
24. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané dne 28.1.2013 od 17.30 hod. v zasedací místnost 

OÚ 

Přítomni: viz prezenční listina 

Ověřovatelé zápisu: ing. Ladislav Vetešník, Václav Mašek, pořizovatel zápisu Jitka Tůmová 

1/24/13 ZO schvaluje ověřovatele zápisu p.ing. Ladislav Vetešník a Václav Mašek,   pořizovatele  

zápisu p. Jitku Tůmovou. 

Hlasování: pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Starostka požádala zastupitele o schválení programu  jednání , nikdo neměl připomínku k programu 

ani jeho doplnění, proto bylo hlasováno. 

2/24/13 ZO schvaluje program jednání 24. Zasedání  

Hlasování: pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Předseda kontrolního výboru pan Petr Groh provedl kontrolu plnění usnesení 24. Zasedání a 

zkonstatoval, že všechna usnesení byla splněna. Pan Höhnl požádal o doplnění zápisu z minulého 

jednání, a to:  před usnesení č. 10/23/12 ve větě “Zastupitel Rudolf Höhnl…… „doplnit za slovo výdaje 

„OÚ“. Dále pan Groh informoval o proběhlé kontrole na parkovištích, kde řešili především 

neoznačená auta zaměstnanců vleků jak na horním, tak na dolním parkovišti. Je nutné přijmout 

opatření, např. vymezení prostoru pro tyto automobily. 

3/24/13 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení  23. Zasedání  a zprávu o proběhlé kontrole 

na parkovištích 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Schválení zařazení správního území obce Pernink do území  působnosti ISÚR Krušné hory pro 

možnosti získání dotací 

4/24/13 ZO schvaluje se zařazením správního území obce Pernink do  území působnosti 

Integrované strategie území regionu Krušné hory – západ, na období 2014-2020 realizované místní 

akční skupinou Krušné hory západ, o.s. a dále potvrzuje soulad Integrované strategie území regionu 

Krušné hory – západ na období 2014-2020 s rozvojovými záměry obce 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Prodej pozemků: manželé Leitgebovi p.p.č. 809/30 – bylo dohodnuto, že bude pozemek pouze 

pronajat, manželé Koudelovi část p.p.č. 349/1 – do vyřešení a výstavby stezky mezi Školní Loukou a 

Velflinkem nebude pozemek prozatím nabízen k prodeji, p. Gavelda – část p.p.č. 191/1 záměr bude 

vyvěšen a rovněž tak i část p.p.č . 547/1 – žádost pan Milan Houda a pan Tomáš Houda. 

5/24/13 ZO schvaluje záměr pronájmu pozemku č. 809/30 o výměře 43 m2, a dále záměr prodej 

části p.p.č. 191/1 o výměře cca 150 m2 a části p.p.č. 547/1 o výměře cca 800 m2 v k.ú.Pernink 

Hlasování:  pro  8 hlasů,   proti 1 hlas ( ing.Vetešník), zdržel se nikdo 



Umístění poutače – reklamního zařízení SPA hotel Zámek Lužec 

6/24/13 ZO schvaluje umístění  poutače  SPA hotel Zámek Lužec na p.p.č. 292/1 za Kč 4000,-/rok  a 

663/19  za cenu Kč 6000,-/rok/ s tím, že realizace bude projednána se zástupci obce a pověřujete 

starostku obce jednáním 

Hlasování: pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

ZO projednalo možnost umístění dopravního zrcadla u zdravotního střediska, vzhledem k tomu, že  

zrcadlo nemůže být umístěno v blízkosti památného stromu, který má kolem sebe ochrannou zónu, a 

proto požádají Policii ČR, aby se obrátila na KSÚS Karlovarského kraje, která umístí  v tomto 

nebezpečném místě ve směru od OÚ na silnici II/221 dopravní  značku zákaz zastavení 

7/24/13 ZO neschvaluje umístění dopravního zrcadla u zdravotního střediska na rohu Střední a 

Karlovarské ulice 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Stezka pro pěší mezi Velflinkem a Školní loukou  přes p.p.č. 349/1 a 349/20 – obě pozemkové parcely 

jsou trvalý travní porost a je nutné požádat Měst.Ú Ostrov o vynětí ze ZPF. 

8/24/13 ZO schvaluje vynětí části p.p.č. 349/1, 349/20 v k.ú.Pernink ze ZPF, jedná se o stezku pro 

pěší 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Starostka vysvětlila zastupitelům jednotlivé položky v rozpočtových opatřeních č. 14. a č. 15  

9/24/13 ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 14 a 15/2012 dle předloženého rozpisu RO 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Rozpočtová  opatření č. 1, tady se jedná o dotaci z Kraje na výkon státní správy  a č. 2 se jedná o 

dotaci na volby prezidenta. 

10/24/13 ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 1 a 2/2013 dle přeloženého rozpisu 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Projednání přidělení bytové jednotky bylo odloženo, vzhledem k pěti žádostem se zastupitelé dohodli 

tento bod nejprve projednat na pracovním jednání. 

Dále starostka projednala se zastupiteli o výroční zprávě za rok 2012 dle zákona o svobodném 

přístupu k informacím. 

12/24/13 ZO schvaluje výroční zprávu za rok 2012 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Starostka požádala zastupitele o schválení žádosti z POV na výměnu oken v ZŠ a MŠ Pernink v budově 

školy. 



13/24/13 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci do POV na výměnu oken v ZŠ a MŠ Pernink  ve výši 

Kč  400000,- Kč a pověřuje starostku provedením 

Hlasování: pro 9 hlasů proti nikdo, zdržel se nikdo 

Starostka dále informovala zastupitele o již schváleném prodeji  pozemků spojených s výměnou za 

pozemky ve vlastnictví ing. Petra Zachardy a Horského statku Abertamy týkajících se výstavby 

cyklostezky Pernink-Abertamy.  

Pan Höhnl opět zdůraznil, že je nutné snížit výdaje OÚ. Dále uvedl, že starostka předložila spotřebu 

plynu na OÚ od roku 2005 do července 2012 tak, jak byla vyzvána. Starostka vysvětlila, že na 

plynoměr OÚ je  napojeno i místní kino, dále uvedla, že spotřeba plynu se samozřejmě odvíjí  od 

délky topné sezóny a je třeba se dívat na spotřebu plynu  v KWh a ne ve financích. Dále poukázala na 

to, že spotřeba plynu v budově OÚ je dá se říci s výjimkou dvou let r.2006 a 2007 přibližně stejná a 

podotkla, že obec také od roku 2010 platí i ekologickou daň za plyn. 

P. Höhnl poukázal na  nalezení a realizaci možných  finančních rezerv v hospodaření zejména ve 

snížení provozních nákladů na obecním úřadě ve vytápění. 

Dále se zeptal, zda si obec požádala podle zákona o vrácení majetku z Pozemkového fondu. Starostka 

uvedla, že si to ZO schválilo na minulých zasedání a podklady pro tuto žádost v současné době 

zpracovává firma tak, aby obec pak následně mohla o případně dohledaný majetek požádat. 

Následovala debata o možném šetření obecních finančních prostředků,kdy zastupitel Štauber navrhl 

možnost úspory regulací  veřejného osvětlení, např. upravením časového nastavení nebo snížení 

počtu svítících  lamp veřejného osvětlení v noční době.  

Starostka obce na základě dotazu přítomných občanů podala informaci o probíhajících opravách 

silnice na Nejdek, kdy vzniklá propadlina v komunikaci je zalévána betonem a ze strany 

kompetentního subjektu  bylo sděleno, že opravy by měly být dokončeny nejpozději do třech týdnů a 

následně by pak bylo možno silnici zprovoznit.  

Přítomný pan Houda požádal o informaci o územním plánu obce, kdy mu bylo starostkou 

odpovězeno, že v současné době má pořizovatel územního plánu – Měst.úřad Ostrov všechny 

požadované podklady, které chtěl doplnit k návrhu územního plánu, nyní se k nim v zákonné lhůtě 

musí vyjádřit dotčené orgány, pak by mělo proběhnout veřejné projednávání územního plánu a 

následně schválení územního plánu zastupitelstvem obce. 

Pan Höhnl vyzval ZO ke zvážení dalších opatření ve výběru rekreačních poplatků a  z ubytovací 

kapacity, např. paušálem.  

Po tomto bodě zasedání ZO v 19.15 hod. skončilo. Následující zasedání ZO bude 27.2.2013. 

V Perninku dne 28.1.2013 

…………………………………..   …………………………………… ……………………………………… 

     Václav Mašek      Jitka Tůmová       ing. Ladislav Vetešník 

 



 


