
25. zasedání zápis a usnesení ze dne 27.2.2013 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ 

Přítomni:  viz prezenční listina, omluven p. Petr Groh,  

Ověřovatelé zápisu: p. Alois Štauber, p. ing. Jana  Kokrhelová 

Pořizovatel zápisu: p.  Jitka Tůmová 

V úvodu požádala starostka o schválení pořizovatele a ověřovatele zápisu. 

1/25/13 ZO schvaluje pořizovatele zápisu  Jitka Tůmová,  ověřovatele zápisu p.Alois Štauber, ing. 

Jana Kokrhelová 

Hlasování:  pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se  

Pan Höhnl požádal o doplnění programu jednání o bod přidělení bytové jednotky v čp. 30, starostka 

dále uvedla, že zástupci Policie ČR se z dnešního jednání omlouvají a zpráva o situaci v obci za rok 

2012 bude projednána na březnové zasedání ZO, dále uvedla, že se do pozvánky vloudila chyba a je 

tam dvakrát uveden bod projednání uzávěrky hospodaření obce za rok 2012. Nikdo další neměl 

připomínky k programu jednání , tak bylo hlasováno. 

2/25/13 ZO schvaluje  program jednání  25. Zasedání včetně jeho doplnění o projednání přidělení 

bytové jednotky v čp. 30 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Starostka  informovala zastupitele o plnění usnesení 24. zasedání, bylo zkonstatováno, že usnesení 

byla splněna, jen usnesení č. 6/24/13 trvá,  nikdo neměl připomínky a tak bylo hlasováno. 

3/25/13 ZO bere na vědomí kontrolu  plnění usnesení 24. Zasedání  

Hlasování: pro  7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo  

4/25/13 ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce  pro akci“ stavba III/21047 rekonstrukce 

silnice, úsek žel. přejezd, e.č. 210 47-7 Pernink“ s KSÚS Karlovarského kraje, Chebská 282, Dolní 

Rychnov a pověřuje starostku obce podpisem 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Žádost města Abertamy o příspěvek na akci 105 let zimních sportů, která se bude konat 16.3.2013, 

zastupitelé navrhli částku Kč 3000,- 

5/25/13 ZO schvaluje příspěvek ve výši Kč  3000,- z rozpočtu obce na akci 105 let zimních sportů  

pořádaných městem Abertamy a pověřuje starostku převodem příspěvku na město Abertamy 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 1 hlas Tůmová, zdržel se nikdo 

Dále zastupitelstvo projednalo hospodaření obce za rok 2012, nebyly žádné připomínky od členů 

zastupitelstva a starostka jen uvedla, že obec v roce 2012 ušetřila částku Kč 765904,-. 

 



6/25/13 ZO schvaluje uzávěrku hospodaření obce roku 2012, a to příjmy ve výši 11 091 168,16 Kč a 

výdaje ve výši 10 325 264,32 Kč 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Hospodářka školy informovala o hospodaření ZŠ a MŠ Pernink za rok 2012 a zastupitelé projednali i 

předloženou inventarizaci majetku školy za rok 2012. Nebyly žádné připomínky, a tak bylo hlasováno. 

7/25/13 ZO bere na vědomí uzávěrku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pernink za rok 

2012 a dále bere na vědomí předloženou inventarizaci majetku ZŠ a MŠ Pernink za rok 2012 

Hlasování: pro 7 hlasů,  proti nikdo, zdržel  se nikdo 

Starostka dále požádala o zrušení části usnesení č. 9/24/13, a to schválení rozpočtového opatření č. 

15/2013, k tomu podala vysvětlení, jednalo se o peníze škole na projekt, který je financován z EU a 

tyto peníze přešly přes účet obce. Účetně byly zpracovány a 8.1. 2013 nám bylo úřednici KÚ sděleno, 

že jsme zaúčtovali špatně, tak to p. účetní opravila a udělala rozpočtové opatření č. 15, ale 8.2.2013 

nám zavolala z kraje jiná úřednice, že je to špatně a že to původní zaúčtování bylo dobře, takže jsme 

to znovu opravili a r.o. č. 15/2013 musíme tedy zrušit. Za rok 2012 jsme tedy přijali 14 rozpočtových 

opatření. 

8/25/13 ZO ruší část usnesení č. 9/24/13, a to schválení rozpočtového opatření č. 15/2012 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Žádost školy o navýšení částky na mzdové prostředky a odvody na leden a únor 2013 o částku Kč 

80000,- a žádost o projednání a schválení odpisového plánu školy. 

9/25/13 ZO schvaluje příspěvek na mzdy 01 a 02/2013 ve výši Kč 80 000,- a pověřuje starostku 

provedením převodu částky na ZŠ a MŠ Pernink a dále schvaluje odpisový plán p.o. ZŠ a MŠ 

Pernink na rok 2013 

Hlasování: pro 7  hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

ZO projednalo invetarizaci majetku obce za rok 2012 

10/25/13 ZO schvaluje inventarizaci majetku obce za rok 2012 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Starostka informovala o novele zákona 406/2000 Sb, který ukládá obcím  povinnost nechat udělat na 

budovy ve vlastnictví  obce tzv. štítek energetické náročnosti budov, a tak požádala zstupitele, aby ji 

pověřili vypsáním výběrového řízení . 

11/25/13 ZO pověřuje starostku  připravit nabídkové řízení pro výběr firmy na zpracování průkazů 

energetické náročnosti budov v majetku obce 

Hlasování:  pro 6 hlasů proti nikdo, zdržel se nikdo, ing. Kokrhelová  nehlasovala - nebyla přítomna  

 



Prodej pozemků p. Jan Gavelda – část p.p.č. 191/1 

12/25/13 ZO schvaluje prodej části p.p.č 191/1 o výměře cca 150 m2 panu Janu Gaveldovi, 

Bludenská ul. 232 Pernink za cenu Kč 50,-/m2, s tím, že kupující ponese veškeré náklady spojené 

s převodem nemovitosti a pověřuje starostku přípravou a podpisem smlouvy 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Na zasedání se dostavil p. Jaroslav Aizner a jednání pokračovalo o osmi členech. 

Prodej pozemku  - část. p.p.č. 547/1 žadatelé ing. Milan Houda a Tomáš Houda 

13/25/13 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 547/1 o výměře do 400 m2 panu Tomáši Houdovi, 

Krymská 4 Karlovy Vary a části p.p.č. 547/1 o výměře do 400 m2 panu ing. Milanu Houdovi, 

Atletická 2006 Sokolov za cenu Kč 50,-/m2, s tím, že kupující ponesou veškeré náklady spojené 

s převodem nemovitosti  a pověřuje starostku přípravou podpisem kupní smlouvy 

Hlasování: pro 7 hlasů, zdržel se nikdo, proti 1 hlas, ing. Vetešník 

14/25/13 ZO schvaluje výstavbu akce Pernink- stezka pro pěší v rámci Budování kapacity pro místní 

rozvoj regionu Krušné hory západ  včetně odvodů ze ZPF  a pověřuje starostku jednáním o 

splátkovém kalendář  na úhradu těchto odvodů ze ZPF 

Hlasování : pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Starostka přečetla zprávu Krajské knihovny o  čerpání finančních prostředků za rok 2012 na nákup 

knih pro místní knihovnu a dále zprávu o metodických návštěvách knihovny. 

Starostka dále uvedla, že společnou akci s krajskou knihovnou a s naší školou připravuje p. ředitelka 

v rámci udržitelnosti projektu – v hale Krušnohorce. 

Pan Höhnl se dotázal na přidělení bytové jednotky v čp. 30. Starostka uvedla, že dle posledního 

pracovní schůzky jednala se žadateli ohledně přidělení bytu v přízemí a že s nimi bylo dohodnuto, že 

by bylo možno tento byt zvětšit, ale jsou tam nutné udělat stavební úpravy, tyto práce mohou být 

započaty po zimním období, s tím žadatelé souhlasili, a proto byla bytová jednotka v 1. patře 

přidělena žadateli, který splňoval požadavky pro přidělení bytu 3+1. 

Pan Höhnl požádal ZO, aby znovu zvážilo instalaci dopravního zrcadla na křižovatku Střední, 

Karlovarská  a Rennerova ul.   

Dále zastupitelstvo jednalo o možnosti provozování kina, starostka uvedla, že dostala nabídku p. 

Čížka na nákup digitálního projektoru ve výši cca 171000,-, který má menší výkon než současné 

promítací stroje a umožnil by vysílání filmů v dalším období. Starostka dala na zvážení, zda kino 

udržet a tedy zakoupit tento projektor. Zastupitelé se dohodli, že rozhodnutí bude dáno na 

březnovém zasedání. Starostka přepošle zastupitelům návrh pana Čížka k prostudování. 

Místostarosta obce uvedl, že by byl rád, kdyby kino bylo zachováno. Starostka také uvedla, že když se 

někde něco ukončí, tak se to pak těžko znovu obnovuje. 

 



Místostarosta informoval zastupitele o proběhlém jednání na krajském úřadě ohledně společnosti na 

odpadové hospodářství, kdy nákup akcií této společnosti byl prodloužen do 30.9.2013. 

Dále bylo z řad přítomných diskutováno o zřízení parkování k hale, především v zimním období. Pan 

Holý také podotkl, že minulý týden byly stížnosti na úpravu běžeckých tratí a kolečka. 

Po tomto bodě bylo dohodnuto další zasedání na 25.3.2012 a 25. zasedání bylo ve 20.20 hod. 

ukončeno. 

 

Zapsala: Jitka Tůmová 

 

V Perninku dne 27.2.2013  

 

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

 Ing. Jana Kokrhelová                                       Jitka Tůmová        Alois Štauber 


