
15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink 
p�ítomni: viz prezen�ní listina 
ov��ovatelé zápisu: p. Mašek, Štauber 
V úvodu požádala starostka zastupitele o dopln�ní programu jednání 15. zasedání, nikdo 
z p�ítomných nem�l p�ipomínky k programu, a proto bylo hlasováno. 
1/15/07 ZO schvaluje program jednání 15. zasedání 
hlasování:   pro 9 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále pan Holý p�edseda kontrolního výboru zkonstatoval, že všechna usnesení 14. zasedání 
jsou pln�na. Pan Höhnl požádal o opravu zápisu v projednávaném bodu komunálního odpadu 
a vypušt�ní v�ty, kterou neuvedl, a to „za volební období je to bezmála 1,5 mil.“, tato v�ta 
bude z textu vypušt�na a dále v bod� r�zné ne�inil dotaz ohledn� odstran�ní plotu pana 
Müllera, zde bude uveden pan Aizner, který tento dotaz u�inil. Bude opraveno v zápise.  
Další p�ipomínky k zápisu ani k pln�ní usnesení nebyly. 
2/15/07 ZO bere na v�domí kontrolu usnesení a úpravu zápisu 14. zasedání 
hlasování : pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (Höhnl) 
Dalším bodem jednání bylo p�id�lení p.p..� 663/6 o vým��e 986 m2 na stavbu rodinného 
domu. Výzva zájemc�m, kte�í m�li podané žádosti na OÚ na koupi pozemk� na stavbu 
rodinnými domy byla zaslána, dále bylo �ádn� vyv�šeno na ú�ední desce. Starostka vyzvala 
p�ítomné zájemce, aby se podepsali do prezen�ní listiny. Starostka ješt� jednou seznámila 
p�ítomné zájemce s podmínkami a pravidly, které byly stanoveny ZO pro p�id�lování 
pozemk� na stavbu rodinnými domy a požádala zastupitele, aby schválili postup p�i vydávání 
nabídkového listu zájemc�m. Pan Novotný byl ur�en starostkou jako p�edsedající a 
zapisovatel protokol� ohledn� p�id�lování p.p.�. 663/6 v Nejdecké ulici. 
3/15/07 ZO schvaluje, že nabídkový list na pozemek p.p.�. 663/6 o vým��e 986 m2 bude 
vydán zájemc�m s obálkou, což zájemce potvrdí podpisem, po vypln�ní zájemce vrátí 
nabídkový list v zalepené obálce p�edsedajícímu  
hlasování:  pro: 9 hlas�,  proti nikdo, zdržel se nikdo  
Zájemci o p�id�lení pozemku byli dva pan Martin Zralý, Jáchymovská 404, Pernink a paní 
Marie Benešová, Jagellonská 14, Praha 3. Dle p�ijatých pravidel má p�ednost trvale bydlící 
p�ed ostatními zájemci, proto paní Benešová se dalšího postupu pro p�id�lování pozemku 
neú�astnila. Pan Martin Zralý obdržel nabídkový list s obálkou, což potvrdil svým podpisem a 
dále vypln�ný nabídkový list v obálce p�edal panu Novotnému. Ten p�e�etl nabídku pana 
Martina Zralého, a to K� 35 500,- za pozemek p.p.�. 663/6 o vým��e 986 m2 
4/15/07 ZO p�id�luje  pana Martinu Zralému, Jáchymovská 404, Pernink, jakožto 
jedinému zájemci pozemek p.p.�. 663/6 o vým��e 986 m2 v k.ú. Pernink za nabídkovou 
cenu K� 35500,-, která bude uvedena ve smlouv� o smlouv� budoucí, která bude sepsána 
na základ� výzvy Obce Pernink, p�i�emž platí následující podmínky: do jednoho roku 
od podepsání smlouvy o smlouv� budoucí musí zájemce získat a p�edložit stavební 
povolení �i souhlas stavebního ú�adu k ohlášení stavby rodinného domu a do sedmi let 
pak d�m postavit a zkolaudovat 
hlasování: pro 9 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo        
Prodej pozemk� z majetku obce – žádost pana Františka Bo�ínského na koupi p.p.�. 124/7 o 
vým��e 90 m2 v Bludenské ulici. Starostka  doporu�ila zastupitelstvu pozemek neprodávat, na 
tento pozemek je p�i zimní údržb� odklízen sníh, v p�ípad�, že by se pozemek prodal, nastal 
by problém s úklidem sn�hu v zimním období. 
5/15/07 ZO neschvaluje prodej p.p.�. 124/7 o vým��e 90 m2 v k.ú.Pernink 
hlasování: pro 9 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Prodej p.p.�. 564/6 – žádost manžel� pana Štefana a paní Novákové, starostka po dohod� 
s p�edsedou kontrolního výboru doporu�ila projednání prodeje tohoto pozemku odložit. 
V blízkosti tohoto pozemku je b�žecké kole�ko a je nutno nechat vytý�it pozemek �.564/6, 



kam až sahá, abychom neprodali t�eba �ást, která zasahuje do sportovního areálu. Na ja�e 
bude vyzván geodet k vyzna�ení pozemku v terénu a následn� bude o pozemku rozhodnuto. 
Další žádost o koupi pozemku byla od manžel� Plecitých, kte�í si požádali o �ást pozemku 
771/1, který sousedí s jejich nemovitostí p.p.�. 52. 
6/15/07 schvaluje prodej �ásti p.p.�. 771/1 sousedící s p.p.�. 52  manžel�m Františku a 
Ivan� Plecitým za 25 m2/m2 s tím, že náklady na po�ízení GP, da� z p�evodu 
nemovitostí a poplatky spojené s vkladem do KN ponesou manželé Plecitých  
hlasování: pro 9 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále požádala starostka o projednání zám�ru sm�ny pozemk� v majetku pana Martina 
Müllera za pozemek v majetku obce, jedná se o pozemek v majetku obce, který pan Müller 
oplotil. Pan Müller nabízí sm�nu za pozemek v jeho majetku. Zastupitelstvo se dohodlo, že 
starostka tento zám�r s panem Müllerem projedná. 
7/15/07 ZO schvaluje zám�r  sm�ny pozemk� v majetku pana Martina Müllera za 
pozemek v majetku obce a pov��uje starostku jednáním s ním 
Hlasování:  pro 9 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
�editel školy informoval zastupitele, že absolvoval školení na fondy EU a m�že být 
nápomocen p�i zpracování žádosti o peníze z evropských fond�. Dále informoval o po�tu 
žák� ve škole, o rozší�ené výuce t�lesné výchovy, o kroužcích a dalším rozvoji základní 
školy.Dále uvedl, že po dlouhé dob� nebude škola žádat o výjimku z po�tu žák�, nebo� má 
v sou�asné dob� 122 d�tí. Na záv�r �editel školy uvedl, že mu zbyly finan�ní prost�edky na 
mzdy, které rozd�lil mezi své spolupracovníky , on požádal starostku, aby mu jako jeho 
nad�ízená stanovila odm�nu. Jeho odm�na byla však mnohokrát menší, než  dostali jeho 
zam�stnanci, a proto se zeptal pro�. Starostka odpov�d�la, že d�vodem bylo, že nesplnil 
n�které úkoly, které mu byly z�izovatelem zadány. Dále se starostka dotázala, zda bude 
otev�ena pro p�íští školní rok 1. t�ída, nebo� se doslechla od rodi�� d�tí, že by nem�la být 
údajn� otev�ena kv�li malému po�tu d�tí do 1. t�ídy. �editel školy uvedl, že o tom nic neví, že 
by 1. t�ída nem�la být otev�ena, v perninském zpravodaji, který vyšel tento týden je pozvánka 
na zápis d�tí do 1. t�ídy a �editel garantuje, že 1. t�ída otev�ena bude, takže není t�eba žádných 
obav. Starostka doporu�ila �editeli, aby rodi�e d�tí, které by m�ly do 1. t�ídy jít, informoval. 
�editel informaci rodi��m podá na váno�ní besídce v mate�ské škole, která prob�hne tento 
týden. 
Dále požádala starostka �editele školy, aby do st�edy 19.12.07 dodal p�edpokládaný 
demografický vývoj po�tu žák� na cca 6 let dop�edu, tuto informaci pot�ebuje starostka pro 
zpracovatele studie proveditelnosti k výstavb� t�locvi�ny u základní školy. 
8/15/07 ZO bere na v�domí informaci �editele školy o sou�asném stavu základní školy 
Hlasování: pro: 9 hlas�, proti  nikdo, zdržel se nikdo  
Na žádost p�edsedkyn� rady školy podala starostka návrh na zm�nu �lena rady školy za pana 
Radka Zíku, který již není �lenem ZO, navrhuje starostka za �lena rady školy pana Mariana 
Panaka. Pan Marian Panak s tímto souhlasí. 
9/15/07 ZO odvolává �lena rady školy pana Radka Zíku  a  schvaluje pana Mariana 
Panaka za �lena rady školy za obec 
Hlasování: pro 9 hlas�,   proti nikdo, zdržel se  1 hlas (p.Panak) 
Platba za odvoz komunálního odpadu. Starostka uvedla, že v sou�asné dob� doplácí obec za 
ob�any cca 380 000,- K� a toto je skute�n� neúnosné. Zastupitelstvo obdrželo t�i varianty 
možností úhrad za odvoz komunálního odpadu i s výpo�ty. 1. varianta – paušál 1800,- K�/rok 
za jedno popelnicové stání , dále u chat a chalup, kde nebyl doposud žádný vývoz paušál K� 
700,-/objekt a podnikatelé  by platili za vývoz popelnice 85,-/ks. 2. varianta   pak paušál za 
trvale bydlícího ob�ana ve výši K� 700,- nebo 750,- K� za rok, u chat a chalup bez vývoz� a a 
bez trvale bydlících ob�an� paušál 700,- - 1000,- za objekt a podnikatelé op�t za popelnici K� 
85,-/kus. 3. varianta je jak pro trvale bydlící, tak i pro podnikatele stejný systém, jak byl 



doposud s navýšením za odvoz jedné popelnice na 85,- K�, u dom�, chat a chalup bez 
jediného vývozu paušál K� 1000,- . Nejspravedliv�jší se podle starostky jeví poslední 
varianta, tedy stejný systém jako dosud, naši ob�ané si tedy zaplatí za odvezenou popelnici. 
Bude je to vést k separaci odpad� a ne naopak. U první i druhé varianty hrozí, že lidé 
p�estanou separovat a další problém nastane nap�. v okamžiku platby za trvale hlášeného 
ob�ana. V obci je spousta trvale hlášených, kte�í se bu� v obci nezdržují, nebo se sice zdržují, 
ale mají trvalý pobyt na obecním ú�ad� a kdo to za n� zaplatí. Nebo je zde i spoustu, kte�í tu 
trvalý pobyt nemají, ale na území obce bydlí, zdržují se zde a produkují zde   komunální 
odpad. Proto starostka podporuje variantu t�i. Pan Höhnl uvedl, že se musí  n�co ud�lat, 
zhruba 90 objekt� nemá popelnici, když zredukujeme na 200 tis. doplácení je to p�ínos, 90 
objekt� bude platit p�ísp�vek, zdražení popelnice pak navrhuje na 60 - 65 K�, je to fér pro ty 
kte�í platili poctiv�. Dále  uvedl, že od nového roku se vše bude zdražovat. Pan Panak se 
dotázal, zda v té cen� vychází z toho, že by se platilo skládkovné. S tímto nákladem za 
skládkovné pan Höhnl nepo�ítá. Starostka informovala, že dnes nás stojí jedna popelnice 
skoro  99,- K� – tj. za odvoz a skládkovné. Pan  Zralý uvedl, že pokud by popelnice m�la stát 
pouze 65,- K�, pak  bude žádat, aby za odvoz odpad� od panelák� obec neú�tovala  sdružení 
nájemník� skládkovné. 
Pan Novotný – podporuje variantu 3,  p�ijde mu jako spravedlivá ke všem, pokud by byla 
cena za odvoz popelnice nižší, pak souhlasí s návrhem pana Zralého. 
Pan Höhnl ješt� podotkl, že dle jednání s panem Dá�ou bude svoz objemného odpadu zm�n�n 
a tím i skládkovné by m�lo být nižší.  
Starostka podala návrh na hlasování  na variantu �. 3 s platbou za 1 ks popelnice ve výši 85,- 
K�., Pan Holý podal protinávrh na hlasoání o variant� �. 3, ale s platbou za popelnici ve výší 
75,- K�. Nejprve se hlasovalo o protinávrhu pana Holého. Pro byly 3 hlasy, proti 6 hlas�, 
zdržel se nikdo. Návrh nebyl p�ijat, a proto bylo hlasováno o návrhu starostky. 
10/15/07 ZO schvaluje p�ísp�vek na odvoz TKO na rok 2008 K� ve výši K� 85,-
/popelnici pro trvale bydlící a podnikatele, dále paušál za odvoz TKO na rok 2008  pro 
chaty, chalupy a rod.domy bez vývozu ve výši K� 1000,-  
hlasování:pro 6 hlas�, proti 3 hlasy (p.Holý, Höhnl, Mašek),  zdržel se nikdo 
Rozpo�tové opat�ení �. 8/2007 se týkalo navýšení p�íjm� za neinvesti�ní náklady za žáky, 
dále dotace z kraje pro ZŠ a na z�ízení Czech pointu na obecním ú�ad�. Jedná se o službu 
ob�an�m, na obecním ú�ad� si po z�ízení Czech pointu budou moci vyzvednout  výpis 
trestního rejst�íku, výpisy z katastru nemovitostí �i z obchodního rejst�íku. Dále se jednalo 
nap�. o snížení náklad�  u letní údržby a zvýšení náklad� za propojení kanalizace u 
panelových dom�, studii oprav sýpky a oprava kanaliza�ní vpusti a deš�ové kanalizace. 
Rozpis RO �. 8/2007 bude p�ílohou zápisu. 
11/15/07 ZO schvaluje rozpo�tové opat�ení �. 8/2007 dle p�edloženého rozpisu 
hlasování: pro 9 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
Zastupitelé se seznámili se zpracovanou studií  na opravu a rekonstrukci sýpky, pan Höhnl 
požádal, aby se studie projednala s majiteli dot�ených pozemk� než se za�ne žádat o další 
kroky. Starostka ujistila p�ítomné, že se jedná o dva majitele a s t�mi bude  jednáno. 
Návrh rozpo�tu na rok 2008, starostka informovala zastupitele o stavu financí k 30.11.07 a 
uvedla, že v návrhu rozpo�tu na p�íští rok 2008 se mohou p�íjmy ve sdíleních daních navýšit o 
490 tis. K� a dále ve správních poplatcích o 20 tis. Dále výdaje v kapitole  silnice navýšit o 
200 tis., obec musí po�ítat s vybudováním nových chodník� p�i rekonstrukci silnice II/221, 
dále vybudováním sjezdu k 	OV na Školní louce, s opravami, projektovou dokumentací 
apod., v kapitole školství navýšení výdaj� o 245 tis. z toho na vým�nu lina a schodnic 80 tis., 
na  vybavení zahrady a nákup klavíru pro MŠ a ŠD 65 tis. a zm�nu topení v ubytovn� 100 tis., 
zájmová �innost – p�ísp�vek  pro žáky TJ Sokol 30 tis., pro d�ti lyža�ského klubu 20 tis., na 
úpravu potoka u b�žeckého kole�ka 50 tis. Ve�ejné osv�tlení – pan Höhnl uvedl, aby 



zastupitelstvo ješt� zvážilo, zda není zbyte�né osv�tlení budoucího lesoparku. Pan T�ma 
požádal, aby se po�ítalo alespo� s osv�tlením sochy na obecním ú�adem. Dále pan Höhnl �ekl, 
že obyvatelé panelák� stále volají po parkovací ploše, nebo� nyní nemají kde parkovat, a tak 
by se m�lo s tím v rozpo�tu po�ítat. Pan Holý upozornil na skute�nost, že obec má v zám�ru 
p�estavbu t�locvi�ny, a proto by se m�lo zatím s parkovišt�m u panelák� po�kat, až bude 
jasné, jak bude t�locvi�na vypadat a kam bude zasahovat. V kapitole h�bitov se po�ítá 
s úklidem a rovn�ž i se zpracování studie oprav h�bitova. Pan Höhnl uvedl, že je t�eba se také 
zam��it na stromy na h�bitov�, n�které jsou nebezpe�né. Dále u kapitoly požární ochrana se 
pan Höhnl dotázal, kolik bude stát provoz hasi��, kolik to bude z t�ch 2 mil. K�, které mají 
p�id�leny. Starostka uvedla, že tato �ástka je v kapitole hasi�� dána z d�vod� nákupu nového 
hasi�ského vozu tak, jak bylo na zastupitelstvu schváleno. Nákup vozu se uskute�ní pouze za 
p�edpokladu dotací ze státního rozpo�tu a kraje. Zastupitelstvo schvaluje rozpo�et 
v kapitolách – bývalých paragrafech a do položek bude rozpo�et �len�n následn� ú�etní obce 
a starostkou. V kapitole zastupitelstvo obce jsou odm�ny a zákonné odvody starostky, 
místostarosty a �len� zastupitelstva. Pan Höhnl se zeptal, zda není t�eba odsouhlasit odm�ny 
ostatním �len�m zastupitelstva tak, jako tomu bylo minule. Starostka odpov�d�la, že minulý 
rok byl rozpo�et obce již schválen, a proto se odm�ny �len�m zastupitelstva museli 
odsouhlasit. Nyní se projednává rozpo�et pro rok 2008 jako celek, to znamená, že se  
schvalují finan�ní �ástky do jednotlivých kapitol. Zda se bude muset hlasovat o odm�nách pro 
zastupitele starostka zjistí do p�íštího zasedáni. Starostka požádala zastupitele, aby poskytly 
ú�etní obce �ísla jejich ú�t� u banky, aby jim mohly být odm�ny zaslány na ú�et. V kapitole 
místní správa byl dopln�n zám�r vybudování ve�ejného rozhlasu. Nikdo další nem�l žádné 
p�ipomínky k projednávání rozpo�tu , a tak bylo hlasováno. 
12/15/07 ZO schvaluje rozpo�et v �len�ní do kapitol na rok 2008 jako schodkový, a to 
celkové p�íjmy ve výši  8055 tis.  celkové výdaje ve výši  10870 tis. K�  s tím, že rozdíl 
mezi p�íjmy a výdaji ve výši K�   2815  tis. bude vyrovnán z rezervy let minulých a 
ukládá starostce a ú�etní obce rozepsat do položkového �len�ní. Rozpo�et na rok 2008 je 
sou�ástí zápisu 
hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (Höhnl) 
Pan Höhnl uvedl, aby bylo dáno do zápisu, že žádnou odm�nu jako zastupitel nechce. 
13/15/07 ZO schvaluje proplacení cestovního ú�tu  p. Mgr. Josefu Svobodovi K� 547,-    
a pov��uje hospodá�ku školy provedením 
Hlasování: pro 9 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo  
Starostka p�edložila zastupitelstvu ke schválení návrh dn� v roce 2008 na svatební ob�ady 
14/15/07 ZO schvaluje ob�adní dny na rok 2008 dle p�iloženého rozpisu 
hlasování: pro 9 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo  
Pan Holý se dotázal, zda by  starostka mohla vysv�tlit pojem refundace mzdy, která byla 
proplacena panu Panakovi . Starostka citovala ze zákona o obcích a zákoníku práce, jakým 
zp�sobem a kdy má zastupitel nárok na refundaci mzdy. Pan Höhnl uvedl, že panu Panakovi 
byly proplaceny celé 2 sm�ny za jednání ZO, která byla vedena kv�li Sokolu, jedno zasedání 
trvalo 4 hodiny a druhé hodinu a pak Panak si nechal proplatit celé sm�ny. Pan Panak uvedl, 
že se teprve minulý týden dozv�d�l, že mu to bylo proplaceno a sd�lil, že �ástku K� 2916,-, 
která mu byla uhrazena vrátí obci. 
Pan Kušta a Kohout se dotázali, jak je to s možností parkování pod chatou bývalých silnic. 
Pan Kušta si požádal o pronájem, ale ten byl tak vysoký, že na to nereflektoval, navíc mu 
obec nepronajala pozemek na delší dobu. Starostka uvedla, že p�i projednávání pronájmu 
tohoto pozemku obec p�ihlížela  ke skute�nosti, že v ulicích Kostelní a St�ední se provád�li 
výkopové práce pro uložení kabel� NN do zem� a rekonstrukce ve�ejného osv�tlení, a proto 
byl pronájem stanoven pouze do b�ezna 2007. Obec totiž po�ítala s tím, že  tento pozemek  
využije firma provád�jící tyto práce pro uložení stroj� a materiálu, kdyby byl pan Kušta p�i 



projednávání jeho žádosti na zastupitelstvu  p�ítomen, pak mohl t�eba i na výši pronájmu 
reagovat. Cena za pronájem ve�ejného prostranství se �ídí platnou vyhláškou. Pan Kohout se 
dotázal, zda také pan Holý, který využívá ve�ejného prostranství – ve�ejné cesty ke svému 
podnikání, za tento pozemek obci platí. Jedná se o ve�ejné prostranství u jeho vleku. Pan Holý 
uvedl, že tento pozemek m�že využívat dle smlouvy. 
Pan Panak navrhl, aby byly do p�íštího zasedání zrevidovány všechny nájemní smlouvy na 
pozemky. Starostka toto p�ipraví. 
Dále navrhl pan Panak, zda by  obec nezahájila jednání s majiteli webových stránek 
s doménou pernink.cz o p�evodu  této domény na obec. Stránky pod touto doménou jsou 
zastaralé, nejsou aktualizovány a spoustu návšt�vník� t�chto stránek na to poukazuje. 
Starostka uvedla, že naše obec má nové stránky pod adresou WWW.PERNINK.EU. 
Záv�rem pop�ála starostka všem p�ítomným p�kné váno�ní svátky a vše nejlepší do nového 
roku. Zasedání bylo v 21.16 hod. ukon�eno. 
 
V Perninku dne 17.12.2007 
 
 
 
 
 
…………………………  …………………………  ……………………. 
      Alois Štauber            Jitka T�mová        Václav Mašek    


