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Zápis a usnesení ze 17. zasedání ZO Pernink, které se konalo 18.2.2008 od 17.30 hod. 
v zasedací místnosti OÚ 
P�ítomni viz prezen�ní listina, omluven p.M.Panak 
Ov��ovatelé zápisu: pánové Mašek a Štauber 
V úvodu požádala starostka zastupitele o dopln�ní programu jednání, starostka doplnila do 
programu projednání výsledku nabídkového �ízení na akci Výstavba a vybavení objektu pro 
kulturní a komunitní život, další p�ipomínky budou projednány v bodu r�zné 
1/17/08 ZO schvaluje program jednání 17. zasedání ZO 
hlasování: pro  6  hlas� , proti nikdo, zdržel se nikdo 
Pan Holý  informoval o pln�ní usnesení 16. zasedání,  �lenové ZO vzali informaci na v�domí. 
2/17/08 ZO bere na v�domí pln�ní usnesení 16. zasedání ZO 
hlasování: pro   6  hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
ZO bylo seznámeno s �inností kontrolního a finan�ního výboru za rok 2007. Pan Holý 
informoval ZO o provedené kontrole na parkovištích, která prob�hla v lednu 2008. Zápis o 
provedené kontrole byl p�edán starostce.  
3/17/08 ZO bere na v�domí zprávu o �innosti kontrolního a finan�ního výboru za rok 
2007 
hlasování:  pro   6  hlas�,  proti nikdo, zdržel se nikdo 
�editel školy požádal o ud�lení výjimky z po�tu žák� pro školní rok 2008/2009, p�edpokládá 
totiž, že vzhledem k demografickému vývoji bude mít od 1.9.2008 škola d�tí mén�.  
4/17/08 ZO schvaluje ud�lení výjimky z po�tu žák� pro základní školu a mate�skou 
školu Pernink pro školní rok 2008/2009 
hlasování: pro   6 hlas�, proti nikdo,  zdržel se nikdo 
Dále ZO jednalo o prodeji st�edotlakých plynovod� a p�ípojek plynu, které jsou v majetku 
obce. ZP� Net, Plze� nabízí obci 5630000,- K� s tím, že 1. splátku 2500 tis. uhradí do 30-ti 
dn� od podpisu smlouvy, 2. splátku 2500 tis do 31.1.2009 a 3. splátku 630 tis. do 31.1.2010. 
Dle sd�lení zástupce ZP�  pana Peckerta jsou všechna v�cná b�emena vypo�ádána. Starostka 
uvedla, že i ostatní obce budou prodávat nebo již prodali rozvody plynu.  
5/17/08 ZO schvaluje prodej st�edotlakých plynovod� a p�ípojek plynu v majetku obce  
a tím i uzav�ení kupní smlouvy �. 8/08/KS s Distribu�ní spole�ností ZP� Net, s r.o. Plze�  
za dohodnutou kupní cenu 5 630 000,- K�, dále schvaluje navržený splátkový kalendá� a 
pov��uje starostku obce podpisem p�edložené smlouvy 
hlasování: pro  6 hlas�,    proti  nikdo, zdržel se nikdo 
Uzav�ení smlouvy s Klubem �eských turist� – zastupitelstvo v minulých zasedáních jednalo o 
z�ízení nau�ných stezek a odsouhlasilo výrobu a dodání sm�rových tabulek pro tyto stezky. 
6/17/08 ZO schvaluje uzav�ení smlouvy s Klubem �eských turist�, zastoupeným panem 
Mgr. Karlem Fialou na výrobu a dodání turistických sm�rovek a tabulek a vyzna�ení 
tras 3 nau�ných stezek dle p�edložené smlouvy o dílo za nabídkovou cenu K� 32700,- a 
pov��uje starostku obce podpisem smlouvy 
hlasování: pro  6 hlas�,  proti nikdo, zdržel se nikdo 
Obec obdržela od Finan�ního ú�adu informaci o zm�n� zákona o dani z nemovitostí, která 
dává možnost obcím zvýšit tuto da�. Da� je vybírána finan�ním ú�adem a 100% je pak 
p�evedena na obec. Starostka navrhla, aby da� z�stala ve stejné výši jako doposud, výše této 
dan� �iní v sou�asné dob� cca 350000,- K�.    
7/17/08 ZO bere na v�domí informaci FÚ o Zm�na zákona o dani z nemovitostí  
hlasování: pro 6 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka p�edložila �len�m ZO návrh smlouvy o z�ízení v�cného b�emen� uložení kabel� NN 
v Kostelní ulici s �EZ Distribuce, D��ín s finan�ní náhradou K� 1900,-. Smlouva bude 
podepsána až po dokon�ení živi�ných povrch� a p�edání stavby obci.  
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7/17/08 ZO schvaluje uzav�ení smlouvy o z�ízení v�cného b�emene uložení kabel� NN 
v Kostelní ulici s �EZ Distribuce, D��ín s finan�ní náhradou K� 1900,- a pov��uje 
starostku podpisem smlouvy. Smlouva bude podepsána až po ukon�ení výstavby tj. 
dod�lání živi�ných povrch� v Kostelní ul. a p�edání pozemk� obci 
Hlasování: pro 6 hlas�,  proti nikdo, zdržel se nikdo 
ZO jednalo o podání žádostí o dotace z POV na kraj, a to DT �. 3 oprava povrchu �ásti 
Nádražní ulice a vytvo�ení odstavného místa a dále DT �. 4 na vypracování Studie 
proveditelnosti pro akci Výstavba a vybavení objektu pro kulturní a komunitní život a 
strategii rozvoje obce 
8/17/08 ZO schvaluje podání žádostí o dotace z POV DT �. 3 oprava povrchu �ásti 
Nádražní ul. a vytvo�ení odstavného místa 800 tis., a dále z POV DT �. 4 na vypracování 
strategie rozvoje obce jejíž sou�ástí bude i studie proveditelnosti pro akci „ Výstavba a 
vybavení objektu pro kulturní a komunitní život“ v celkové výši 180 tis.  
Hlasování: pro  6 hlas� , proti  nikdo,  zdržel se nikdo 
ZO schválilo podání žádosti o dotaci na realizaci drobných vodohospodá�ských akcí – 
výstavbu vodovodu pod Kostelní horou 
9/17/08 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci drobných vodohospodá�ských 
ekologických akcí -  Kostelní hora v celkové výši K� 700 tis. 
hlasování: pro  6 hlas�., proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka p�edložila zastupitelstvu zprávu o �erpání finan�ních prost�edk� za r. 2007 v místní 
knihovn�, na kraj bylo zasláné 22500,- K� na nákup knih, spot�ební materiály, tiskopisy 
apod., �erpáno bylo za nákup knih 20718,47 a za spot�ební materiál K� 1780,-, celkem 
22498,47 K�. Skute�ná hodnota knih je 29085,-, to je hodnota, za kterou se knihy skute�n� 
nakupují. 
10/17/08 ZO bere na v�domí zprávu o �erpání finan�ních prost�edk� Krajskou 
knihovnou pro místní knihovnu Pernink za r. 2007  
Hlasování: pro  6 hlas�, proti nikdo,  zdržel se nikdo 
Projednání zám�ru sm�ny pozemk� p.p.�. 774, který je v majetku manžel� Rudolfa a Dany 
Holých za �ást p.p.�. 663/19, který je v majetku obce Pernink. 
Pan Zralý uvedl, že se v p�ípad� pozemku 663/19 jedná o parkovišt�, obec na tomto pozemku 
podniká a pokud by �ást  pozemku prodala, tak se domnívá , že by mohly nastat do budoucna 
problémy, p�etahování zákazník� , s úklidem sn�hu apod. Pan Štauber uvedl, že se jedná 
v p�ípad� tohoto pozemku o komer�ní plochu a dále p�ipomn�l zastupitelstvu, že v minulosti 
bylo schváleno, že tyto plochy se nebudou prodávat, nebo� jsou pro obec strategické. Proto 
byl podán návrh na usnesení o neschválení zám�ru sm�ny pozemk�- 
10/17/08 ZO neschvaluje zám�r �ásti sm�ny pozemku 663/19 v majetku obce Pernink za 
p.p.�. 774 v majetku manžel� Holých 
Hlasování: pro 5 hlas�, proti nikdo, zdržel se  1 hlas (Holý) 
Uzav�ení dodatku ke smlouv� o dílo s ing. arch. Kaskovou na vypracování územního plánu 
s cenovou nabídkou u varianty základní 599165,- K� a u varianty rozší�ené K� 715190,-, 
d�vodem je rozhodnutí kraje, že nebude poskytovat dotace na etapu zadání územního plánu a 
dále požaduje zaslání jednoho paré schváleného územního plánu.  
11/17/08 ZO schvaluje dodatek ke smlouv� o dílo s ing. arch Kaskovou na vypracování 
územního plánu a pov��uje starostku podpisem p�edloženého dodatku, a to  s cenovou 
nabídkou  599165,- v základní variant�,  a s cenovou nabídkou K� 715190,- v rozší�ené 
variant� a dále schvaluje podání žádosti na KÚ Karlovarského kraje o dotaci na 
po�ízení územního plánu na etapu �. 1 rozbory a pr�zkumy a pov��uje starostku 
podáním žádosti  
Hlasování: pro    6 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
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Na jednání se dostavil pan Novotný, jednání pokra�ovalo v 7 �lenech ZO. V souvislosti 
s opravou a rekonstrukcí silnice II/221 a výstavbou nástupního ostr�vku pro autobusovou 
zastávku na Karlovarské ulici, je t�eba odsouhlasit uložení kabelu telefonu do obecního 
pozemku �. 349/1  a z�ízení v�cného b�emene.  
12/17/08 ZO schvaluje smlouvu o smlouv� budoucí o z�ízení v�cného b�emene pro p.p.�. 
349/1 s náhradou K� 500,- dle p�edloženého návrhu KSÚSK Karlovarského kraje a 
pov��uje starostku podpisem 
hlasování:  pro  7    proti    zdržel se 
Dále se projednala žádost Biskupství plze�ského ohledn� finan�ní výpomoci na oprav� 
kostela. Starostka seznámila zastupitele s návrhem oprav Biskupství v kostele Nejsv�t�jší 
Trojice v Perninku. Pan Novotný uvedl, že je dob�e, že se kone�n� n�co s kostelem ud�lá, je 
to ur�itá dominanta obce. Pan Holý �ekl, že kostel do obce pat�í a je to historická památka, a 
proto by mohla obec také finan�n� p�isp�t. Starostka navrhla �ástku ve výši 30 – 50 tis. K�., 
kterou by mohla obec uvolnit z rozpo�tu obce r. 2008 formou p�ísp�vku na opravu st�echy 
Pan Štauber navrhl, aby to byla �ástka 50000,- 
13/17/08 ZO schvaluje p�ísp�vek z rozpo�tu obce 2008 pro Biskupství plze�ské na 
opravu st�echy kostela Nejsv�t�jší Trojice v obci Pernink ve výši K� 50 tis  
hlasování:   pro 7 hlas�,  proti nikdo,  zdržel se nikdo 
�lenové zastupitelstva se  seznámili s posudkem vlivu na životní prost�edí pro farmu v�trných 
elektráren Maricius v Abertamech. Posudek je spíše negativní, p�evažují negativní názory i 
odborník�, zamítavé postoje okolních obcí i ob�an� nap�. H�ebe�né. 
14/17/08 ZO bere na v�domí posudek vlivu na ŽP pro  farmu v�trných elektráren 
Mauricius v Abertamech 
hlasování: pro 7  hlas�,  proti  nikdo,   zdržel se nikdo 
Starostka informovala zastupitele o prob�hlém nabídkovém �ízení na zhotovitele projektové 
dokumentace pro akci “výstavba a vybavení objektu pro kulturní a komunitní život“ 
v obci Pernink. V pr�b�hu jednání se dostavil pan Höhnl a jednání pokra�ovalo o osmi 
�lenech. Nabídkového �ízení se zú�astnili t�i firmy, A-Z Projekt, Karlovy Vary s nabídkovou 
cenou varianta A) bez bowlingové dráhy K� 892500,-, varianta B) s bowling.dráhou K� 
1005550,-, dále firma Medika Karlovy Vary s nabídkovou cenou varianta A) 869890,- K�, 
varianta B) 980560,- K� a sdružení TUBEKO Sport-M, Nové Strašecí s nabídkovou cenou 
varianta A) 1250452,- K� a varianta B) 1405747,-. K�. Protokoly o otevírání obálek i o po�adí  
nabídek pro posouzení zastupitelstvu budou uloženy na OÚ. 
15/17/08  ZO schvaluje uzav�ení smlouvy na projektovou dokumentaci pro 
akci“výstavba a vybavení objektu pro kulturní a komunitní život“ s firmou Medika 
projekt Karlovy Vary, spol. s r.o. Závodu míru 578, Karlovy Vary za nabídkovou cenu  
980 560,-    a pov��uje starostku podpisem smlouvy finance budou použity z rozpo�tu 
obce r. 2008 
Hlasování: pro   8 hlasy,  proti nikdo, zdržel se nikdo 
Pracovní skupina, která byla jmenována pro p�ípravu podklad� pro výb�rové �ízením, bude 
nadále spolupracovat s firmou Medika na projektové dokumentaci. 
16/17/08 ZO schvaluje proplacení cestovného Mgr. Josefu Svobodovi ve výši K�  434,- 
a pov��uje hospodá�ku ZŠ a M� Pernink provedením 
hlasování: pro   8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Panu �editeli bylo doporu�eno, aby mzdy zam�stnanc�m posílala škola na ú�et. 
Ve St�ední ulici prob�hne  uložení kabel� NN do zem�, obec p�i té p�íležitosti nechá opravit i 
ve�ejné osv�tlení, jedná se o cca 3 lampy. 
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17/17/08 ZO schvaluje uzav�ení smlouvy  o smlouv� budoucí o z�ízení v�cného b�emene 
uložení kabel� NN ve St�ední ul. s �EZ Distribuce, D��ín na základ� p�edloženého 
návrhu smlouvy a pov��uje starostku podpisem 
Hlasování: pro    8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka informovala zastupitele o tom, že obec získala dotaci 2 mil. K� ze státního rozpo�tu 
na nákup hasi�ské st�íka�ky, dále má obec p�íslib z Karlovarského kraje ohledn� dotace ve 
výši 1 mil. K� na tuto st�íka�ku. Pan Höhnl uvedl, že je t�eba požádat sponzory, aby se 
nemuselo z rozpo�tu obce tolik platit. Starostka uvedla, že má p�ipravený dopis, kterým by 
cht�la požádat firmy, které mají v naší obci nemovitost, o finan�ní spoluú�ast na nákupu 
tohoto vozidla. 
Pan Holý se dotázal, jakým zp�sobem jsou vyv�šovány pozemky, domnívá se, že by 
zastupitelstvo m�lo takovýto zám�r odsouhlasit. Starostka uvedla, že prodej �i pronájem 
pozemk� je vyv�šován jednak na základ� p�ijatých žádostí – pokud se jedná o p�ikoupení 
pozemku sousedícího s nemovitostí žadatele, dále pak dle rozhodnutí ZO – nap�. pozemky 
k podnikání, �i ke stavb� rodinnými domy. Oznámení o zám�ru je vyv�šeno na ú�ední desce a 
na internetu na obecních stránkách. Jiným zp�sobem nejsou pozemky vyv�šovány.  
Pan Janecký upozornil na skute�nost, že na Školní Louce není stále odstran�ný plot. Starostka 
požádá stavební ú�ad, aby vyzval majitele k odstran�ní. Pan Janecký dále sd�lil, že na Školní 
Louce firma �EZ pro�ezávala v�tve, ale nechala je tam ležet a neodstranila je. Starostka firmu 
vyzve, aby v�tve odvezli. 
Pan Zralý p�ipomn�l vybudování parkovišt� pro panelové domy, toto se bude �ešit , až po 
zpracovaném projektu p�ístavby t�locvi�ny. Po tomto bod� bylo jednání ve 20.00 hod. 
ukon�eno.  
 
 
V Perninku 18.2.2008 
 
 
 
……………………………   ………………………….  ……………………. 
    Alois Štauber       Jitka T�mová      Václav Mašek 
 
 
 


