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Zápis a usnesení 25. zasedání ZO Pernink konaného 12.11.2008 od 16.30 hod. 
v kancelá�i starostky obce 
P�ítomni viz prezen�ní listina, omluveni: p. Štauber a p. Höhnl 
Ov��ovatelé zápisu: pan Novotný, pan Panak 
Starostka požádala zastupitele o dopln�ní programu jednání, nikdo nem�l p�ipomínky, a tak 
bylo hlasováno. 
1/25/08 ZO schvaluje program 25. zasedání 
Hlasování: pro 
Starostka informovala zastupitele o prob�hlém výb�ru dodavatele na provád�cí projekt pro 
komunitní centrum v souladu s usn. �. 6/23/08. Byli osloveni t�i zájemci, dva z nich poslali 
nabídku, 1. ing. Ji�í Blažek –PKS, K.Vary s nabídkou 961520,- K� (v�. DPH), 2. Medika 
projekt, K.Vary s nabídkou 918346,- K� (v�etn� DPH). Komise doporu�ila p�ijmout nabídku 
firmy Medika, Karlovy Vary. 
2/25/08 ZO schvaluje uzav�ení smlouvy s firmou Medika projekt Karlovy Vary spol. 
s r.o., Závodu míru 578, Karlovy Vary na zhotovení provád�cího projektu pro akci 
„Výstavba a vybavení objektu pro kulturní a komunitní život v Perninku“ za cenu K� 
918346,- K� v�. DPH a pov��uje starostku obce podpisem smlouvy 
Hlasování: pro 7 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka dále informovala zastupitele, že je nutno opravit usnesení �. 8/20/08, kde je 
odsouhlaseno zajišt�ní financování projektu komunitního centra ve výši K� 38 mil., 
v usnesení musí být schválena p�esná �ástka, a to je 38 080 000,- K�. První �ást usnesení 
z�stává ve stejném zn�ní a druhou �ást usnesení je nutno opravit. 
3/25/08 ZO schvaluje opravu usnesení �. 8/20/08 ze dne 9.6.2008 takto: první �ást 
usnesení z�stává beze zm�ny, ve druhé �ásti usnesení bude toto zn�ní: ZO souhlasí se 
zajišt�ním financování projektu ve výši 38 080 000,- K�, formou úv�ru a souhlasí se 
spolufinancováním z vlastního rozpo�tu obce na úhradu vlastního podílu ve výši 7,5% a 
úhradu úrok� z úv�ru ve výši 4,6% 
Hlasování: pro  7 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka p�edložila zastupitel�m smlouvu o uzav�ení dotace na „Výstavbu a vybavení 
objektu pro kulturní a komunitní život“ s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. 
4/25/08 ZO  schvaluje uzav�ít smlouvu �. CZ.1.09/2.2.00/03.00222 o poskytnutí dotace ve 
výši 92,50% celkových zp�sobilých výdaj�, maximáln� však �ástku 35 224 000,- K�, 
slovy t�icetp�tmilion�dv�st�dvacet�ty�itisíc K� z rozpo�tových prost�edk� Regionální 
rady regionu soudržnosti Severozápad pro projekt Výstavba a vybavení objektu pro 
kulturní a komunitní život v Perninku a pov��uje starostku obce podpisem této smlouvy 
Hlasování: pro pro 7 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále požádala starostka o schválení pracovního týmu pro tuto akci, a to ve složení hlavní 
manažer Jitka T�mová, finan�ní manažer Anna Procházková, ú�etní Jaroslava Nováková, 
�lenové pracovního týmu Mgr. Josef Svoboda, Rudolf Holý, Marian Panak  
5/25/08 ZO schvaluje pracovní tým pro akci „Výstavba a vybavení objektu pro kulturní 
a komunitní život v Perninku“ ve složení: hlavní manažer Jitka T�mová, finan�ní 
manažer Anna Procházková, ú�etní Jaroslava Nováková, �lenové pracovního týmu Mgr. 
Josef Svoboda a Rudolf Holý, Marian Panak 
Hlasování: pro 7 hlad�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka p�edala �len�m ZO zápis z 3.11.2008 ohledn� oprav a zám�r� na silnici �. II/221 a 
tranzitního propojení silnice B/93 z N�mecka do �R, z jednání jasn� vyplynulo, že v žádném 
p�ípad� ani zástupci obcí nepodporují rozší�ení hrani�ního p�echodu o dopravu nad 3,5, a ani 
Karlovarský kraj nepo�ítá se zkapacitn�ním silnice pro p�epravu nad 3,5 t. 
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Rovn�ž p�edala starostka zastupitel�m návrh rozpo�tu na rok 2009, tímto návrhem se budou 
zastupitelé zabývat na dalším jednání ZO. 
Žádost projek�ní firmy na vybudování nové vodovodní p�ípojky k nemovitosti výpravní 
budov� Pernink. 
6/25/08 ZO schvaluje vybudování vodovodní p�ípojky pro výpravní budovu Pernink 
p�es pozemky v majetku Obce Pernink dle p�edložené dokumentace 
Hlasování: pro 7 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka p�edala informaci ohledn� prodeje nádražní budovy a skladu, s tím, že na 
27.11.2008 v 9.00 hod je stanoveno místní šet�ení. 
Pan Holý pochválil Sokol za to, že se dob�e starají o fotbalové h�išt�, úsp�chem je také, že 
mužstvo A postoupilo do 3. t�ídy a na podzim skon�ilo v tabulce na 2. míst�. Špatn� si 
nevedou ani naši žá�ci, velký díl na tom mají i trené�i, kte�í se žák�m po celý rok v�nují. Co 
by bylo ješt� pot�eba ale zlepšit je p�edevším propagace klubu, ke které m�že Sokol využít 
Perninských novin. Dále pan Holý navrhuje, aby se v rozpo�tu na p�íští rok pamatovalo i na 
tyto sportovní kluby. 
Nebyly další p�ipomínky k jednání, a tak bylo v 17.30 hod. ukon�eno. 
 
V Perninku 12. 11. 2008  
 
……………………….  ………………………. ………………………. 
 Marian Panak          Jitka T�mová     Jaroslav Novotný 
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