
 1 

Zápis a usnesení z 18. zasedání ZO Pernink, konaného 17.3.2008 os 17.30 hod. 
P�ítomni viz prezen�ní listina: omluven pan Štauber 
Ov��ovatelé zápisu: p.Novotný, p. Panak 
V úvodu požádala starostka o dopln�ní programu jednání, vzhledem k tomu, že nebyly žádné 
p�ipomínky k programu jednání, bylo hlasováno 
1/18/08 ZO schvaluje program jednání 18. zasedání 
hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Pan Holý seznámil p�ítomné s pln�ním usnesení 17. zasedání ZO. 
2/18/08 ZO bere na v�domí pln�ní usnesení 17. zasedání ZO 
hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále zastupitelstvo projednalo hospoda�ení obce za rok 2007, záv�re�ný ú�et obce za rok 
2007 a   usnesení spojená s hospoda�ením obce a zprávu o provedené kontrole hospoda�ení za 
rok 2007. Nebyly žádné p�ipomínky k hospoda�ení za minulý rok, proto bylo hlasováno. 
3/18/08 ZO schvaluje hospoda�ení obce a záv�re�ný ú�et obce za rok 2007. ve kterém 
byly obsaženy údaje o pln�ní rozpo�tu p�íjm� a výdaj� v úplném �len�ní platné 
rozpo�tové skladby a dalších finan�ních operací, v�etn� tvorby a použití fond� v tak 
podrobném �len�ní a obsahu, že bylo možné zhodnotit finan�ní hospoda�ení obce, jí 
z�ízené p�ísp�vkové organizace a hospoda�ení s obecním majetkem bez výhrad, kdy 
celkové p�íjmy byly ve výši 10 856 205,89 K� a celkové výdaje ve výši 9 408 593,69 K� 
hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
4/18/08 ZO schvaluje zanést zisk VH� roku 2007 ve výši K� 89264,- ve prosp�ch 
rozpo�tu roku 2008 
hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
5/18/08 ZO ruší fond VH� a z�statek ve výši K� 687296,80 (tj. zisky z VH� za r. 
2004,2005 a 2006) a ten bude p�eú�tován ve prosp�ch rozpo�tu roku 2008 a pov��uje 
starostku a ú�etní obce provedením operace 
hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
6/18/08 ZO souhlasí s úpravami rozpo�tu po posledním zasedání ZO, a to v p�ípad� 
nep�edvídatelných výdaj� a v p�ípad� p�ijatých dotací z jiných ve�ejných rozpo�t� (jak 
p�íjm� tak výdaj�) a pov��uje starostku obce provedením p�íslušných rozpo�tových 
opat�ení. O t�chto zm�nách bude starostka obce informovat zastupitele na dalším 
zasedání ZO, které bude bezprost�edn� následovat po provedených zm�nách 
hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
7/18/08 ZO bere na v�domí zprávu o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení obce za rok 
2007 bez výhrad. 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Rozpo�tové opat�ení �. 2/2008  navýšení p�íjm� v pol 4121 za neinvesti�ní náklady za žáky – 
úhrada faktury Obec Pot��ky, a dále navýšení p�íjm� v par 2169 pol. 2210 pokuta 
staveb.ú�adu ve výši K� 10000,-. 
8/18/08 ZO schvaluje rozpo�tové opat�ení �. 2/2008, a to navýšení p�íjm� v pol. 4121 
neinvesti�ní náklady za žáky K� 57240,- v par. 2169, pol.2210 pokuta stav.ú�adu K� 
10.000,-, navýšení p�íjm� bude použito na pol. 8115 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Hospodá�ka školy podala informace zastupitel�m o hospoda�ení školy za rok 2007, kdy škola 
získala p�ísp�vek od obce na režijní náklady 1260 tis. K�. Škola celou �ástku  nevy�erpala, 
z�statek �inil k 31.12.07 K� 56166,12. U vedlejší hospodá�ské �innosti �inil hospodá�ský 
výsledek K� 113584,24. Prost�edky, které škola obdržela od krajského ú�adu vyú�tovala  celé, 
takže k 31.12.07 byl z�statek 0. 
9/18/08 ZO bere na v�domí hospoda�ení základní školy a mate�ské školy Pernink za rok 
2007 dle p�edložených výkaz� 
hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
�editel školy dále požádal o souhlas zastupitelstva s rozd�lením hospodá�ského výsledku 
školy, a to �ástku K� 56166,12, kterou by škola využila v roce 2008 na vybavení pohybové 
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t�ídy mate�ské školy zrcadly a zbývající �ást pak na vým�nu oken v budov� ŠD. Z�statek 
vedlejší hospodá�ské �innosti ve výši K� 113584,24 by cht�la škola rozd�lit takto: K� 75000,- 
do fond�, a to 20% tj. 15000,- K� do rezervního fondu, 80% do fondu odm�n, tj. 60000,- a 
z�statek 38584,24 pak na vým�nu zbývajících  oken v budov� ŠD. Zastupitelstvo se dohodlo, 
že z�statek pen�z ze školy m�že škola využít v roce 2008, ale z�statek z vedlejší hospodá�ské 
�innosti bude použit na opravy, �i zkvalitn�ní vybavení t�íd pro d�ti ZŠ a MŠ. �editel zašle 
starostce seznam akcí, prioritn� se�azených, na které by cht�l z�statek z VH� použit.  
Následn� pak bude škola p�edkládat faktury za provedené práce k odsouhlasení úhrad obci.  
10/18/08 ZO schvaluje rozd�lení hospodá�ského výsledku ZŠ a MŠ Pernink, a to 
st�ediska 8800 ve výši K� 56166.12 do režijních  náklad� roku 2008 (vybavení pohybové 
t�ídy MŠ zrcadly, �ást na vým�nu oken v budov� ŠD) 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
11/18/08 ZO schvaluje použít hospodá�ský výsledek vedlejší hospodá�ské �innosti školy 
za rok 2007 ve výši K� 113584,24 na opravy budov, �i na nákup za�ízení ZŠ a MŠ dle 
specifikace �editele ZŠ a MŠ Pernink 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále bylo projednáno na�ízení vlády �. 79/2008, ohledn� m�sí�ních odm�n uvoln�ných a 
neuvoln�ných �len� zastupitelstva, a to zp�tn� od 1.2.2008. 
12/18/08 ZO bere na v�domí m�sí�ní odm�nu starostky dle na�ízení vlády �. 79/2008, a 
to od 1.2.2008  
hlasování: pro 7 hlas�, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (T�mová) 
13/18/08 ZO schvaluje odm�nu neuvoln�ným �len�m ZO dle na�ízení vlády �. 79/2008 a 
to od 1.2.2008 takto, m�sí�ní odm�na místostarosty  K� 7220,-, m�sí�ní odm�na p�edsedy 
výboru ZO ve výši 840,- K� + 170,- K�, m�sí�ní odm�na �lena výboru ZO K� 540,- + K� 
170,-, m�sí�ní odm�na �lena ZO K� 260,- + K� 170,- 
Hlasování: pro 7 hlas�, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (Höhnl) 
Zastupitelé m�li k dispozici smlouvu s firmou Medika, Karlovy Vary, na zhotovení 
projektové dokumentace p�ístavby t�locvi�ny, v �l. X úrok z prodlení, bude vypušt�no „ve 
výši 0,5%, slovy p�lprocenta) a nahrazeno slovy „ dle zákona“. 
14/18/08 ZO schvaluje uzav�ení p�edložené smlouvy o dílo na zhotovení projektové 
dokumentace „ výstavba a vybavení objektu pro kulturní a komunitní život“  a pov��uje 
starostku podpisem smlouvy 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Zastupitelstvo projednalo žádost pana Miroslava Bauma, Ski Lift Servis, Karlovy Vary, který 
má v nájmu objekt bývalé školky �p. 308. Pan Baum požádal o odložení 1. splátky nájmu 
z finan�ních d�vod�, a to o dva m�síce , p�ípadn�, zda by mohl platit nájem najednou za celý 
rok až v m�síci listopadu, a to i v dalších letech tj. 2009 a 2010. Starostka uvedla, že pan 
Baum zatím snad ani jednou neuhradil nájem v termínu, proto trvá na dvou splátkách s tím, že 
1. splátku uhradí nájemce nejpozd�ji do 31.5.08 a 2. splátku pak nejpozd�ji do 30.9.08, Pan 
Novotný uvedl, že takto by mohl pak platit i v následujících letech tj. v roce 2009 a 2010. 
Dále starostka uvedla, že p�ipraví dodatek k nájemní smlouv�, kterém bude zm�na výpov�dní 
lh�ty, a to ze šesti m�síc� na m�síce dva. S tímto pan Baum souhlasí.  
15/18/08 ZO schvaluje odložení 1.splátky nájmu na r. 2008 panu Miroslavu Baumovi, 
SKI LIFT SERVIS, Karlovy Vary ve výši K� 53572,- a to nejpozd�ji do 31.5.2008, 2. 
splátku nájmu za rok 2008 ve výši K� 53572,- nejpozd�ji do 30.9.2008, splátky nájmu 
v roce 2009 a 2010 uhradí vždy jednou polovinou k 31.5. t.r. a jednou polovinou k 30.9. 
t.r., ZO dále pov��uje starostku p�ípravou a podpisem dodatku k nájemní smlouv�, ve 
kterém bude provedena úprava splátek a úprava výpov�dní lh�ty, a to ze šesti m�síc� na 
dva m�síce  
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
ZO projednalo p�edloženou sm�nnou smlouvu s Povodím Oh�e na �ásti pozemk� �. 2594/22 a 
�. 2594/23 v majetku obce za pozemky nov� vzniklé z p.p.�. 2594/1, ke kterým má právo 
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hospoda�it Povodí Oh�e dle p�iloženého GP  �. 596-4132/2006 firmy GKS-geodetická 
kancelá�, Sokolov. 
16/18/08 ZO schvaluje p�edloženou sm�nnou smlouvu s firmou Povodí Oh�e, s.p., 
Bezru�ova 4219, Chomutov dle GP �. 596-4132/2006 firmy GKS-geodetická kancelá�, 
Sokolov a dále schvaluje cenu za sm��ované pozemky a úhradu za sm��ované pozemky 
K� 435,- z rozpo�tu obce 2008 a pov��uje starostku podpisem smlouvy 
hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Zastupitelstvo projednalo žádost �editele ZŠ o proplacení cestovních výdaj� za pracovní cesty 
dle p�edloženého seznamu. 
17/18/08 ZO schvaluje proplacení cestovních výdaj� Mgr. Josefu Svobodovi ve výši K�  
795,- a pov��uje ú�etní ZŠ a MŠ provedením 
hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 Pan Höhnl požádal, zda by mohla obec navést n�jaký št�rk na parkovišt� naproti st�edisku, 
lidé tam vystupují do bahna. Dále znovu p�ipomn�l opravy kanál� ve St�ední ul., na Školní 
louce a vy�išt�ní kanálu v Meinlové ul., a na h�bitov� úklid kamen�, které tam leží. Znovu se 
vrátil ke stravování d�chodc� a dotázal se, zda by se v obci nenašla n�jaká síla, která by za 
poplatek dovážela ob�dy lidem, kte�í se špatn� pohybují. 
Starostka uvedla, že parkovišt� u st�ediska nemá zatím živi�ný povrch, nebo� se tam po�ítá 
ješt� s úpravami souvisejícími s p�esunutím chodníku a ochozovou lávkou p�es Byst�ici, ale 
na ja�e ur�it� nebude problém parkovišt� upravit a navést št�rk. Opravy kanál� jsou 
naplánovány rovn�ž na jaro po tání sn�hu. Co se týká h�bitova, obec má v rozpo�tu finan�ní 
prost�edky na studii úprav h�bitova, n�které kameny lze p�i úpravách využít, zbývající budou 
odvezeny na skládku. Ohledn� stravování senior� je t�eba zjistit, jestli by v�bec m�li o 
takovou službu zájem a kolik by jich bylo a následn� pak, jestli by se v obci našla v�bec 
osoba, která by takovou službu cht�la provád�t a v neposlední �ad� také, co to bude stát a kdo 
to bude financovat. 
Pan Holý požádal starostku, aby podala za obec trestní oznámení na neznámého pachatele, 
který ni�í obecní pozemky. Jedná se o �ty�kolky, které bez jakéhokoli povolení jezdí po 
obecních, soukromých a lesních pozemcích. Starostka požádá o pomoc Policii �R a pana 
Alfonse pozve na další zasedání ZO. Pan Holý uvedl, že by se trestní oznámení mohlo podat 
spole�n� i s Lesy �R a panem Zachardou, který vlastní pozemky v našem k.ú. 
Pan Panak požádal, zda by obec mohla na konci And�lské ulice ud�lat n�jakou to�nu pro 
otá�ení vozidel, ulice totiž  ústí do polní cesty. Starostka uvedla, že v této �ásti nemá obec po 
stranách ulice a polní cesty svoje pozemky a nem�že tedy zasahovat do soukromého 
vlastnictví. Problém je tam i odvozem TKO, proto tam z�stává kontejner na komunální 
odpad, nebo� v�z, který sváží odpad se nemá v této �ásti kde oto�it. Pan Holý se dotázal, zda 
by se tedy nevytipovalo jiné místo v And�lské ulici, kam by mohl být kontejner uložen, 
starostka bude jednat s panem Löfflerem. 
Starostka informovala o nabídce pana Zde�ka Holíka ohledn� sm�ny pozemk�, pan Holík 
nabízí objekt bývalé provozovny Mavozu a pozemek vedle, který by sm�nil za pozemek 
v majetku obce �. 809/12 a �ást 809/16 cca 10000 m2. Starostka dává zastupitel�m na 
zvážení, zda je takováto sm�na pro obec výhodná, nebo zda obec velmi nutn� pot�ebuje 
pozemky v centru obce.   
Po tomto bod� jednání ZO v 19.05 hod. skon�ilo. 
 
V Perninku dne 17.3.2008  
 
 
………………………..                        …………………………        ………………………. 
 Jaroslav Novotný             Jitka T�mová             Marian Panak 
   
  


