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18. zasedání ZO zápis a usnesení konané dne 23.5.2012 od 17.30 hod. v zasedací 
místnosti OÚ 
 
přítomni: viz prezenční listina 
omluven: p.Aizner 
ověřovatelé zápisu: p.Groh a p.  Štauber 
pořizovatel zápisu: p.Tůmová 
 
V úvodu požádala starostka o schválení pořizovatele a ověřovatelů zápisu, navrženi byli p. 
Petr Groh, pan Alois Štauber jako ověřovatelé zápisu, pořizovatelem pak Jitka Tůmová 
 
1/18/12 ZO schvaluje pořizovatele zápisu p. Jitku Tůmovou, ověřovateli pak pana Petra 
Groha a p. Aloise Štaubera 
Hlasování: 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo  
Starostka požádala o  doplnění programu jednání v bodu rozpočtová opatření projednat  RO č. 
5/2012, které obdrželi zastupitelé na pracovním jednání. Nikdo další neměl k programu 
jednání připomínky, a tak bylo hlasováno. 
2/18/12 ZO schvaluje program 18. zasedání a jeho doplnění 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
Pan Petr Groh provedl kontrolu plnění usnesení 17. zasedání, zkonstatoval, že všechna 
usnesení byla splněna. 
 
3/18/12 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 17. zasedání 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka podala informaci o proběhlém konkursním řízení na místo ředitele/ředitelky 
Základní školy a mateřské školy Pernink. Seznámila přítomné s výsledkem tohoto konkursu, 
kdy vítězem konkursního řízení se stala paní Mgr. Dana Osičková, která bude jmenována od 
1.8.2012 novou ředitelkou Základní školy a mateřské školy Pernink. Zároveň starostka 
poděkovala odstupujícímu řediteli základní školy panu Mgr. Josefu Svobodovi za jeho 
dosavadní práci. 
4/18/12 ZO bere na vědomí informaci o výběrovém řízení na místo ředitele/ředitelky PO 
ZŠ a MŠ Pernink a jeho výsledek 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo  
Následně bylo jednáno o hospodaření obce za rok 2011, o závěrečném účtu a o výsledku 
auditu hospodaření obce. 
5/18/12 ZO schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011, ve kterém 
byly obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v úplném členění platné 
rozpočtové skladby a dalších finančních operací, včetně tvorby a použití fondů v tak 
podrobném členění a obsahu, že bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce, jí 
zřízené příspěvkové organizace a hospodaření s obecním majetkem bez výhrad, kdy 
celkové příjmy byly ve výši Kč  11595625,38 a celkové výdaje ve výši Kč 11932104,76 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
6/18/12 ZO bere na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2011 
Hlasování: pro 8 proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka dále dala hlasovat o zapojení výsledku hospodářské činnosti obci do rozpočtu r. 
2012. 
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7/18/12 ZO bere na vědomí hospodaření VHČ obce za r. 2012 a schvaluje zapojení zisku 
ve výši Kč 145960,-- do rozpočtu obce pro rok 2012 
Hlasování: pro 8 hlasů proti nikdo, zdržel se nikdo 
Hospodářka školy informovala zastupitele o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2011 
8/1/12 ZO bere na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ Pernink za rok 2011, kdy u střediska 
obecní úřad celkové příjmy činily K č  2062155,78 a celkové výdaje Kč 1884230,28, u 
střediska VHČ činily celkové příjmy K č 343485,-- a celkové výdaje Kč 288884,- u 
střediska krajský úřad činily celkové příjmy K č 4994239,- a celkové výdaje činily K č 
4994239,- a u střediska  EU školám činily celkové příjmy 361793,20 a celkové výdaje Kč 
361793,20 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále se zastupitelé seznámili se zprávou auditora o hospodaření školy za rok 2011. 
9/18/12 ZO bere na vědomí zprávu auditora o hospodaření ZŠ a MŠ Pernink za rok 
2011 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se  nikdo 
ZO projednalo žádost školy ohledně převodu HV z roku 2011 do rezervního fondu školy a 
převod z rezervního fond do mzdových prostředků pro rok 2012 
10/18/12 ZO schvaluje převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Pernink z roku 2011 ve 
výši Kč 232526,50 do rezervního fondu ZŠ a MŠ Pernink a dále schvaluje převod 
z rezervního fondu do mzdových prostředků příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pernink 
pro rok 2012 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Záloha, která byla škole poskytnuta z rozpočtu obce ve výši 102866,- Kč bude vrácena školou 
na účet obce. 
11/18/12 ZO schvaluje úhradu cestovních nákladů ve výši Kč 153,- panu Mgr. Josefu 
Svobodovi řediteli ZŠ a MŠ Pernink a pověřuje hospodářku školy provedením 
Hlasování:pro  8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
ZO projednala rozpočtová opatření č. 3,4,5 dle předloženého rozpisu. 
12/18/12 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2012 dle předloženého položkového 
rozpisu, dále schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012 dle předloženého položkového 
rozpisu a rozpočtové opatření č. 5/2012 dle předloženého položkového rozpisu 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Vzhledem k získané dotaci na opravu střechy školy bylo vypsáno nabídkové řízení na 
dodavatele. 
13/18/12 ZO schvaluje vypsání nabídkového řízení na akci oprava střechy základní 
školy a pověřuje starostku provedením 
Hlasování: pro 8 hlasů proti nikdo, zdržel se nikdo 
Prodej pozemků – části p.p.č. 96/1 starostka uvedla, že na tento pozemek došly dvě žádosti, a 
to pana Jindřicha Macha a pana Rudolfa Höhnla. Pan Mach požaduje část pozemku sousedící 
s jeho pozemkem, pan Höhnl pak celý pozemek s tím, že ho po koupi daruje zpět obci pro 
zachování veřejné zeleně pro další generace. Starostka uvedla, že daným pravidlem ZO při 
prodeji pozemků vždy bylo, že pozemek je prodán sousední nemovitosti,  pokud  má o něj 
zájem. Starostka podala návrh na usnesení a zeptala se, zda je nějaký protinávrh, vzhledem 
k tomu, že nebyl podán žádný , dala starostka hlasovat.  
14/18/12 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 96/1 v k.ú.Pernink panu Jindřichu Machovi za 
cenu Kč 25,-/m2 s tím, že veškeré náklady na GP a převod pozemku ponese pan Jindřich 
Mach a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel 1 hlas (Höhnl) 
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Žádost Společenství vlastníků čp. 404 a 405 Pernink o prodej pozemku 295/1, bylo jednáno o 
ceně za pozemek, paní ing. Kokrhelová vysvětlila přítomným zástupcům čp. 404 a 405 
stanovisko zastupitelstva k ceně za m2. Následně bylo hlasováno. 
15/18/12 ZO schvaluje prodej pozemku č. 295/1 o výměře 1899 m2 v k.ú.Pernink 
Společenství  vlastníků čp. 404 a 405 Pernink ze cenu Kč 25,-/za m2a pověřuje starostku 
podpisem kupní smlouvy 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Žádost manželů Eretových o prodej části p.p.č. 277 bylo rozhodnuto vyhlásit záměr prodeje., 
rovněž tak i u žádosti pana Martana o p.p.č. 976/13. 
16/18/12 ZO schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 277 cca 190 m2 v k.ú.Pernink 
Hlasování: pro 8 proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
17/18/12 ZO schvaluje záměr prodeje p.p.č. 976/13 o výměře 369 m2 v k.ú.Pernink 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo zdržel se nikdo 
 
Dále starostka informovala přítomné o jednání s p. ing. Petrem Navrátilem náměstkem 
hejtmana Karlovarského kraje ohledně oprav silnice II/221 – průtah obcí, které by se měly 
uskutečnit v měsících červen – srpen letošního roku. V této souvislosti je nutné provést 
přípravu akce „Střední, kabely NN „ a to uložení kabelů NN a VO do silnice II/221 u domů 
čp. 106, 105 a u autobusové zastávky. K tomu podal vysvětlení p.A.Štauber a dále 
informoval, že finanční prostředky na tuto akci by byly použity z kapitoly veřejné osvětlení, 
částka se bude pohyboval v řádech desetitisíců, přesné číslo budeme znát v červnu. Starostka 
již některé kroky podnikla, především jednala s ČeZem, kdy má písemný příslib, že finanční 
vyrovnání s ČeZ by proběhlo v příštím roce při realizaci této  akce. Je nutné ale tuto část 
z celé akce provést ještě před opravou silnice, proto bychom chtěli, aby nejpozději do konce 
června protlaky ve vozovce, položení chrániček a výkopy kolem fary a uložení kabelů bylo 
hotovo.   
 Starostka předložila dále žádost svazu hasičů, který pořádá v červenci v Sokolově soutěž 
dorostu hasičů a požádal obce o finanční příspěvek na tuto akci. Vzhledem k tomu, že je to 
částka, kterou může starostka poslat bez souhlasu ZO, není třeba dávat hlasovat. 
Starostka dále uvedla, že minulý týden měla jednání s panem Höhnlem, který jí sdělil, že má 
informace o tom, že když se stavěla hasičská zbrojnice, tak tam docházelo ke krádežím 
materiálu. Starostka se domnívá, že je to závažné obvinění, které vrhá špatný stín nejen na 
naše hasiče, ale také na obec, a proto si myslí, že pokud takovéto informace má, tak  by se 
proto pan Höhnl měl obrátit na Policii ČR, aby celou záležitost přešetřila. Pan Höhnl k tomuto 
uvedl, že to starostce řekl, ale jen tak mezi řečí a že nemá zájem to řešit přes policii, že to 
vlastně bylo typu „jedna paní povídala“. Starostka řekla, že pokud on se v této věci neobrátí 
na policii sám, tak že zvažuje, že sama podá trestní oznámení na neznámého pachatele, kdy 
jako osobu, která jí tuto informaci poskytla uvede jako svědka. Následně pan Höhnl začal 
opět hovořit o vyúčtování za služby v hasičárně u nájemního bytu a v této souvislosti hovořil 
také o podání trestního oznámení. Poukázal na nesoulad nájemní smlouvy, že nebyly 
nájemcem splněny podmínky dané ve smlouvě, především vybudování samostatného 
elektroměru pro bytovou jednotku a odečtových hodin pro plyn a vodu a že je nutné toto 
dořešit. 
Starostka dále informovala zastupitele o havarijním stavu mostu v Bludenské ulici, který je 
třeba urychleně řešit. Starostka nechá změřit  rozměry mostové desky, která by se nechala 
vyrobit a byla by umístěna namísto dřevěných polštářů na mostní konstrukci. 
Pan A.Štauber se zeptal na dirt park, zda je tato akce již ukončena. Paní Dibelková uvedla, že 
byly provedeny všechny úpravy, které byly požadovány stavebním úřadem. Přítomný úředník 
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stavebního úřadu řekl, že park zatím nebyl zkolaudován, neboť nebyly splněny všechny 
podmínky, které byly stanoveny a akce není ještě dokončena. 
Po tomto bodu bylo jednání v 19.37 hod. ukončeno, další jednání ZO bude 18.6.2012. 
 
 
V Pernink 23.5.2012 
 
……………………….  ………………………  ……………………. 
     Alois Štauber        Jitka Tůmová           Petr Groh 


