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 Zápis a usnesení 14. zasedání ZO Pernink , které se konalo 28.11.2007 opd 17.30 hod. 
Ov��ovatelé zápisu: pánové Jind�ich Zralý, Rudolf Holý 
P�ítomni viz prezen�ní listina, omluven Marian Panak 
V úvodu požádala starostka o schválení programu jednání, nebyly žádné p�ipomínky ani 
dopln�ní k programu jednání 
1/14/07 ZO schvaluje program jednání 14. zasedání 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Pan Rudolf Holý, p�edseda kontrolního výboru, p�ednesl zprávu o kontrole pln�ní usnesení 
13. zasedání. Nebyly žádné p�ipomínky ani dotazy.  
2/14/07 ZO bere na v�domí zprávu o kontrole pln�ní usnesení 13. zasedání 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka vysv�tlila p�ítomným jednotlivé položky v rozpo�tovém opat�ení �. 7/2007, které 
bude tvo�it sou�ást zápisu jednání. 
3/14/07 ZO schvaluje rozpo�tové opat�ení �. 7/2007 dle p�edloženého položkového 
rozpisu 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Vzhledem k tomu, že se poda�ilo hasi�ský v�z Jeep Cherokee prodat, p�ipravila pro 
zastupitelstvo p�edsedkyn� inventurní komise návrh na odpis n�kterých položek, které již 
nejsou v majetku obce, p�ípadn�, které jsou nefunk�ní, rozbité. 
4/14/07 ZO schvaluje odpis položek v útvaru správa 6171 pol. 8/163 sklolaminátový 
zásobník na posyp 3 ks, dále pol. 8/172 židle kancelá�ská 3 ks, v útvaru hasi�ský sbor 
5512 pol 6/8 auto Jeep Cherokee 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Z�P Net, s.r.o. Plze� požádala Obec o odsouhlasení p�edložené smlouvy o z�ízení v�cného 
b�emene na pozemcích obce, na kterých je vybudována stavba plynárenského za�ízení VTL – 
vysokotlaký plynovod mezi obce Pernink, Horní Blatná a Pot��ky. Zastupitelé se dohodli, že 
ješt� p�ed podpisem smlouvy požádá starostka o zaslání digitálního zam��ení vysokotlaku. 
5/14/07 ZO schvaluje uzav�ít s Z�P Net, s.r.o., Plze� p�edloženou smlouvu o z�ízení 
v�cného b�emene na pozemcích obce, na kterých je vybudována stavba plynárenského 
za�ízení VTL plynovod Horní Blatná, Pot��ky, Pernink a pov��uje starostku podpisem 
této smlouvy 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Policie �R nám p�edložila dohodu o spolupráci, jedná se o spolupráci p�edevším na p�d� 
ve�ejného po�ádku,  ochranu bezpe�nosti osob a majetku, dohled nad bezpe�ností a plynulostí 
silni�ního provozu a rovn�ž i zabezpe�ením po�ádku v souvislosti s konáním významných 
politických, kulturních, spole�enských a sportovních akcí. 
6/14/07 ZO schvaluje uzav�ít dohodu o spolupráci s Policií �R, obvodní odd�lení 
Pernink a pov��uje starostku podpisem dohody 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále zastupitelstvo obce jednalo o uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí na z�ízení v�cného 
b�emene pro stavbu „dálkové ovládání zabezpe�ovacího za�ízení (DOZ) Karlovy Vary dolní 
nádreží-Pot��ky“ na pozemku v majetku obce �. 2499/1 a dále o uzav�ení budoucí nájemní 
smlouvy  na tento pozemek, cena za nájem bude stanovena  p�i schvalování nájemní smlouvy  
7/14/07 ZO schvaluje uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� na z�ízení v�cného b�emene 
pro stavbu „dálkové ovládání zabezpe�ovacího za�ízení (DOZ) Karlovy Vary dolní 
nádraží- Pot��ky“ na p.p.�. 2499/1 v majetku Obce Pernink a dále schvaluje uzav�ení 
smlouvy o uzav�ení budoucí smlouvy nájemní pro p.p.�. 2499/1 s firmou Správa 
železni�ní dopravní cesty, státní organizace, Praha 8  a pov��uje starostku podpisem 
smluv 
Hlasování: pro  8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 



 2 

Dalším bodem programu byla Natura 2000 – dopln�ní evropsky významných lokalit do 
národního seznamu – za�azení lokality CZ 410040 Pernink  - rašeliništ� a p�ilehlé pozemky. 
Zastupitelstvo projednalo p�ipomínky k návrhu Agentury ochrany p�írody a krajiny �R a 
doporu�ilo, aby se agentura spojila v této v�ci s majiteli pozemk� v k.ú. Pernink, kterých by 
se lokalita týkala a aby dala agentura obci na v�domí výsledek t�chto jednání. Starostka pošle 
v tomto zn�ní dopis na agenturu. 
8/14/07 ZO schvaluje následující p�ipomínky k návrhu na za�azení lokality CZ 0410040 
Pernink do národního seznamu:  p�es vyzna�ené území povede cyklostezka, dále 
v prostoru rašeliništ� bude v budoucnu vybudována nau�ná stezka a další nau�ná stezka 
bude vedena p�es vyzna�ené území, dále AOPaK si vyžádá souhlas od soukromých 
majitel� nemovitostí, kterých se tato vyzna�ená lokalita týká. 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
V roce 2003 ZO schválilo úplatný p�evod pozemku �. 276/1, jedná se o pozemek za 
hasi�árnou sm�rem ke h�bitovu. Cena tohoto pozemku �iní 47460,- K�. 
9/14/07 ZO schvaluje uzav�ít kupní smlouvu s Pozemkovým fondem �R na nákup p.p.�. 
276/1 za K� 47 460,-, která bude uhrazena z rozpo�tu obce 2007 a pov��uje starostku 
podpisem této smlouvy 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále ZO jednalo o navýšení ceny za odvoz komunálního odpadu z domácností a od 
podnikatel�. V sou�asné dob� obec doplácí za odvoz tohoto odpadu cca 380 000,- K�, proto 
finan�ní výbor p�ipravil varianty pro snížení schodku. Starostka  uvedla, že tak, jak je 
v sou�asné dob� systém odvozu TKO nastaven, tak poplatek K� 50,- za 1 ks popelnice 
odpovídá náklad�m bez skládkovného, p�i dnešních cenách by m�la popelnice stát 99,-, pak 
by obec v�bec nic nedoplácela- Finan�ní výbor p�ipravil �ešení a p�edložil ZO tyto varianty: 
1) zvýšení poplatku za 1 popelnici z dnešních 50,- K� na 85,- K�, jak u domácností, tak u 
podnikatel� s tím, že by byl dále stanoven paušál K� 500,- /objekt u t�ch nemovitostí, které 
nemají odvoz žádný nebo  
2) stanovení paušálu pro domácnosti K� 1900,-, objekty, které nemají žádný vývoz paušál 
500,-/objekt a u podnikatel� za 1 ks popelnice K� 85,-. P�esto by i tímto zdražením nedošlo 
k plnému uhrazení náklad� za odvoz komunálního odpadu, takže by obec stále musela odvoz 
odpadu dotovat. Pan Höhnl uvedl, že sice se ušet�í n�co pen�z zm�nou jarních a podzimních 
hromádek, ale souhlasí, že obec komunální odpad, který produkují domácnosti a podnikatelé 
obec nem�že dotovat, za volební období by to bylo bezmála 1,5 mil. K� a tyto peníze m�že 
obec použít t�eba do chodník�, oprav silnice apod. 
Starostka uvedla, že je možno také stanovit paušál na trvale bydlící ob�any, cca 500,-/os/rok, 
dále pak za rekrea�ní objekty – zde by navrhla ro�ní paušál, který se bude rovnat 12-ti ks 
popelnic a u podnikatel� by z�stal systém stejný jako je te� – platba za 1 ks popelnice, ale 
s vyšší sazbou. 
Pan Zralý uvedl, že obyvatelé panelových dom� platí jak za odvoz TKO, tak i skládkovné a 
proto souhlasí s tím, aby i ostatní ob�ané platili celou �ástku a aby obec nic nedoplácela. To je 
pak velmi nespravedlivé v��i obyvatel�m panelák�.   
Pan Holý uvedl, že nebude lehké vysv�tlit pro� paušál u rekrea�ních dom�, ale obec má dnes 
nástroje ve form� zákona, kdy práv� m�že na tyto tzv. neplati�e odpad�. 
Pan Zralý dodá starostce výchozí podklady pro výpo�et paušálu na 1 �lov�ka, které má 
k dispozici ú�etní panelových dom� a  bod o cenách za odvoz TKO bude p�eložen na 
prosincové zasedání, na které starostka p�ipraví p�ehled variant úhrady odvozu TKO. 
Schválení proplácení soukromých cest  soukromými vozidly pro základní školu starostka 
nedoporu�uje, d�vodem je riziko, že  v p�ípad� nehody ponese následky obec jako z�izovatel. 
Je však možno individueln� na základ� p�edložených žádostí takovéto jízdy projednat. 
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10/14/07 ZO neschvaluje ZŠ a MŠ Pernink proplácení  služebních cest soukromým 
vozidlem 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále obdrželi �lenové ZO písemnou informaci o provedené kontrole hospoda�ení v ZŠ a 
�editeli školy byl dán úkol znovu zpracovat zprávu pro �leny ZO  o �innosti  školy. 
ZO se seznámilo s p�edloženou projektovou dokumentací firmy Valbek, Liberec na opravu 
silnice II/221 od Pstruží p�ed Pernink sm�r Horní Blatná. Pan Höhnl uvedl, aby se 
nezapomn�lo na provizorní lávku pro p�ší p�i oprav� a uzav�ení mostu u obecního ú�adu. 
13/14/07 ZO schvaluje p�edloženou projektovou dokumentaci  „Rekonstrukce silnice 
II/221 – pr�tah Pernink v�etn� mostu ev.�. 221- 040“ zpracovanou firmou Valbek, spol. 
s r.o. Liberec 
Hlasování: 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka p�edložila ZO návrh smlouvy na nákup knih pro místní knihovnu ve výši finan�ního 
p�ísp�vku K� 22500,- s Krajskou knihovnou na rok 2008. 
14/14/07 ZO schvaluje smlouvu o koopera�ním p�ísp�vku na nákup, zpracování a 
distribuci knižních fond� pro MK v Perninku na r. 2008, finan�ní p�ísp�vek bude ve 
výši 22500,- K� a pov��uje starostku obce podpisem smlouvy 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále byl zastupitel�m p�edán návrh rozpo�tu na rok 2008, o kterém se bude jednat na p�íštím 
ZO. Starostka uvedla, že obec  nem�la žádné požadavky na finan�ní p�ísp�vky z rozpo�tu na 
rok 2008 ani ze strany školy, ani jiných sdružení (Sokol, lyža�ský klub), proto finan�ní výbor 
p�ipravil návrh rozpo�tu v této podob�. Pan Höhnl se zeptal, zda je možno si ješt� dodate�n� 
požádat o p�ísp�vek. Starostka odpov�d�la, že ano, ale výsledek nemusí být v takové výši, 
v jaké si sdružení požádají, nap�. �editel školy dodal návrh na p�ísp�vek a plán investi�ních 
akcí na rok 2008 teprve až dnes, takže rozhodnutí o výši bude na samotném zastupitelstvu 
obce.  
Dále se pan Höhnl dotázal, zda bylo již n�co vy�ízeno s odstran�ním plotu u pana Müllera. 
Starostka odpov�d�la, že je to stále na stejné rovin�, pak Müller sice požádal o znovu 
projednání jeho žádosti, aby nemusel plot odstranit, náhradou nabídl �ást jeho pozemku, ale 
do dnešního dne nevíme o jaký pozemek by se m�lo jednat. Vzhledem k velké �asové 
prodlev� (odstran�ní plotu m�lo prob�hnout do 31.5.2007) bude celá záležitost postoupena 
k do�ešení stavebnímu ú�adu. 
Pan Höhnl upozornil na nedostatek posypového  materiálu v posypových nádobách, posyp 
bude v nejbližší dob� dovezen a nádoby dopln�ny, uvedla starostka. 
Nebyly další p�ipomínky k jednání zastupitelstva a to bylo ve 20.00 hod. ukon�eno. 
 
V Perninku dne 28.11.2007 
 
 
………………………..  ………………………….  ……………………. 
     Rudolf Holý          Jitka T�mová       Jind�ich Zralý 


