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Zápis a usnesení z 23. zasedání ZO Pernink konané 15.10.2008 od 17.30 hod. na OÚ 
Ov��ovatelé zápisu: Panak, Holý 
P�ítomni viz prezen�ní listina: omluven pan Aizner.  
 
V úvodu požádala starostka o dopln�ní programu jednání v bodu 7) projednat i RO �. 12, pan 
Holý požádal o dopln�ní programu zasedání o bod 9) tranzitní kamionová p�eprava, pan Zralý 
– parkovišt� u panelák�, nikdo další nem�l k programu jednání žádné p�ipomínky a tak bylo 
hlasováno o schválení programu a jeho dopln�ní. 
1/23/08 ZO schvaluje program jednání 24. zasedání a jeho dopln�ní 
Hlasování: pro 7 hlas�, proti nikdo, zdržel nikdo 
Kontrolu usnesení 22. zasedání provedl pan Holý, p�edseda kontrolního výboru a konstatoval, 
že usnesení jsou pln�na. 
2/23/08 ZO bere na v�domí kontrolu usnesení 22. zasedání 
Hlasování: pro 7 hlas�, proti nikdo, zdržel nikdo 
Na jednání se dostavil pan R�ži�ka, vedoucí obvodního odd�lení Policie �R v Perninku a 
informoval o sou�asném stavu v obci a p�edal písemnou zprávu �len�m ZO. Zastupitelé 
požádali o pomoc p�i �ešení situace kolem školních d�tí, kterým n�kte�í obchodníci prodávají 
cigarety a alkohol, aby se Policie zam��ila na tyto party d�tí. 
3/23/08 ZO bere na v�domí informaci Policie �R  o situaci v obci 
Hlasování: pro 7 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Na jednání se dostavil pan Alois Štauber a jednání pokra�ovalo o osmi �lenech. Zastupitelstvo 
projednalo hospoda�ení obce k 30.9.2008. 
Hospoda�ení obce k 30.9.2008 p�íjmy 12 898 098,46 a výdaji 9 483 955,80 
4/23/08 ZO bere na v�domí hospoda�ení obce k 30.9.2008 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka informovala zastupitele o potvrzení dotace z ROP Nutz II Severozápad  ve výši 35 
mil. K� na výstavbu a vybavení objektu pro komunitní a kulturní život v obci, dále 
informovala o zadání pro výb�r bankovního ústavu na úv�r a požádala zastupitele o dodate�né 
schválení.  
5/23/08 ZO schvaluje vypsání výb�rového �ízení na poskytnutí úv�ru ve výši 35 mil. K� 
na projekt „výstavba a vybavení objektu pro kulturní a komunitní život v Perninku“ 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále starostka zastupitele informovala o tom, že kraj doporu�uje ješt� nechat ud�lat provád�cí 
projekt ke stávajícímu projektu pro komunitní centrum, jedná se o detailní rozpracování 
projektu tak, aby bylo budoucím uchaze��m o tuto zakázku vše jasné. Cena se pohybuje 
n�kde kolem cca 900 tis. bez DPH. Pokud zastupitelé budou souhlasit, je nutné ud�lat op�t 
malé výb�rové �ízení , k �emuž musí dostat starostka mandát. 
6/23/08 ZO schvaluje zpracování provád�cího projektu k akci Výstavba a vybavení 
objektu pro kulturní a komunitní život v Perninku“ a pov��uje starostku  vy�ízením 
výb�rovýho �ízení. 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka informovala zastupitele o provedeném výb�rovém �ízení na poskytnutí úv�ru ve 
výši 35 mil., bylo obesláno 5 uchaze��, p�išly  2 nabídky.  Otevírání obálek výb�rového �ízení 
na poskytnutí úv�ru ve výši 35 mil. bylo provedeno v 16.05 hod. Nabídky p�išly v tomto 
po�adí 1. �S. Spo�itelna Karlovy Vary s nabídkovou úrokovou sazbou 5,84 %, 2. Komer�ní 
banka Karlovy Vary s nabídkovou úrokovou sazbou 4,15%. Vzhledem k tomu, že musí obec 
p�ed uzav�ením smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou p�i KK mít smlouvu 
s bankou ohledn� úv�ru, z�ízený samostatný ú�et u banky a stavební povolení, a vzhledem 
k tomu, že p�išly pouze dv� nabídky, požádala starostka o odsouhlasení banky pro poskytnutí 
úv�ru . 
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7/23/08 ZO schvaluje uzav�ít smlouvu s Komer�ní bankou Karlovy Vary na poskytnutí 
úv�ru ve výši 35 mil. K� s úrokovou sazbou 4,15 % dle nabídkové ceny celková výše 
úrok� + ostatní náklady �iní 679.013,- K� a pov��uje starostku  uzav�ením a podpisem 
smlouvy a z�ízením samostatného ú�tu 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Prodej pronájem a sm�na pozemk�: Zastupitelé se dohodli, že žádost pana Graulíka bude 
odložena a bude projednána po zimní sezon� a po vyjád�ení horské služby, zda jim bude nová 
cesta vedená p�es parkovišt� a nikoli p�es pozemek 674/30 vyhovovat. Rovn�ž tak žádost 
manžel� Kubrychtových, zde bude svoláno na 22.10.08 místní šet�ení na 9.00 hod., kam 
budou pozváni Kubrychtovi, paní Št�pánovská a manželé Plhovi. Pan Holý uvedl, že se byli 
podívat s panem Höhnlem na n�které sporn�jší pozemky a jedním z nich byl i pozemek 
1842/15, o který si požádal pan Va�ourek. Bylo zjišt�no, že pan Va�ourek zasahuje svým 
plotem do pozemku souseda a �ásti obecního pozemku. Pan Va�ourek byl p�ítomen p�i 
kontrole pozemk� a uvedl, že chce koupit pozemek celý a  následn� pak sm�nit �ást pozemku 
se sousedem za tu �ást, kterou má oplocenu. Žádost sle�ny Klírové by m�lo zastupitelstvo 
zamítnout, nebo� p.p.�. 191/12 je pronajata a do p.p.�. 191/1 bude zasahovat nový územní 
plán, proto starostka doporu�ila pozemek neprodávat. Ostatní pozemky byly projednány. 
Vzhledem k tomu, že se hlasovalo v jednom usnesení o všech pozemcích, souhlasilo ZO, aby 
pan Holý hlasoval. P�i kontrole pozemk� bylo zjišt�no, že na pozemku za domem pana 
Graulíka je nepovolená skládka. Starostka požádá stavební ú�ad o svolání místního šet�ení. 
8/23/08 ZO schvaluje: 

sm�nu �ásti pozemku �. 2489/1 v majetku obce Pernink za �ást stp�.15 v majetku 
manžel� Tesa�ových – vzájemný zápo�et, dále souhlasí s prodejem p.p.�. 2489/6 
manžel�m Tesa�ovým za cenu K� 25,-/m2 s tím, že manželé Tesa�ovi ponesou 
veškeré náklady spojené s prodejem pozemku a v�etn� náklad� na GP, který byl 
po�ízen v roce 2006 
prodej p.p.�. 1761/8 manžel�m Holým za cenu K� 25,-/m2 ponesou náklady spojené 
s prodejem pozemku 
prodej p.p.�. 2029 a �ásti p.p.42028 v k.ú. Abertamy paní Marouškové za cenu K� 
25,-/m2 s tím, že paní Maroušková ponese veškeré náklady spojené s prodejem 
pozemku v�etn� GP 
prodej �ásti p.p.�. 191/1 manžel�m Dvo�ákovým za K� 25,-/m2 s tím, že ponesou 
veškeré náklady spojené s p�evodem nemovitosti v�etn�  GP 
prodej p.p.�. 1842/15 panu Ji�ímu Va�ourkovi za cenu K� 25,-/m2 s tím, že ponese 
veškeré náklady spojené s p�evodem nemovitosti  
neschvaluje 
prodej p.p.�. 191/12 a �ásti 191/1 sle�n� Klírové 

Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Kupní smlouva na nemovitost na stp�. 21 a p.p.�. 119/1. Zastupitelstvo projednalo zn�ní 
kupní smlouvy na výše uvedenou nemovitost. 
9/23/08 ZO schvaluje uzav�ení kupní smlouvy na nákup nemovitosti na stp�. 21 a p.p.�. 
119/1 v k.ú.Pernink, dále schvaluje kupní cenu ve výši 2700000,- K� a pov��uje 
starostku obce podpisem kupní smlouvy. 
Hlasování: pro 7 hlas�, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (Höhnl) 
ZO projednalo RO �. 11/2008 a 12/2008 dle p�edloženého rozpisu položek. Rozpis bude 
sou�ástí zápisu. 
10/23/08 ZO schvaluje rozpo�tové opat�ení �. 11/2008 zvýšení p�íjm� v pol. 4111 
ÚZ98193 K� 20000,- a zvýšení výdaj� par. 6115, pol. 5021 ÚZ 98193 náklady na volby 
20000,- K� a dále schvaluje rozpo�tové opat�ení 12/2008 dle p�iloženého rozpisu 
Hlasování: pro  8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
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Starostka p�edala informaci ohledn� územního plánu o možném vybudování páte�ní 
komunikace od Karlovarské ulice p�es východní �ást obce vedoucí p�es Jáchymovskou ulici, 
kolem h�bitova a p�es Kostelní horu napojující se až na And�lskou ulici. Podrobn� se 
územním plánem bude ZO zabývat 3. listopadu na �ádném zasedání. 
11/23/08 ZO souhlasí s p�edloženou páte�ní komunikací ve východní �ásti obce od 
Karlovarské ulice p�es Jáchymovskou až k And�lské ul. a Bludenské ul. 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo  
Kamionová doprava – stanovisko zastupitelstva je jasné a všichni trváme na tom, aby nebyl 
rozší�en hrani�ní p�echod o kamionovou p�epravu. V novinách se objevily r�zné �lánky 
ohledn� kamionové p�epravy, pan Holý uvedl, že snad to nebyl p�edvolební tah, proto se 
zastupitelé dohodli, že obec po volbách do zastupitelstva kraje znovu tuto otázku otev�e, aby 
bylo  novému nebo staronovému vedení jasno, že  tady kamionovou p�epravu nechceme. 
Pan Höhnl uvedl, že je to závažná záležitost, aby p�es nás tranzitní kamionová doprava 
nejezdila, je neustále t�eba na to apelovat. Starostka uvedla, že usnesení ZO je naprosto jasné, 
že s kamionovou p�epravou p�es hrani�ní p�echod Pot��ky-Johanngeorgenstadt nesouhlasíme 
a rovn�ž tak i svazek obcí Byst�ice. Dále uvedla, že 13.10.08 vyšel �lánek v MF Dnes, kde 
nám�stek hejtmana pan. Ing. Zborník uvedl, že kraj žádnou rychlostí silnici ani dálnici p�es 
Krušné hory nep�ipravuje a p�ipravovat nebude, nebo� na to kraj nikdy mít peníze nebude a 
v žádném p�ípad� nebude rovn�ž zasahovat do vrcholových partií Krušných hor. 
Starostka informovala o prob�hlém jednání ohledn� rašeliništ�, kde padl také návrh, zda by si 
obec nepožádala o p�evod pozemku , na kterém se rašeliništ� nachází. Pokud by se jednalo o 
bezúplatný p�evod, tak starostka nevidí problém, pro� si o pozemek nepožádat. Rovn�ž tak se 
hovo�ilo o hale, která je na tomto pozemku, aby si o ní obec  požádala. 
12/23/08  ZO schvaluje podat žádost o beúplatný p�evod p.p.�.  1952/3   rašeliništ� a haly 
a pov��uje starostku k zaslání žádosti na p�íslušné ú�ady 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Úhrada cestovních výdaj� za služební cesty 19.9. a 25.9. �editeli ZŠ a MŠ Pernink. 
13/23/08 ZO schvaluje proplacení cestovních výdaj� panu Mgr. Josefu Svobodovi, 
�editeli ZŠ a MŠ Pernink ve výši 621,- K�. 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Pan Zralý  požádal zastupitelstvo, zda by bylo možno vy�ešit  v co možná nejkratší dob� 
odstavnou plochu u panelových dom�. Starostka uvedla, že n�které kroky již u�inila, má 
souhlasné stanovisko od dopravn� správního odboru  se sjezdem z p.p.�. 277 na silnici II/221, 
dalším krokem je souhlas DI Policie �R a KSÚS Karlovarského kraje k napojení a sjezdu a 
dále je nutno zajistit projektovou dokumentaci p�ístupové cesty. Bohužel je to otázka 
legislativy  a bude to trvat delší dobu. Zastupitelstvo se dohodlo, že sdružení nájemník� si 
zatím podá žádost o pronájem pozemku �.277. Pan Panak upozornil na skládku kolem 
kontejner� na separovaný odpad v Rennerov� ulici a uvedl, že by bylo dobré znovu 
monitorovat kamerou tuto lokalitu.Pan Höhnl upozornil na vystouplé  kanaliza�ní šachty v 
Kostelní, Bludenské a dalších obecních komunikací, zda by starostka nepožádala VaK, aby  to 
upravili. Dále je nutné v  Blatenská ulici ud�lat úpravu komunikace a svést vodu ze silnice do 
deš�ového kanálu. Je nutné zjistit rozpo�et úprav a dát do požadavk� na rok 2009, dále je 
nutno upravit lávku vedle mostu naproti OÚ, nebo� klouže. Pan Höhnl informoval zastupitele, 
že p�edá starostce materiály od pana Urbana ohledn� nau�né stezky.  V minulém m�síci 
prob�hla akce �išt�ní komín�, p�ihlásilo se 25  zájemc�, komíny byly vy�išt�ny a firma 
upozornila n�které majitele nemovitostí na velmi špatný stav komín� s tím, že by si majitelé 
m�li nechat komíny z d�vod� bezpe�nosti a ochrany majetku opravit. Po tomto bod� nebyly  
další p�ipomínky ani nám�ty k jednání a proto bylo zasedání ve 20.20 hod. ukon�eno.   
V Perninku dne 15.10.2008 
………………………….  …………………………  ……………………………. 
   Rudolf Holý    Jitka T�mová   Marian Panak 


