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Zápis a usnesení 22. zasedání ZO Pernink konaného dne 8.9.2008 od 17.30 hod.  
 
Ov��ovatelé: p. Mašek, Novotný 
P�ítomni viz prezen�ní listina: omluven Zralý 
V úvodu požádala starostka o dopln�ní jednání o následující body, a to projednání 
rozpo�tových opat�ení �. 9 a 10, dále  odsouhlasení splátkového kalendá�e – žádost manžel� 
Wrbikových a odsouhlasení prodeje �ásti p.p.�. 276/2 manžel�m Vejražkovým dle GP 653-
290/2008. 
1/22/08 ZO schvaluje program 22. zasedání a jeho dopln�ní 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Pan Holý seznámil p�ítomné s provedenou kontrolou pln�ní usnesení  20 a 21. zasedání ZO. 
2/22/08 ZO bere na v�domí kontrolu usnesení z 20. a 21. zasedání  
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Sm�na �ásti pozemku p.p.�. 1952/17 v majetku obce, za p.p.�. ve správa Les� �R, jedná se o 
sm�nu pozemk� za ú�elem vybudování cyklostezky mezi Perninkem a Abertamy, sm�nou 
dojde ke zcelení pozemk� obce, tak i Les� �R. Starostka p�edložila zastupitel�m zákres této 
sm�ny.  
3/22/08 ZO schvaluje sm�nu �ásti p.p.�. 1952/17 v majetku obce za p.p.�. 
1595/1,1595/3,1599/4,1891/1, 1914/3 a 2563, které jsou ve správ� L�R 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Zastupitelé prošli hospoda�ení obce k 30.6.2008, nikdo nem�l p�ipomínky k hospoda�ení, 
starostka p�edložila i díl�í zprávu z provedené kontroly hospoda�ení obce, kterou provádí 
krajský ú�ad, kde nebyly shledány žádné chyby. 
4/22/08 ZO bere na v�domí hospoda�ení obce k 30.6.2008 
Hlasování: pro 8, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Po tomto bod� se omluvil pan Aizner a jednání pokra�ovalo o sedmi �lenech. Dále bylo 
projednáno hospoda�ení základní školy k 30.6.2008, p�ítomná hospodá�ka školy seznámila 
zastupitele s ekonomickou situací školy a školky. Pan �editel pak informovala zastupitele o 
provedených opravách, údržb� a rekonstrukcích,  které prob�hly v budovách školy a školní 
družiny b�hem prázdnin. Lze konstatovat, že veškeré práce, které byly naplánované jsou již 
ukon�eny, p�ípadn� budou v nejbližší dob� hotovy. 
5/22/08 ZO bere na v�domí hospoda�ení ZŠ a MŠ Pernink  k 30.6.2008 a dále bere na 
v�domí zprávu �editele školy o provedených opravách v budovách školy a ŠD b�hem 
prázdnin 
Hlasování: pro 7 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Pan Höhnl požádal �editele školy, aby provedl pat�i�ná opat�ení a zam��il se na ty žáky, se 
kterými byli již v minulosti problémy ohledn� kou�ení a konzumace alkoholu,  známé party 
d�tí, které zanechávají nepo�ádek v ulicích obce, na zastávkách apod., aby apeloval na rodi�e 
t�chto žák�, aby problém nep�erostl. Dále by m�l pan �editel upozornit nejen žáky, ale i 
rodi�e,  že na zastávkách autobus� je p�ísn� zakázáno kou�it,  a škola by si m�la vzít na 
starosti úklid na t�chto zastávkách. Pan Holý požádal, aby starostka na p�íští zasedání pozvala 
nového vedoucího obvodního  odd�lení Policie �R v Perninku pana R�ži�ku, abychom i jjeho 
požádali o pomoc p�i �ešení po�ádku v obci. 
Starostka informovala zastupitele o nabídce na odprodej nádražních budov, tyto budovy 
nebudou p�evedeny na obce bezúplatn�, ale za úplatu, za jakou �ástku se zatím neví. Správa 
železni�ní dopravní cesty, zatím, zjiš�uje, zda by byl o tento majetek zájem. Pan Holý uvedl, 
že ve výpravní budov� by mohly být z�ízeny byty a v p�ízemí t�eba muzeum železnice, 
v budov� skladišt� pak t�eba sb�rný dv�r. 
6/22/08 ZO má zájem o koupi  výpravní budovy nádraží �p. 254 a skladišt� �p. 255 a 
pov��ují starostku k podání žádosti na SŽDC, s.o. Dlážd�ná 7/1003, 110 01 Praha 1 
Hlasování: pro 7 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále starostka požádala o schválení nového �lena finan�ního výboru za zesnulou paní V�ru 
Rádlovou, navrhuje starostka schválit paní Lýdii Holou. 
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7/22/08 ZO schvaluje za �lena finan�ního výboru paní Lýdii Holou 
Hlasování: 7 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále požádala starostka o zrušení ob�adního dne 18.10.2008, d�vodem jsou volby do 
krajských zastupitelstev konané 17.10 a 18.10.2008. 
8/22/08 ZO schvaluje zrušení ob�adního dne 18.10.2008 
Hlasování: pro 7 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Na základ� žádosti manžel� Chvapilových podala starostka ke schválení zám�r prodeje �ásti 
p.p.�. 349/1 – pozemku ur�eného ke stavb� rodinnými domy.  
9/22/08 ZO schvaluje zám�r prodeje �ásti p.p.�. 349/1 dle platných pravidel obce pro 
prodej pozemk� ur�ených ke stavb� rodinných dom� 
Hlasování: pro 7 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále zastupitelstvo projednalo zadat zakázku na zhotovení projektové dokumentace ochozové 
lávky u mostu p�ed obecním ú�adem. 
10/22/08 ZO schvaluje zadat zakázku na vyhotovení PD ochozové lávky u mostu u 
obecního ú�adu a pov��uje starostku vy�ízením 
Hlasování: pro 7 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Pan Panak p�edložil žádost, aby zastupitelstvo zvážilo, vybudovat novou lávku z parkovišt�, 
které obec využívá a vybírá poplatky, k vlek�m na Velflinku. Starostka navrhla, aby bylo 
vyvoláno místní šet�ení za ú�asti pana Panaka, ú�edníka ze stavebního ú�adu a obce, v které 
�ásti by m�la lávka být,  následn� je nutné získat vyjád�ení a souhlas Povodí Oh�e a pak zjistit 
finan�ní rozpo�et akce a rovn�ž kdo se na tom bude finan�n� podílet a až bude toto všechno 
vyjasn�no, pak teprve zadat projektovou dokumentaci n�které z projek�ních kancelá�í.  
Dále projednalo zastupitelstvo p�edložená rozpo�tová opat�ení �. 9 a 10/2008 
11/22/08 ZO schvaluje RO �. 9 a 10 dle p�edloženého rozpisu 
Hlasování: pro 7 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka p�edložila zastupitel�, geometrický plán firmy Kellner �. 653-290/2008, ze kterého 
vyplývá, že obec odsouhlasila manžel�m Vejražkovým pouze �ást pozemku �. 276/1, ale  
druhý pozemek �. 276/2, ze kterého byla rovn�ž odd�lena �ást nebyl odsouhlasen. Zám�r 
prodeje pozemku byl �ádn� vyv�šen na ú�ední desce. 
12/22/08 ZO schvaluje prodej �ásti p.p.�. 276/2 manžel�m Vejražkovým  za cenu 25,- 
K�/m2 dle GP firmy Kellner �. 653-290/2008 
Hlasování: pro 7 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Manželé Wrbikovi požádali o možnost splátkového kalendá�e na prodej �ásti p.p.�. 571/1. 
13/22/08 ZO schvaluje splátkový kalendá� pro manžele Wrbikovi za prodej �ásti p.p.�. 
571/1 s tím, že manželé Wrbikovi p�i podpisu smlouvy uhradí jednu polovinu kupní 
ceny tj. 9975,- K� a druhou polovinu kupní ceny budou splácet v 10-ti splátkách, a to 9 
splátek po 1000,- K� a poslední splátka bude ve výši K� 975,-, v kupní smlouv� bude do 
doby splacení kupní ceny z�ízeno p�edkupní právo pro obec Pernink. 
Hlasování: pro 7 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále informovala starostka zastupitele o možnosti vybudování venkovního rozhlasu v obci za 
nižší nabídku než v lo�ském roce, zastupitelé nemají zájem o vybudování rozhlasu v obci, 
rad�ji by uvítali radar na Karlovarské a Blatenské ulici, který sníží rychlost v obci n�kterých 
neukázn�ných �idi��. Pan Holý a Štauber poukazují na jiné obce, které si již tyto radary 
opat�ily, radary jsou umíst�ny na sloupech ve�ejného osv�tlení a p�sobí v�tšinou na �idi�e 
kladn�, takže �idi�  zpomalí.   
Pan Novotný upozornil na odstavnou plochu, která vznikla bez povolení u panelák�. Pan 
Höhnl, uvedl, že pan Zralý mu p�edal podpisy obyvatel, že souhlasí s parkovací plochou. Na 
�ásti pozemku tedy rozhodili št�rk a parkují tam s auty. Pan Novotný uvedl, že pan Zralý 
nem�l k tomu mandát, aby povolil na obecním pozemku rozhrnutí št�rku a z�ízení odstavné 
plochy. Na posledním zasedání jasn� bylo �e�eno, že má obejít obyvatele panelák� a 
dohodnout se s nimi, které místo by bylo pro odstavnou plochu nejlepší, které by nejmén� 
vadilo obyvatel�m a s tímto návrhem pak p�ijít na zastupitelstvo k odsouhlasení. Pan Höhnl 
uvedl, že se jedná o nedorozum�ní, �i neš�astné �ešení pana Zralého. Starostka uvedla, že se 
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jedná o nepovolený zábor obecního pozemku, dále poukázala na to, že auta p�ejížd�jí p�es 
chodník na hlavní silnici bez povolení dopravního inspektorátu, �idi�i mohou být tedy klidn� 
Policií pokutováni. Pan Holý dodal, že se tady provedla stavba bez souhlasu obce a mohlo by 
dojít i ke zran�ní chodc� p�i p�ejížd�ní p�es chodník. Pan Zralý m�l skute�n� jen zjistit zájem 
obyvatel a p�inést návrh místa pro parkovišt� a m�l by št�rk z pozemku odstranit. Pan Holý 
dále uvedl, že obec nechá odstranit ceduli, následn� dojde k demolici boudy, a pak by se 
mohla p�ipravit odstavná plocha. Starostka �ekla, že v územním plánu je po�ítáno s cestou ke 
koteln�, která by mohla být využita pro výjezd z parkovišt�, ale vše je t�eba p�ipravit a nechat 
odsouhlasit jak dopravní inspektorát, tak i dopravn� správní odbor na M�st.ú. Ostrov. 
Starostka zásadn� nesouhlasí s výjezdem aut z této nepovolené odstavné plochy p�es chodník 
na hlavní silnici, a proto  podala návrh na usnesení. 
ZO nesouhlasí s výjezdem aut z odstavné plochy vybudované na p.p.�. 277 p�es chodník 
na silnici �. II/221 
Hlasování  pro 4 hlasy (T�mová, Novotný, Holý, Panak), proti nikdo, zdržel se 3 (Höhnl, 
Štauber, Mašek) usnesení nebylo p�ijato. 
Dále zastupitelstvo projednalo rozvojové plochy v obci, které musí starostka dodat paní ing. 
Kaskové pro pr�zkumy a rozbory. Nové rozvojové plochy vzniknou  vpravo na Jáchymovské 
ulici sm�rem na Abertamy. N�které již stanovené rozvojové plochy v obci budou p�evedeny 
do venkovského bydlení smíšeného. Rovn�ž tak žádosti ob�an�, které se týkaly Zm�ny �. 6 
budou za�azeny do pr�zkum� a rozbor�. Pan Höhnl �ekl, že se na n�j obrátil pan Atl 
z Kostelní ulice, ten získal v restituci pozemek nad Kostelní ulicí a mají zám�r tam n�co 
realizovat, odkáže ho tedy na starostku. Starostka uvedla, že k takovýmto zám�r�m se dnes 
vyjad�uje po�izovatel územního plánu, což je te� pro nás M�Ú Ostrov, proto je d�ležité, aby 
pan Atl sv�j zám�r p�edložil v co nejkratším termínu. Dále pan Höhnl upozornil, že stále není 
dokon�ený kanál ve St�ední ulici, pak je t�eba n�co provést se svedením vody na Blatenské 
ulici u domu �p. 46. Znovu upozornil na hrozbu výstavby nové silnice pro nákladní p�epravu 
a apeloval na zastupitele, aby toto nepodporovali. Pan Holý uvedl, že postoj zastupitelstva 
obce je naprosto jasný, nesouhlasíme s tím, aby p�es nás jezdila nákladní tranzitní doprava, 
ale chceme mít kvalitní a opravené silnice. Starostka informovala o postoji svazku obcí 
Byst�ice, který podporuje a schvaluje opravy silnice II/221  a zásadn� nesouhlasí s rozší�ením 
provozu hrani�ního p�echodu Pot��ky-Johanngeorgenstadt  o nákladní p�epravu nad 3,5 t. Pan 
Štauber upozornil na možnost zvýšení  nákladní dopravy sm�rem od Božího Daru, kdy 
nákla�áky nesm�jí jezdit p�es Jáchymov, a budou tudíž jezdit z Božího Daru na Abertamy a 
p�es nás. 
Starostka dále informovala zastupitele, že hasi�i obdrželi již nové hasi�ské auto, které je te� 
t�eba zajet. Hasi�i sami se musí seznámit s funkcemi auta, aby je dokonale zvládali, proto 
bude hasi�ské auto vid�t i mimo výjezdy. Je nutné s vozem najet ur�ité kilometry pro 
garan�ní prohlídky. 
Po tomto bod� bylo jednání ZO ukon�eno ve 20.55 hod. 
 
V Perninku 8.9.2008  
 
……………………………        ……………………………             ………………………. 
   Jaroslav Novotný   Jitka T�mová    Václav Mašek 


