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16. zasedání ZO Pernink, které se konalo 21.1.2008 od 17.30 hod. na OÚ Pernink 
p�ítomni: viz prezen�ní listina 
omluven: p. Novotný 
ov��ovatelé: p. Höhnl, p.Holý 
V úvodu požádala starostka o dopln�ní jednání  o body výro�ní zpráva dle zákona �. 106/99 o 
svobodném p�ístupu k informacím, inventarizace majetku obce za rok 2007, prodej STL 
plynovod�, pan Panak požádal o dopln�ní bodu o Lesopark, pan Holý požádal o dopln�ní 
bodu - zimní údržba silnice �. II/221 a II/219 v obci. Nikdo další nem�l k programu jednání 
p�ipomínky, a proto bylo hlasováno. 
1/16/08 ZO schvaluje program jednání a jeho dopln�ní  
Hlasování: pro:  7 hlas�, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (Aizner, nebyl hlasování p�ítomen) 
Pan Holý prošel všechny usnesení 15. zasedání s konstatováním, že n�které body – p�edevším 
ohledn� prodeje pozemk� trvají, ostatní jsou pln�ny. 
2/16/08 ZO bere na v�domí kontrolu usnesení 15. zasedání 
Hlasování: pro: 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka p�edložila zastupitel�m rozpo�tové opat�ení �. 9/2007, které se týkalo úprav 
rozpo�tu k 31.12.2007. Vzhledem k tomu, že s tímto rozpo�tovým opat�ením byly �lenové 
ZO podrobn� seznámeni na pracovním jednání, mohlo dojít k hlasování. 
3/16/08 ZO schvaluje rozpo�tové opat�ení �. 9/2007 dle p�edloženého rozpisu, který 
bude sou�ástí zápisu 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Projednání odm�n neuvoln�ným zastupitel�m, starostka p�ipravila m�sí�ní odm�ny dle na�. 
Vlády �. 614/2006, se kterými zastupitele seznámila, dále je požádala o sd�lení �. bankovního 
ú�tu a sd�lení zdravotní pojiš�ovny, nebo� od r. 2008 bude z odm�ny  provád�n ode�et 
zdravotního pojišt�ní. 
Pan Höhnl uvedl, že se dobrovoln� z�íká odm�ny, když nebyly tyto odm�ny již v lo�ském 
roce, tak je ochoten i dále nepobírat odm�nu, nebo�  aktivity spojené s prací pro obec bude 
nadále hradit ze svého.  Pan Panak vysv�tlil, že peníze na odm�ny neuvoln�ným zastupitel�m 
nebyly v lo�ském roce rozpo�továny a následn� si zastupitelé tyto odm�ny neschválili. Pokud 
nyní jsou tyto peníze v rozpo�tu, tak pak je tedy na každém zastupiteli, jak s nimi naloží. 
4/16/08 ZO schvaluje dle § 84 odst. 2, písm. n) zákona o obcích �. 128/2000 Sb. 
v platnosti pozd�jších p�edpis� odm�nu neuvoln�ným �len�m ZO dle na�ízení vlády �. 
614/2006 Sb., a to p�edsed�m výbor� (finan�ního a kontrolního) K� 960,- hrubého 
m�sí�n�, �lenovi výboru  K� 670,- hrubého m�sí�n�, �len�m ZO K� 400,- hrubého 
m�sí�n� 
Hlasování: pro 7 hlas�, proti 1 hlas (p.Höhnl), zdržel se nikdo 
Dále zastupitelé projednali rozpo�tové opat�ení �. 1/2008 navýšení p�íjm� o finan�ní 
p�ísp�vek z kraje ve výši K� 875480,-. 
5/16/08 ZO schvaluje rozpo�tové opat�ení �. 1/2008 – navýšení p�íjm� o finan�ní 
p�ísp�vek z kraje v pol. 4112 ve výši 875 480,- K�, navýšení výdaj� v pol. 8115 ve výši 
875 480,- K� 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka požádala zastupitele o návrhy na podání žádosti do Programu obnovy venkova pro 
rok 2008, které se musí podat nejpozd�ji do 25.2.2008 na krajský ú�ad. Starostka navrhuje 
zvážit podání žádostí o dotaci nap�. na p�ípravu a realizaci nau�ných stezek, dále na 
zateplování školy – vým�na posledních oken v budov� školní družiny, dále vybudování 
nových chodník� v obci a lávky pro p�ší, toto by vid�la starostka jako prioritu �. 1. 
Vybudování chodník� souvisí také s rekonstrukcí a výstavbou silnice II/221 v obci. Dále nap�. 
požádat peníze na studii proveditelnosti. Pan Holý vznesl dotaz, zda lze dota�ní peníze použít 
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na vybudování kanalizace a p�ipojení pitné vody k objekt�m v lokalit� Kostelní hora, kde je 
již zpracován projekt a stavební povolení. Pan Panak navrhl požádat o dotaci na úpravu 
b�žeckého  kole�ka. Starostka vyzvala zastupitele, aby svoje návrhy v pr�b�hu p�íštího týdne 
p�inesli, aby je mohla p�ipravit do p�íštího jednání ZO ke schválení a k podání žádostí na kraj. 
Dále Bylo projednána smlouva o v�cném b�emeni na ve�ejné osv�tlení, které bude 
vybudováno v Blatenské ulici. Tento bod byl podrobn� projednán na pracovním jednání ZO. 
6/16/08 ZO schvaluje uzav�ít smlouvu o užívání pozemku pro provedení a umíst�ní 
stavby za�ízení �. US/2003/NE/2008 s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského 
kraje, p�ísp�vková organizace, se sídlem v Sokolov�, Chebská 282, I� 70891168 a dále 
schvaluje dle smlouvy úhradu zálohy za omezení vlastnických práv ve výši K� 67400 + 
DPH  a pov��uje starostku podpisem smlouvy a vy�ízením úhrady zálohy 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo,  zdržel se nikdo 
Dále byla projednána sm�na pozemk�, které se dotýkají nové cyklostezky mezi Perninkem a 
Abertamy. Op�t tento bod byl podrobn� projednán na pracovním jednání ZO. 
7/16/08 ZO schvaluje zám�r sm�ny �ásti pozemk� �. 1776/19 a �. 1909/1 v k.ú.Pernink 
v soukromém vlastnictví za �ásti pozemk� ve vlastnictví obce, a to p.p.�. 1776/25, 
1776/20 a 1776/3 v k.ú.Pernink a dále souhlasí se zám�rem využití p.p.�. 1776/19,1776/1 
a 1909/1 pro venkovské bydlení smíšené, jen  za p�edpokladu p�edložení studie 
majitelkou nemovitostí 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka p�edložila zastupitel�m revizi nájemních vztah�, kdy bylo obecním ú�adem zjišt�no, 
že v obci je n�kolik ob�an�, kte�í využívají obecní pozemky pro sv�j prosp�ch, aniž by m�li 
na tyto pozemky nájemní smlouvu a obci za to platili. Jedná se o pana Machá�ka, který 
využívá p.p.�. 57/3 o vým��e 169 m2, pozemek je oplocen a nachází se u jeho nemovitosti, 
dále pan Kraj�ák – p.p.�. 47/1 o vým��e 199 m2, pozemek je vedle jeho nemovitosti, dále pan 
Holý, ten využívá �ást p.p.�. 674/9 o vým��e 795 m2, pozemek je vedle jeho nemovitosti, 
kterou využívá k podnikání - skiareál dále pan Gut, který využívá �ást p.p.�. 771/1 cca 360 
m2, pozemek se nachází vedle jeho nemovitosti k uložení pracovních stroj� a dokonce i 
k uložení nepovolené skládky a paní Pokorná, která využívá �ást stp�.8/1 o vým��e cca 150 
m2, sousedící s její nemovitostí, kde z�stal nepo�ádek po oprav� kotle. Pan Panak doplnil 
ješt�  o p.p.�. 571/1, zahrádka na kole�ku, které využívá pan Hazucha. Pan Doležel uvedl, že 
po celé obci je spousta dalších, kte�í t�eba parkují svými auty na pozemích obce a že by se 
m�lo tedy m��it všem stejným metrem. Pan Holý uvedl, že obecní pozemek 674/9 pro 
podnikání nevyužívá, že se jedná o p�ístupovou cestu ke h�išti, po které chodí lidi do 
ubytovny a na nádraží.  Zastupitelé se dohodli, že všechny starostka vyzve k projednání t�chto 
záležitostí. 
8/16/08 ZO bere na v�domí revizi nájemních vztah� a ukládá starostce vyzvat všechny, 
kte�í užívají obecních pozemky bez nájemní smlouvy k jednání 
Hlasování: pro 7 hlas�, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p Höhnl)  
Starostka ukládá kontrolnímu výboru prov��it další pozemky, které jsou v majetku obce a 
nemají žádný nájemní vztah dle požadavku pana Doležela. Pan Holý uvedl, že není 
kompetencí kontrolního výboru provád�t kontrolu tohoto druhu. 
Dále byla projednána sm�na pozemk� v majetku obce za pozemky soukromé na Školní 
Louce. Starostka informovala zastupitele o výši poplatku za neoprávn�né užívání ve�ejného 
prostranství, který byl vym��en panu Müllerovi, a to ve výši K� 5000,- P�ítomný pan Müller 
uvedl, že poplatek samoz�ejm� uhradí a se sm�nou navrženou souhlasí. 
9/16/08 ZO schvaluje sm�nu pozemku �. 354/34 o vým��e 102 m2 v majetku obce za �ást 
p.p.�. 354/33 a �ást 354/16  o celkové vým��e 102 m2 v majetku pana Martina Müllera, 
za p�edpokladu, že náklady na zhotovení geometrických plán�, jakož i náklady spojené 
s p�evodem nemovitosti a zápisem do katastru nemovitostí ponese pan Martin Müller 
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Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
10/16/08 ZO schvaluje výro�ní zprávu  dle zákona �. 106/1999 Sb. o svobodném p�ístupu 
k informacím Obecního ú�adu  Pernink za rok 2007 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
11/16/08 ZO bere na v�domí inventarizaci majetku obce k 31.12.2007 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka p�edložila kupní smlouvu se ZP� na prodej st�edotlakých plynovod� a plynových 
p�ípojek vybudovaných v obci Pernink za nabídkovou cenu K� 5630000,- s tím, že 1. splátka 
ve výši K� 2 mil. bude p�evedena na ú�et obce do 30-ti dn� od podpisu kupní smlouvy, 2. 
splátka ve výši K� 2 mil.do 31.1.2009 a 3. splátka ve výši 1630 mil do 31.1.2010. Starostka 
dále uvedla, že celkové náklady na vybudování STL plynovod� a p�ípojek v obci byly ve výši 
16 952 282. 22 K� v�etn� projektové dokumentace. Obec získala na tuto akci dotace z Phare 
ve výši K�  10 249 129,38 a dotace ze SFŽP Praha ve výši K� 3 050 246,-, dále byla obci 
Pernink vrácena �ástka K� 674 166,28 jako p�eplatek. Pokud by obec prodala st�edotlaky za 
výše uvedenou �ástku, dá se �íci, že by se její náklady, které do projektu vložila, 100 %tn� 
vrátili. �lenové zastupitelstva se dohodli, že schválení p�esunou na únorové zasedání a 
starostka požádá ZP� o jiný splátkový kalendá� tak, aby poslední splátka byla 630tis. K� a 
dále starostka zjistí, zda jsou vypo�ádány všechny platby spojené s realizací stavby a 
uložením st�edotlak� do pozemk� t�etích osob. 
Starostka informovala zastupitele o tom, že v b�eznu 2008 bude vypsán grant na získání 
dotací na p�ístavbu t�locvi�ny, a proto dala starostka ke zvážení, zda by se nem�lo vypsat 
výb�rové �ízení na  zpracovatele projektové dokumentace t�locvi�ny. Podklady by mohla 
p�ipravit pracovní skupina tak, aby byly rozeslány zájemc�m b�hem p�íštího týdne. Dále 
starostka jmenovala pracovní skupinu, která se sejde do konce tohoto týdne a podklady 
p�ipraví. �lenové pracovní skupiny jsou pánové Panak, Holý, Höhnl, Aizner, Svoboda, 
T�mová a Mašek. 
12/16/08 ZO schvaluje podání nabídkového �ízení pro zpracovatele projektové 
dokumentace pro akci „ Komplexní realizace infrastruktury základní školy pro spádové 
obce- p�ístavba t�locvi�ny v základní škole Pernink a pov��uje starostku provedením 
Hlasování: pro  8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
13/16/08 ZO schvaluje podepsání  Smlouvy o odvozu odpad� a jejich p�edání k dalšímu 
využití nebo odstran�ní v obci Pernink s firmou Dá�a a Löffler vos, Pernink 258, I� 
48362590 za cenu K� 40000,- + DPH/ m�sí�n� na dobu ur�itou, a to od 1.3.2008 do 
30.6.2012 a pov��uje starostku podpisem smlouvy 
Hlasování:pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
14/16/08 ZO schvaluje proplacení cestovních výdaj� ve výši K� 578,- panu Mgr. Josefu 
Svobodovi a pov��uje hospodá�ku školy vy�ízením 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
ZO doporu�uje �editeli školy, aby mzdy zam�stnanc� vypláceli prost�ednictvím bankovních 
ú�t�. 
Starostka uložila p�edsed�m finan�ního a kontrolní výboru p�edložit do p�íštího jednáni ZO 
zprávu o �innosti  jednotlivých výbor�, dále uložila panu Holému p�edložit zprávu o získání a 
�erpání dotací  za rok 2007. Dále starostka požádala pana Höhnla o informaci ohledn� akce 
„komín“a stravování senior�. Pan Höhnl uvedl, že na kontrolu komín� se p�ihlásilo celkem 14 
osob, akce prob�hla., co se týká stravování senior�, v tomto se nic nepohnulo dále, je t�eba 
zm�nit zákon a to je na delší dobu. Starostka se dále zeptala p�edsedy kontrolního výboru, zda 
byla provedena kontrola na parkovištích. Kontrola  prob�hne v nejbližším termínu.  
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Pan Höhnl jako �len kontrolní komise upozornil na nesrovnalosti ve vyplacené faktu�e –
refundace mzdy panu Marianu Panakovi, kdy �ástka neodpovídala nárok�m za ú�ast na 
zasedání ZO, toto by se v budoucnu nem�lo opakovat. 
Pan Panak se zeptal, zda bude provedena výstavba Lesoparku, místní ob�ané, se kterými 
hovo�il mají zájem, aby se Lesopark osv�tlil a byl upraven. Starostka uvedla, že �editel Lesní 
správy H.Blatná ji má v nejbližší dob� navštívit, aby ji informoval o stavu tohoto projektu. 
Pan Höhnl uvedl, že není t�eba, aby lesopark byl osv�tlen, protože tam stejn� nïkdo ve�er 
nechodí a vlaky v noci jezdí pouze dva. Osv�tlení není v letních m�sících pot�eba, nebo%t je 
dlouho vid�t a v zimních m�sících by se cesta musela udržovat a v minimální mí�e by se 
osv�tlení využívalo. D�ležit�jší jsou pro n�ho jiné v�ci, jako je nap�. cesta k �OV, chodníky 
apod. Pan Štauber uvedl, že obec již d�íve nakoupila lampy, tak ta investice ur�it� nebude tak 
závratná, a proto se domnívá, že by se m�la zrealizovat.   
Pan Holý požádal, aby byl vedoucí provozu zimní údržby pozván na jednání ZO, d�vodem je 
nespokojenost se zimní údržbou krajské silnice II/221 a II/219 .  Dále uvedl spoustu v�cí, 
které se mu nelíbí na zimní údržb�, proto ho starostka požádala o p�esnou formulaci v�t, které 
chce pan Holý uvést do zápisu, aby se nestalo, že starostka bude n�co špatn� interpretovat a 
na p�íštím jednání se zápis bude opravovat, protože to takto ne�ekl, jako to bylo t�eba na 
posledním zasedání. Pan Holý uvedl, že již �ekl, co má být  uvedeno v zápise, a znovu to 
opakovat nebude. Starostka sd�lila, že jako  po�izovatel zápisu má právo žádat diskutujícího o 
p�esnou formulaci slov, které mají být uvedeny do zápisu. Je totiž velmi t�žké pro 
zapisovatele sledovat pr�b�h jednání ZO, po�izovat zápis, a �ídit jednání, když se zastupitelé 
mezi sebou baví, p�ípadn� si ská�ou do �e�i. Proto na p�íští jednání bude ur�en po�izovatele 
zápisu z �ad zastupitel�. Pan Holý sd�lil, že se omlouvá, ale nebude nic opakovat a svou 
p�ipomínku stahuje. Pan Höhnl upozornil na kulturu jednání a chování v pr�b�hu jednání 
zastupitelstva. Po tomto bod� bylo jednání ukon�eno ve 21.13 hod.      
    
 
V Perninku dne 21.1.2008 
 
 
……………………..  ………………………..  ………………………… 
    Rudolf Höhnl      Jitka T�mová          Rudolf Holý 
 
 
 


