
 21. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení ze dne 15.10.2012 konané od 17.30 hod.  
v zasedací místnosti OÚ Pernink 
 
přítomni viz prezenční listina 
ověřovatelé zápisu: Iveta Dibelková, Petr Groh  
pořizovatel zápisu: Jaroslav Aizner 
V úvodu požádala starostka o oprava písařské chyby v zápise 20. zasedání, kdy v záhlaví bylo 
uvedeno špatné datum konání zasedání ZO, a to 20.9.2012, zasedání se konalo 10.9.2012. 
Dále starostka požádala o schválení ověřovatelů a pořizovatele zápisu. 
1/21/12 ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Iveta Dibelková a Petr Groh  a pořizovatele 
zápisu pana Jaroslava Aiznera 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Pan Höhnl požádal o doplnění zápisu 20. zasedání ze dne 10.9.2012, a to za větu „….a 
pozemek na p.p.č. 349/1 zatím zůstal jako rezerva“ doplnit „do doby než bude vystavěna 
spojovací cesta mezi Skolní Loukou a Velfinskou ulicí“. Nikdo další neměl připomínky 
k minulému zápisu a starostka dala hlasovat o programu jednání,  do programu jednání bude 
doplněn bod o projednání usnesení o prodeji části p.p.č. 349/1 v k.ú. Pernink, na návrh pana 
zastupitele Rudolfa a Höhnla, další návrhy na doplnění programu jednání nebyly, a tak bylo 
hlasováno 
2/21/12 ZO schvaluje program jednání 21. zasedání a jeho doplnění o bod projednání 
usnesení o prodeji části p.p.č. 349/1 v k.ú.Pernink 
Hlasování: pro: 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Předseda kontrolního výboru p. Petr Groh provedl kontrolu plnění usnesení 20. zasedání ZO, 
nikdo neměl připomínky. 
3/21/12 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 20 zasedání 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka k bodu o prodeji p.p.č. 782/22 o výměře 650 m2 v k.ú.Pernink uvedla, že eviduje 
dvě žádosti, a to žádost pana Karla Pošvy st. a slečny Alžběty Grohové, záměr prodeje 
nemovitosti včetně informace, že prodej proběhne na 21. zasedání ZO dne 15.10.2012 od 
17.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu byly řádně vyvěšeny po dobu 15-ti dnů na 
úřední desce OÚ. Ještě se dotázala, zda někdo z přítomných nemá plnou moc pro zastupování 
pana Karla Pošvy ve věci koupi výše uvedeného pozemku. Vzhledem k tomu, že tak nebylo, 
informovala přítomnou sl. Grohovou Alžbětu jedinou zájemkyni o koupi pozemku o 
pravidlech a podmínkách spojených s prodejem pozemku na stavbu rodinného domu. 
V průběhu projednávání tohoto bodu v 17.56 hod. dorazila ing. Jana Kokrhelová a jednání 
pokračovalo o devíti členech. Následně pal bylo hlasováno. 
4/21/12 ZO  schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se slečnou Alžbětou 
Grohovou, bytem Blatenská 26, Pernink, nar. 20.11.1979 jako jedinému zájemci   na 
p.p.č. 782/22 o výměře 650 m2 za nabídkovou cenu Kč   23400,-, která bude uvedena ve 
smlouvě o smlouvě budoucí, která bude sepsána na základě výzvy Obce Pernink, 
přičemž platí následující podmínky: do 1 roku od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí 
musí zájemce získat stavební povolení nebo souhlas stavebního úřadu s ohlášením 
stavby rodinného domu, do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě zahájit stavbu 
rodinného domu  a do pěti let od podpisu smlouvy o smlouvy budoucí pak dům postavit 
a zkolaudovat, od data získání stavebního povolení nebo souhlasu stavebního úřadu s 
ohlášením stavby rodinného domu  bude Obci Pernink hradit sl. Alžběta Grohová 
hradit  nájemné ve výši Kč 5,- /m2/rok 
Hlasování: pro 9, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále bylo jednáno o prodeji následujících pozemků, na některých z nich bylo provedeno 
místní šetření. 



5/21/12 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 277 v k.ú. Pernink na základě smlouvy o 
smlouvě budoucí ze dne 15.3.2004 manželům Iloně a Richardu Eretovým, Jáchymovská 
ul. 411 Pernink na cenu Kč 5,-/m2  a prodej další části p.p. 277 v k.ú.Pernink dle 
místního šetření ze dne 25.9.2012 za cenu Kč 25,-/m2 s tím, že manželé Eretovi ponesou 
veškeré náklady na vyhotovení geometrického plánu, kupní smlouvy, úhrady daně 
z převodu nemovitostí a vkladu do katastru nemovitostí a pověřuje starostku podpisem 
kupní smlouvy 
Hlasování:  pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo    
          
6/21/12 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 809/8 cca 30 m2  v k.ú.Pernink sousedícího 
s jejich nemovitostí dle místního šetření ze dne 25.9.2012 paní Kateřině Bílkové, 
Blatenská ul.25 Pernink za cenu Kč 25,- /m2 s tím, že paní Bílková Kateřina ponese 
veškeré další náklady spojené s prodejem nemovitostí (vyhotovení geometrického plánu, 
kupní smlouvy, úhrady daně z převodu nemovitostí a vkladu do katastru nemovitostí, 
aj)  a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
7/21/12   ZO schvaluje prodej p.p.č. 353/1 o výměře 40 m2 v k.ú.Pernink paní Vladimíře 
Štěpánovské, Školní Louka 367, Pernink za cenu Kč 25,-/m2 s tím, že paní Štěpánovská 
ponese veškeré náklady spojené s prodejem pozemku (zhotovení geom.plánu, kupní 
smlouvy, úhrady daně z převodu nemovitostí, vklad do katastru nemovitostí, aj) a 
pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
8/21/12  ZO schvaluje prodej p.p.č. 976/13 o výměře 369 m2 panu ing. Petru Martanovi, 
Krokova 336/5, Plzeň za cenu Kč 25,-/m2 s tím, že pan ing. Martan ponese veškeré 
náklady spojené s prodejem pozemku (zhotovení geometrického plánu, kupní smlouvy, 
úhrady daně z převodu nemovitostí, vklad do katastru nemovitostí, aj.) a pověřuje 
starostku podpisem kupní smlouvy 
Hlasování: pro: 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas p.Höhnl 
 
9/21/12 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 2489/3 o výměře cca 70 m2 manželům Milanu a 
Jitce Tůmovým, Blatenská 36, Pernink  za cenu Kč 25,-/m2 s tím, že manželé Tůmovi 
Jitka a Milan ponesou veškeré náklady spojené s prodejem nemovitostí (zhotovení 
geom.plánu, kupní smlouvy, úhrada daně z převodu nemovitostí, vklad do katastru 
nemovitostí aj.) a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy 
Hlasování: pro: 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas p.Höhnl, p. Tůmová nehlasovala 
 
10/21/12 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 96/3 o výměře cca 3 m2 panu Jindřichu 
Machovi, TGM 6, Pernink za cenu Kč 25,-/m2 s tím, že veškeré náklady spojené 
s prodejem nemovitosti ponese p. Jindřich Mach (tj. zhotovení geometrického plánu, 
kupní smlouvy, návrh na klad do KN a daň z převodu nemovitostí) a pověřuje starostku 
podpisem kupní smlouvy 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas p.Höhnl 
 
 
 
 
 
 



11/21/12 ZO schvaluje prodej p.p.č. 349/21 o výměře 83 m2 panu Pavlu Děrgelovi, 
Karlovarská  128, Pernink za cenu Kč 25,-/m2 s tím, že veškeré náklady spojené 
s prodejem nemovitostí ponese pan Děrgel a pověřuje starostku podpisem kupní 
smlouvy 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka informovala zastupitele o hospodaření obce k 30.9.2012 a o dílčí zprávě o kontrole 
hospodaření obce k 30.6.2012, písemnou zprávu měli zastupitelé k dispozici, nikdo neměl 
žádné připomínky ani dotazy, tak bylo hlasováno. 
12/21/12 ZO bere na vědomí hospodaření obce k 30.9.2012 a dále bere na vědomí zprávu 
o provedené dílčí kontrole hospodaření auditorem k 30.6.2012 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Rozpočtové opatření č. 9/2012 – zde se jednalo o dar v hodnotě 5000,- na oslavy obce a 
zvýšení výdajů Kč 43370,- na oslavy 480.výročí založení obce. RO č. 10/2012 – tady se 
jednalo o navýšení příjmů v kap. Volby do krajů a navýšení výdajů – volby do krajů ve výši 
22000,-. 
13/21/12 ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 9/2012 a 10/2012 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále byli zastupitelé informováni o možnosti výměny kotle na tuhá paliva v čp. 30. Byly 
předloženy 2 nabídky dodavatelů, z nichž ZO vybralo nabídku p. Horváta za nabídkovou cenu 
125600,- Kč – kotel na tuhá paliva s násypkou. 
 
14/21/12  ZO schvaluje výměnu kotle v Blatenská čp. 30, Pernink dle nabídky p.Tomáše 
Horváta ve výši Kč 125600,- a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas Dibelková 
Dále přednesl p. Höhnl návrh na usnesení týkající se zablokování prodeje části p.p.č. 349/1 do 
doby než bude vybudována stezka mezi Školní loukou a Velflinskou ulicí. Návrh usnesení 
zněl: ZO schvaluje, že zbývající část pozemku.č. 349/1 v k.ú.Pernink zůstane jako rezerva a 
nebude nabízena k prodeji  
Hlasování: pro:3 hlasy, p. Höhnl, p.Dibelková, ing. Kokrhelová, proti 2 hlasy, p.Tůmová a p. 
Štauber, zdržely se 4 hlasy p. Groh, Aizner, ing. Vetešník, Mašek  
Unesení nebylo přijato. Starostka uvedla, že bylo proti tomuto unesení, neboť blokuje celý 
zbývající pozemek č. 349/1 v k.ú. Pernink, ze kterého by obec nemohla takto prodat ani 
kousek. Dále navrhla usnesení, které se týkalo zablokování pouze části pozemku, která 
sousedí s Karlovarskou ulicí, uvedla rovněž, že přes tuto část vede optický kabel, takže 
pozemek je stejně neprodejný. 
15/21/12 ZO schvaluje, aby část pozemku č. 349/1 v k.ú. Pernink sousedící s p.p.č. 2510/1 
v k.ú.Pernink zůstala jako rezerva a nebyla nabízena k prodeji 
Hlasování: 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas p. Štauber 
V bodě různé byly projednány následující body: žádost p. Petra Šímy ohledně směny 
pozemků v Andělské ul. 
Směna nabízených pozemků  p. Šímy Petra nepřichází v úvahu, panu Šímovi starostka odpoví 
v tomto smyslu a odvolá se na usnesení o územním plánu. 
Starostka informovala zastupitele o proběhlých schůzkách ohledně pozemků okolo 
panelových domů se společenstvími vlastníků., SV čp. 404 a 405 souhlasí s bezplatnou 
výpůjčkou, Starostka do příštího zasedání připraví návrh smlouvy o výpůjčce k odsouhlasení. 
16/21/12 ZO schvaluje záměr bezplatné výpůjčky p.p.č. 295/1 1899 m2, v k.ú.Pernink 
společenství vlastníků čp. 404 405, Pernink 



Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
U pozemku na části p.p.č. 349/1 přiděleného manželům Chvapilovým na stavbu rodinného 
domu je nutno vyřešit dálkový kabel firmy Telefonica , tedy jeho přeložení. Starostka byla 
ZO pověřena jednáním s firmou Telefonica p. Baslerem. 
 
P. Mašek požádal o zařazení do rozpočtu r. 2013 oprava střechy kabin na fotbalovém hřišti. 
Žádost bude projednána na jednání finanční ho výboru, starostka prověří možnost získání 
dotace. 
P. Höhnl se dotázal na koupi stanu, který si obec půjčuje pro různé akce, ing. Vetešník zjistí 
zůstatkovou hodnotu, dále upozornil na špatný vodovodní řad v Kostelní ul., starostka 
projedná možnost rekonstrukce vodovodního řad na Vodohospodářském sdružení. Bylo 
dohodnuto, že finanční výbor se sejde do konce října k projednání návrhu rozpočtu pro příští 
rok. Další jednání ZO bylo stanoveno na pondělí 19.11.2012. 21. zasedání bylo ukončeno ve 
20.38 hod. 
 
V Perninku 15.10.2012 
Zapsal: Jaroslav Aizner 
  
 
…………………………..  …………………….  ………………………….. 
   Petr Groh     Jitka Tůmová      Iveta Dibelková 


