoucím vývoji ZŠ a MŠ Pernink a to  na základě  zákona č. 
472/2011 Sb. novely školského zákona  č. 561/2004 Sb.,  ve věci možnosti výběrového řízení 
na ředitele ZŠ. Termín jednání byl domluven na 6.2.2012 v 16.30 hod.  
Ve věci nebylo přijato žádné usnesení. 
 
8/14/12 ZO schvaluje převést finanční prostředky z rozpočtu obce ve výši vlastního 
podílu  na projektové dokumentace – kontribučenská sýpka a stezka pro pěší na SKHZ 
Hlasování:  pro 8 hlasy, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
Pan Höhnl se dotazoval na situaci ve věci nájemného bytu v domě  č.p. 120 Rennerova ul. 
(hasičská zbrojnice), zda obývaná plocha uvedená v nájemní  smlouvě s panem Zdeňkem 
Mackurou  odpovídá skutečnému stavu. Dále se dotazoval na rozpis vyúčtování nájemného a 
zda je  oddělené od vyúčtování jednotky sboru dobrovolných hasičů. Především se mu jedná o 
rozúčtování jednotlivých nájemních položek např. energie, voda apod.  Zde starostka 
přislíbila, že prostřednictvím účetní paní Novákové předloží na pracovním jednáním  dne 
6.2.2012 podrobnější vyúčtování nájemného ze strany pana Mackury za období 2010/2011. 
Na tomto základě bude zastupitelstvo v této věci jednat na dalším zasedání.  
Zastupitel Alois Štauber uvedl, že snížená cena nájemného ze strany Zdeňka Mackury byla 
dána skutečností, že výše jmenovaný vykonával bezplatně službu správce domu, která byla 
dána dohodou. Dále uvedl, že společně se zastupitelem Petrem Grohem provedli přeměření 
obytných ploch užívaných panem Mackurou, výsledek odpovídal počtu 86 m2 uvedených ve 
smlouvě. 
Dále pan Höhnl vyzval zastupitele o zvážení možnosti zvýšení nájmu pana Mackury a to ve 
výši, za kterou se pronajímají obytné prostory v domě  č.p. 30. Ve věci se bude zastupitelstvo 
zaobírat na dalším pracovním jednáním. 
Ve věci nebylo přijato žádné usnesení. 
 



Ve věci  ukončení nájemního vztahu na p.p.č. 318/3 s PF ČR se zastupitelstvo rozhodlo 
ponechat pozemek v současném stavu tedy v pronájmu od pozemkového fondu.Dále bylo 
dohodnutu, že paní starostka zjistí možnost koupě pozemků č. 1776/26 a 318/3  od PF do 
majetku obce. 
 
Starostka předložila zastupitelstvu nabídku pana Vítka na opravu  plotu kolem sochy Krista 
v Lesoparku za částku 14.600,- Kč. 
9/14/12 ZO schvaluje oprava plotu  u sochy „Krista“ v lesoparku dle cenové nabídky 
firmy pana  Vítka K č 14600,-- 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 
Starostka seznámila zastupitelstvo s výroční zprávou Obce Pernink za rok 2011 dle zákona 
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
10/14/12 ZO schvaluje výroční zprávu  Obce Pernink za rok 2011 dle zákona 106/1999 
Sb. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 
Nyní starostka informovala o průběhu příprav stavebního povolení pro cyklostezku Pernink-
Abertamy –  V současné době se bude  podepisovat smlouva o právu provést stavbu na 
pozemcích Ing. Reznikovové, Ing. Zachardy a Horského statku, která se musí následně  
předložit na stavební úřad Ostrov, který bude vydávat stavební povolení. Dále je nutno ve 
věci  požádat o vynětí ze ZPF některých pozemků, což bude činit cca 70ti. Kč. To vše musí 
být předloženo pro vydání stavebního povolení.  
Dále starostka přítomné zastupitele vyzvala, aby si na další jednání připravili návrhy na 
možné požádání dotace z dotačního titulu Program obnovy venkova  
P. Höhnl se dotazoval na stav kotle v domu č.p. 30 v Blatenské ulici . Nejen v této věci se 
zastupitelstvo rozhodlo o provedení kontroly ve výše uvedeném domě na den 27.1.2012 
v 15.00 hod., kdy bude kontrola zaměřena na stav půdních prostor vzhledem nedávné výměny 
střešní krytiny, dále stav pronajímaných bytů a společných prostor a samozřejmě na současný 
stav kotle na pevná paliva. 
Na základě dotazu paní Dibelkové bylo dohodnuto prodloužení doby osvětlení na běžeckém 
kolečku.  
Výše jmenovaná také poukázala na poničenou komunikaci v ul. Rennerova  u křižovatky 
poblíž budovy mateřské školy. Ve věci se učiní oprava v co nejkratším termínu, který bude 
záviset na vhodném počasí. 
Dále byl zastupiteli vznesen požadavek na včasné vyjetí sněhové rolby na úpravu běžeckých 
tratí především v ranních hodinách. 
Paní Dibelková se dotázala pana Ing. Vetešníka na průběh „odzvučení sportovní haly“, kdy 
jím bylo sděleno, že v současné době probíhá výroba speciálních tkanin dle dohody 
s dodavatelem. 
V 19.45 hodin bylo zasedání ukončeno. 
15. ZO se bude konat dne 22.2.2011 v zasedací místnosti OÚ Pernink.  
 
Zapsal: Ing. Ladislav Vetešník 
 
V Perninku dne 23.2.2012 
 
 
……………………..   ……………………..  ………………………. 
 Václav Mašek     Jitka Tůmová     Alois Štauber 



 
 
 


