
Zápis 15. zasedání ZO Pernink,  které se konalo ve středu 22.2.2012 od 18.30 hod 
v zasedací místnosti OÚ 
Přítomno: osm členů z devíti 
Omluvena ing. Jana Kokrhelová 
Ověřovatelé zápisu pan ing. Ladislav Vetešník, pan Jaroslav Aizner, pořizovatel zápisu paní 
Jitka Tůmová 
1/15/12 ZO schvaluje pořizovatelem zápisu paní Jitku Tůmovou, ověřovateli zápisu 
pana  ing. Ladislava Vetešníka a p. Jaroslava Aiznera 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Ćlenové zastupitelstva se dohodli, že bod č. 7 bude z programu vypuštěn 
2/15/12 ZO schvaluje program jednání 15. zasedání s úpravou zrušení projednání bodu 
č. 7 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Předseda kontrolního výboru pan Petr Groh provedl kontrolu plnění usnesení 14.  zasedání. 
Pan Höhnl měl připomínku k usnesení 5/14/12, upozornil na nesoulad s usnesením z roku 
2008 ohledně prodeje pozemků č. 496/1 a č. 492/3, kdy v usnesení je schváleno, že bude 
provedeno znalecké ocenění pozemků, na základě toho pak budou pozemky prodány. 
Starostka uvedla, že doposud smlouva o smlouvě budoucí není podepsána a navrhuje, aby 
usnesení č. 5/14/12 z 23.1.2012 bylo revokováno a následně přijato nové usnesení, které bude 
v souladu s usnesením z roku 2008. 
3/15/12 ZO bere na vědomí  kontrolu plnění usnesení 14. zasedání ZO 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Vedoucí oddělení Policie ČR pan komisař ing.Pavel Růžička přednesl zprávu ohledně situace 
v roce 2011 v naší obci 
4/15/12  ZO bere na vědomí zprávu Policie ČR za rok 2011 
Hlasování:  pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Zastupitelé dále hlasovali o zrušení usnesení č. 5/14/12 a následně hned odsouhlasili usnesení 
nové. 
5/15/12 ZO ruší usnesení č. 5/14/12 ze dne 23.1.2012 
Hlasování: 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
6/15/12 ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s manžely Františkem 
Štefanem a Evou Novákovou na prodej pozemků č. 496/1 o výměře 8028 m2 a p.p.č. 
492/3 o výměře 1968 m2 za částku stanovenou na základě znaleckého posudku, 
v případě, že znalecký posudek bude nižší než 50,- Kč/m2, bude panem Františkem 
Štefanem a Evou Novákovou uhrazena minimální částka Kč 50,-/m2, v opačném případě 
bude uhrazena částka dle znaleckého posudku a pověřuje starostku doplněním smlouvy 
o smlouvě budoucí a jejím podpisem 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále ZO jednalo o podání žádostí do POV, bylo rozhodnuto, že si obec podá dvě žádosti, a to 
na opravu střechy ZŠ a na výměnu kotle, rozvodů a topných těles v čp. 30. 
7/15/12 ZO schvaluje podání žádostí   o dotaci z programu obnovy venkova – dota.titul 1 
„oprava střechy základní školy“ priorita 1 ve výši 300 tis. Kč a „výměna kotle, rozvodů 
a topných těles v čp. 30“ priorita 2  ve výši 100 tis a pověřuje starostku podpisem žádosti 
a podání  na KÚ Karlovarského kraje 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Prodloužení smlouvy o svozu odpadu a jejích předání k dalšímu využití s firmou 
Dáňa&Löffler 



8/15/12ZO schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o svozu odpadu a jejich předán í k dalšímu 
využití s firmou Dáňa&Löffler,v.o.s, Pernink 258, za cenu Kč 40000,-/měsíčně+14 % 
DPH, a to na dobu určitou do 30.6.2014 a pověřuje starostku podpisem dodatku č. 2 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
ZO projednalo inominátní smlouvu, kterou předložila společnost Lesy  ČR na údržbu 
lesoparku v obci Pernink. Vzhledem k tomu, že Obec Pernink nemůže zajistit požadavky 
vyplývající z návrhu smlouvy, neschvaluje uzavření této smlouvy. 
9/15/12 ZO neschvaluje uzavření a podepsání inominátní smlouvy s Lesy ČR na údržbu 
lesoparku v obci Pernink 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo  
Žádost paní ing. Heleny Vrbické o změnu rozpracovaného územního plánu pro p.p.č. 1725/1 
v k.ú.Pernink, a to zahrnutí pozemku do zastavitelného území a zřízení věcného břemene 
práva chůze a jízdy přes p.p.č. 1725/5 a1725/7, které jsou ve vlastnictví obce. ZO se dohodlo, 
že v případě, že by obec uvažovala o prodeji pozemků v jejím majetku, pak by bylo věcné 
břemeno zřízeno.  
10/15/12 ZO se zavazuje, že v případě prodeje pozemků č. 1725/5 a č.1725/7 z majetku 
obce bude ZO na těchto pozemcích zřízeno věcné břemeno práva chůze a jízdy pro 
majitele pozemku č. 1725/1 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo,  zdržel se 1 hlas (p. Groh) 
Zpráva Svazu postižených civilizačními chorobami  o činnosti v roce 2011. 
Zpráva o přehledu finančních prostředků za r. 2011, ze kterých byly nakupovány knihy a 
časopisy pro místní knihovnu. 
11/15/12  ZO bere na vědomí zprávu o přehledu čerpání finančních prostředků za r. 
2011 v místní knihovně 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Cyklostezka Pernink – Abertamy, pan ing. Zacharda a Horský statek Abertamy navrhl, zda by 
byla možná směna za pozemky, které jsou určeny pro stavbu cyklostezky  a nacházejí se 
v jeho  majetku a majetku Horského statku  tj. část. p.p.č. 1887/1 a část pp.č.2678/1 za p.p.č. 
2223 v majetku obce Pernink. Jedná se  o  cca 2500 m2, které bude obec potřebovat ke stavbě 
cyklostezky, rozdíl by byl pak doplacen panem ing. Zachardou a Horským statkem. 
12/15/12 ZO schvaluje směnu pozemku 2223 o výměře 4135 m2 v majetku obce za 
pozemky v majetku ing. Petra Zachardy  1887/1 a Horského statku Abertmy p.p.č. 
2678/1 s tím, že ing. Petr Zacharda a Horský statek Abertamy rozdíl doplatí a to za Kč 
50,-/m2 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
13/15/12 ZO schvaluje  sponzorský dar Městu Abertamy ve výši 2000,- na 104.let spolku 
zimních sportů 
Hlasování 8 
 
14/15/12 ZO schvaluje proplacení cestovních nákladů ve výši 171,- panu Mgr. Svobodovi 
a pověřuje hospodářku školy provedením 
pro 8 
 
Starostka podala informaci o zabezpečení integrace azylantů  v Karlovarském kraji, kdy jsou 
určeny finanční prostředky ze státního rozpočtu jako neinvestiční dotace pro obce na zajištění 
bydlení azylantů. 
Starostka dále předložila zastupitelům  vyúčtování nájemného a služeb u bytové jednotky 
v čp. 120 v hasičárně za rok 2010 a 2011. Bylo dohodnuto, že budou v budově zřízena 
poměrná měřidla pro elektrickou energii, plyn i vodu. Dále bylo dohodnuto navýšení ceny za 



m2, a to z 18,- Kč na 20,- Kč a navýšení  služeb o 4% z důvodů zvýšení DPH s platností od 
1.března 2012. 
Dát poměrné měřidla zajistit 
15/15/12 ZO schvaluje zvýšení nájmu v bytové jednotce v čp. 120 na 20,- Kč/m2 a 
navýšení služeb (voda, elektřina a plyn) o 4% s platností od 1.3.2012   
Hlasování pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
Místostarosta informoval o využití výkonu veřejné služby v obci, která od letošního roku 
spadá pod úřad práce. Dále se zastupitelé dohodli na pracovním jednání, které bude 5.3.2012 , 
na které budou pozváni učitelé a učitelky ze ZŠ a MŠ Pernink. Starostka uvedla, že oslavy 
založení naší obce a SDH, které se plánovaly na červenec 6. a 7., se budou muset přesunout o 
týden dříve, neboť v termínu od 4.-8.7.2012 bude kraj pořádat velkou akci pro všechny 
hasiče.Další veřejné zasedání bude 26.3.2012. Po tomto bodě bylo jednání ukončeno ve 20.50 
hod.  
 
 
V Perninku 22.2.2012 
 
 
 
……………………..  ………………………. ……………………………. 
   Jaroslav Aizner      Jitka Tůmová    ing. Ladislav Vetešník 
 


