
Zápis a usnesení z 16. zasedání ZO Pernink konaného dne 26.března 2012 od 17.30 hod. 
v zasedací místnosti OÚ 
 
Přítomno :  8 viz prezenční listina 
ověřovatelé zápisu: Ing. Jana Kokrhelová,  Alois Štauber 
pořizovatel zápisu: Ing. Ladislav Vetešník 
 
V úvodu starostka obce Jitka Tůmová požádala o schválení ověřovatelů  a pořizovatele zápisu 
1/16/12 ZO schvaluje zastupitelku Ing. Janu Kokrhelovou a zastupitele Aloise Štaubera  
ověřovateli zápisu a místostarostu obce Ing. Ladislav Vetešníka pořizovatelem zápisu 
hlasování: pro   8 hlasů,    proti 0,   zdržel se  0 
 
Starostka obce Jitka Tůmová navrhuje doplnit program o projednání rozpočtového opatření  č. 
2/2012 a zastupitel Rudolf Höhnl  projednání hospodaření obce a finanční  rezervy. 
2/16/12 ZO schvaluje program jednání 16. zasedání včetně jeho doplnění 
hlasování: pro   8 hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 
 
Zastupitel Petr Groh provedl kontrolu plnění usnesení, 15. zasedání ZO ze dne 23.2.2012 a  
bylo zkonstatováno, že z celkového počtu 15 usnesení kromě usnesení č.6 a 10/15/12 jsou 
ostatní usnesení splněna. U bodu 15 pan Groh  podotkl, že zde chybí pouze osadit měřáky.  
Nikdo neměl připomínky k plnění usnesení ani k zápisu. 
3/16/12 ZO bere na vědomí kontrolu usnesení 15. zasedání ZO 
hlasování: pro   8 hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 
 
Starostka obce seznámila přítomné s inventarizací majetku obce a odpověděla na vznesené 
dotazy ve věci.  
4/16/12 ZO schvaluje inventarizace majetku obce k 31.12.2011 
hlasování: pro   8 hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 
 
Nyní  byl  ředitel ZŠ a MŠ Mgr.Josef Svoboda vyzván k podání  informace k celkovému 
počtu žáků a s tím související budoucí financování. 
5/16/12 ZO schvaluje udělení výjimky z počtu žáků příspěvkové organizaci Základní 
škola mateřská škola Pernink pro školní rok 2012/2013 
hlasování: pro   8 hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 
 
V 17:45 hod. se dostavil zastupitel  Jaroslav Aizner, zastupitelstvo pokračovalo v celkovém 
počtu 9. 
6/16/12 ZO schvaluje proplacení cestovních výdajů Mgr. Josefu Svobodovi řediteli ZŠ a 
MŠ Pernink ve výši 177,-Kč a  pověřuje hospodářku školy provedením 
Hlasování: hlasování: pro   9 hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 
 
Zde byl projednán návrh starostky Obce na dotaci určenou zhotovení propagačních materiálů. 
Případná zadávaná zakázka bude v závislosti na udělení dotace projednána v následujícím 
jednání v závislosti na poskytnutí dotace. 
7/16/12 ZO schvaluje podání dotace  na zhotovení propagačních materiálů ve výši 
30000,- Kč a pověřuje starostku podání žádosti  na KÚ KK. 
hlasování: pro   9 hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 
 
Projednání převodu pozemků ve věci plánované výstavby cyklostezky z Perninku do Abertam 



8/16/12 ZO schvaluje bezúplatný převod částí pozemků z PF ČR p.p.č. 1914/2, 2046/3 a 
stpč. 282/1 a pověřuje starostku podáním žádosti o převod 
hlasování: pro   9 hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 
 
Projednání rozpočtového opatření č.2/2012 
9/16/12 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012 dle přiloženého rozpisu 
hlasování: pro   9 hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 
Přítomný zástupce TJ Sokol pan Karel Kunst předložil celkové vyúčtování klubu, kdy 
přítomným zastupitelům poskytl kompletní vyúčtování v písemné podobě. Dále odpověděl na 
vznesené dotazy  ze strany zastupitelstva. Zastupitelstvo obce  k tomuto nemělo žádných 
připomínek. 
10/16/12 ZO bere na vědomí vyúčtování příspěvku TJ Sokol Pernink za r. 2011 ve výši 
150.000, – Kč 
hlasování: pro   9 hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 
 
Přítomný zástupce LK Pernink pan Martin Müller seznámil zastupitele s  vyúčtováním 
příspěvku Kč 20000,-, který poskytla obec ze svého rozpočtu LK Pernink a dalších plánech 
LK Pernink. 
Kromě zodpovězení dotazů dále uvedl, že je tu stále snaha o udržení LK Pernink, navýšení 
členů zejména v dětské kategorii a získávání dalších finančních prostředků na chod klubu. 
Dále byl místostarostou obce požádán o předložení budoucí koncepce LK Pernink. Závěrem 
bylo ještě domluveno dodání podrobného vyúčtování včetně originálů účetních dokladů. 
11/16/12 ZO bere na vědomí vyúčtování příspěvku LK Pernink za rok 2011 ve výši 
20.000,- Kč 
hlasování: pro   9 hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 
 
Projednání uložení finanční rezervy na zvláštní účet obce na základě návrhu pana Höhnla 
12/16/12 Zastupitelstvo obce schvaluje uložení částky 700.000,- Kč na spořící účet u 
komerční banky K.Vary  
hlasování: pro   9 hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 
 
Různé : 
Zastupitel Rudolf Höhnl vyzval zastupitelstvo ke zvážení dalších možných finančních úspor, 
k tomuto poukázal na možnost  obsazení volného bytu  v domě  č.p. 30, který bude od 
1.4.2012 .Dále zmínil dům č.p. 308 (bývalá školka), kdy se dotázal na výši plateb související 
s provozem, k tomuto mu bylo sděleno, že jedinou platbou je poplatek ze elektroměr. Na 
stránkách obce je stále vyvěšena nabídka na prodej výše uvedené nemovitosti a do budoucna 
se může vyvěsit na dům nabídkový banner.  
Ve věci bytu nájemce pana Mackury v hasičské zbrojnici uvedl, že od roku 2005 platí výše 
jmenovaný stejný nájem bez ohledu na stále se zvyšující pravidelné poplatky, tedy  
plyn,elektřina, voda apod.  
K tomuto navrhuje zabudování vlastního elektroměru pro nájemce Zdeňka Mackury,  dále 
zpracování nové nájemní smlouvy, ve které by se měly promítnout stále se zvyšující platby –
plyn, voda, elektřina apod.  
K tomuto starostka uvedla, že nová smlouva dle usnesení z minulého zasedání je již 
podepsána. Osazení odečtovými hodninami pro elektřinu a plyn již bylo provedeno a čeká se 
pouze na instalaci odečtových hodin pro spotřebu vodného a stočného. 
Dále zastupitel Rudolf Höhnl poukázal na zvážení možnosti přesunutí oslav Máje na jiné 
místo, např. park „ u bývalého letadla“,  případně vytvoření řádu, za jehož dodržení bude 
zodpovědný organizátor, zejména časové omezení související s reprodukcí hudby. Toto 



zdůvodnil nadměrným obtěžujícím hlukem a znečišťováním jeho zahrady v době pořádání 
akce.  K tomuto požádal zastupitelstvo o vyvození nějakého závěru. Zastupitelé, kteří jsou 
zároveň členy SDH Perník k tomuto přislíbili, že ve věci organizace oslav Máje se postarají o 
oficiální ukončení akce do 24.00 hod. Poté již nebude akce oficiálně  pod dohledem 
pořadatelů a tak  zodpovědnost za dodržení nočního klidu ponese každá přítomná fyzická 
osoba sama za sebe.  
Dále poukázal na provedení kontroly stavu dopravního značení v obci, k tomuto místostarosta 
obce uvedl, že je již domluven termín, ve kterém společně se starostkou  projdou obec, kdy se   
zaznamenají  škody způsobené zimní údržbou  a  následně bude provedeno jejich odstranění 
s možností finanční spoluúčasti poskytovatelem zimní údržby. Dále bude provedeno 
odstranění zeminy a štěrku z pozemků v důsledku zimní údržby 
Místostarosta obce Ing.Ladislav Vetešník seznámil zastupitele se záměrem ve věci finančního 
výtěžku z plesu konaného v komunitním centru Krušnohorka ze dne 3.3.2012, kdy navrhl 
vložení částky 10.000 ,- Kč na účet obce formou sponzorského daru, která budou určena na 
dětské aktivity pořádané obcí. Dále by byla do komunitního centra pro využití při konání 
kulturních akcí zakoupena mikrovlnná trouba, varná konvice, plotýnkový vařič a v případě 
dostatečného zůstatku (čeká se na určení výše poplatku OSA –ochranný svaz autorský) 
chladící skříň na nápoje nebo může být částka ve výši  pořízení výše uvedených spotřebičů 
použita jako přípěvek na pořízení potřebného čistícího stroje na údržbu povrchu v hale. 
K tomuto se zastupitelstvo dohodlo, že se do dalšího zasedání zpracuje nabídka čistících 
strojů s ohledem na pořizovací cenu stroje a na dalším zasedání se rozhodne o možnosti 
nákupu stroje. 
Podrobné vyúčtování plesu bude předloženo  na dalším zasedáním. 
Zastupitelka Ing. Jana Kokrhelová poukázala na skutečnost, že se letošní zimu na obecním 
pozemku u vlakového nádraží vybíral poplatek za parkování, a dotázala se zda byl pozemek 
pronajat. Starostka uvedla, že si o pronájem pozemku nikdo nepožádal, situaci však prověří. 
Dále se zastupitelka dotazovala na vypsání  výběrové řízení na správce komunitního centra a 
zpracování zprávy o činnosti současného správce haly.  
Starostka obce k tomuto uvedla, že smlouva současné zaměstnankyni končí ke dni 30.6.2011 
a na příští zasedání předloží zprávu o činnosti v KC. 
Starostka obce Jitka Tůmová požádala ZO o zvážení záměru prodeje p.p.č. 96/1, o kterou si 
požádala pan Macha. K tomuto se  zastupitelstvo rozhodlo, že pan Mach bude vyzván 
k upřesnění a specifikaci požadovaného pozemku a následného využití.  
Zastupitelka Iveta Dihelková  požádala zastupitelstvo  jménem pana Zámečníka, kterým byla 
oslovena, o posunutí nájemních plateb za pozemek určený k výstavbě rodinného domu. 
K tomuto starostka uvedla, že s panem Zámečníkem hovořila, ten doposud nemá vydané 
stavební povolení a z tohoto důvodu na základě usnesení obce zatím žádné poplatky platit 
ještě nemusí, jakmile tato skutečnost nastane, může si pan Zámečník požádat o doklad 
úhrady. 
 
Ve 20.00  hodin bylo zasedání ukončeno. 
 
17. ZO se bude konat dne 23.4.2012 v zasedací místnosti OÚ Pernink.  
 
Zapsal: Ing. Ladislav Vetešník 
 
V Perninku dne 26.3.2012 
 
……………………..   ……………………..  ………………………. 
 Ing.Jana Kokrhelová     Jitka Tůmová     Alois Štauber 


