
26. zasedání ZO Pernink, konané dne 25.3.2013 od 17.30 hod. v zasedací 
místnosti OÚ od 17.30 hod. 

Ověřovatelé zápisu  pánové Petr  Groh a Jaroslav Aizner 

Pořizovatel zápisu Jitka Tůmová 

V úvodu požádala starostka o schválení pořizovatele zápisu a ověřovatelů. 

1/26/13 ZO schvaluje pořizovatele zápisu  p. Jitku Tůmovou  a ověřovateli zápisu p. 
Petra Groha a Jaroslava Aiznera 

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

Dále starostka dala hlasovat o programu jednání 26. Zasedání, nebyly žádné připomínky ani 
doplnění programu. 

2/26/13 ZO schvaluje program jednání 26. Zasedání 

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

Předseda kontrolního výboru p. Petr Groh provedl kontrolu plnění usnesení 25. Zasedání, kdy 
konstatoval, že usnesení č. 11,12,13 a 14/25/12 trvají, ostatní usnesení jsou splněna. Nebyly 
žádné připomínky ani doplnění, tak bylo hlasováno. 

3/26/13 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 25. Zasedání 

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

Pan komisař npor.  ing. Pavel Růžička, vedoucí oddělení Policie ČR v Pernink informoval 
zastupitele a přítomné občany o bezpečnostní situaci, trestné činnosti, přestupcích a dalších 
v roce 2012 na území obce Pernink a celého spádového obvodu a zodpověděl dotazy od 
zastupitelů a přítomných občanů. Nápad trestné činnosti je v porovnání s předchozím rokem 
na stejné výši, nejvyšší nápad trestné činnosti je každoročně v Abertamech, dále v Potůčkách 
a Merklíně. Nejlépe v tomto ohledu situace v Perninku a Horní Blatné, kdy v obci Pernink 
došlo k  8 trestným činům, jednalo se o  vloupání  do ZŠ, chat a v neposlední řadě loupežné 
přepadení benzinové stanice, kdy pachatel byl bezprostředně po činu  zajištěn.  Ze strany 
OOP Pernink nejsou zaznamenány žádné větší problémy, personálně došlo posílení o 1 
policistu, od května letošního roku bude posíleno o dalšího policistu.  Na základě dotazu 
vedoucí OOP Pernink uvedl, že do budoucna se nechystá rušení zdejší policejní stanice, 
naopak jak výše uvedl, došlo k navýšení personálního stavu 

4/26/13 ZO bere na vědomí zprávu Policie ČR za rok 2012 

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

Ředitelka  ZŠ a MŠ Pernink Mgr. Dana Osičková požádala ZO o udělení výjimky z počtu 
žáků pro školní rok 2013/2013. Starostka uvedla, že s udělením výjimky je třeba počítat i 
s náklady na mzdové prostředky z rozpočtu obce. 



5/26/13 ZO schvaluje ZŠ a MŠ Pernink  udělení výjimky z počtu žáků pro školní rok 
2013/2014 

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

6/26/13 ZO schvaluje  ZŠ a MŠ Pernink příspěvek na mzdy 03,04/2013 ve výši Kč 
77190,- 

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

Dále vedení školy požádalo o schválení převodu hospodářského výsledku vedlejší 
hospodářské činnosti a hlavní činnosti do rezervního fondu. 

7/26/13 ZO schvaluje převod hospodářského výsledku vedlejší hospodářské činnosti ZŠ 
a MŠ Pernink za rok 2012  ve výši Kč 34586,- a HV hlavní činnosti ZŠ a MŠ Pernink za 
rok 2012 ve výši Kč 27921.56 do rezervního fondu příspěvkové organizace  ZŠ a MŠ 
Pernink 

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

Dále byl odhlasováno čerpání režijních nákladů ZŠ a MŠ na úhradu občerstvení a dárků na 
akci Den knihy a na úhradu plaveckého kurzu pro žáky 1. Stupně ZŠ. 

8/26/13 ZO schvaluje úhradu z režijních nákladů ZŠ a MŠ Pernink, a to částky Kč 
1000,- na akci Den knihy a Kč 1600,- na plavecký kurz v Potůčkách pro žáky 1.stupně 

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

Starostka informovala o návrhu rozpočtového opatření č. 3/2013, nikdo neměl žádné 
připomínky k přeloženému rozpisu rozpočtového opatření, a tak bylo hlasováno. 

9/26/13 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013  dle předložené rozpisu 

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

10/26/13 ZO bere na vědomí vyúčtování příspěvku TJ Sokolu Pernink za rok 2012 ve 
výši Kč 150000,- 

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

Pan místostarosta ing. Ladislav Vetešník informoval přítomné o možnosti digitalizace kina, 
Pan Bedřich Lühne ml., doporučil, pokud by se obec rozhodla nakoupit projektor na 
promítání filmů, využít nabídku pana Čížka. Zastupitelé se dohodli, že tento bod projednají na 
červnovém zasedání. 

Dále zastupitelé projednali možnost snížení částky za prodej domu č.p. 308, starostka uvedla, 
že od prosince, kdy byla podepsána smlouva s realitní kanceláří se nepřihlásil žádný zájemce 
a zástupce realitní kanceláře doporučil snížení částky min. o 300 tis. Kč. Paní ing. Jana 
Kokrhelová navrhla částku snížit na 3499tis., nebyly jiné návrhy a tak bylo hlasováno. 

11/26/13 ZO schvaluje snížení částky za prodej domu č.p. 308 19/2  na Kč 3499 tis 



Hlasování: pro 7  hlasů, proti nikdo,  zdržely se  2 hlasy p. Aizner  a  p. Groh 

Starostka informovala zastupitele o proběhlém jednání s ředitelem  Krajského ředitelství Lesů 
ČR v K.Varech ing. Roznerem. Lesy Č hledají vhodný pozemek na výstavbu administrativní 
budovy a zázemí pro lesní správu Horní Blatná. Byli se podívat na p.p.č. 809/12 v k.ú.Pernink 
a rádi by věděli, zda by obec neměla námitek k této výstavbě. 

12/26/13 ZO souhlasí s nabídnutím p.p.č. 809/12 v k.ú. Pernink jako možné lokality pro 
výstavbu administrativní budovy a zázemí pro Lesy ČR 

Hlasování : Pro 6 hlasů,  proti 1 hlas p. Groh,  zdržel y se 2 hlasy p. Höhnl a p. 
Dibelková. 

Žádost paní Hany Mišterové o navrácení částky Kč 2400,-, kterou uhradila obci za připojení 
elektroměru k bytové jednotce v č.p. 30, kde bydlela. Starostka uvedla, že nájemnice v bytě 
bydlela od června 2011 do března 2012. Za připojení elektroměru obec uhradila 5000,- Kč a 
nájemnice měla uhradit polovinu nákladů, druhá polovina byla odpuštěna. Pan Štauber uvedl, 
že se jedná o úhradu částky za rezervaci příkonu, v případě, že by byl elektroměr 
odmontován, tak tato rezervace je na dva roky, z toho pak byla vypočtena částka, kterou je 
možno vrátit nájemnici. /(5000 Kč : 24 měsíců) x počet měsíců odbydlených, zůstatek pak 
může být vrácen/ 

13/26/12 ZO schvaluje vrácení částky ve výši Kč 500,-  s ohledem na její krátkodobý 
nájem  v č.p.30 paní Haně Mišterové  za připojení elektroměru 

Hlasování :  pro 7 hlasů,  proti 2 hlasy p. Aizner  a p. Štauber,  zdržel se nikdo 

P. Rudolf  Höhnl otevřel otázku pořádání májky, kdy znovu požádal o možnost přesunutí akce 
do jiné části obce. K tomu uvedl, že si občané stěžují na hluk, který je v souvislosti s touto 
akcí v pozdních nočních hodinách a pořadatel by měl tedy zabezpečit akci tak, aby 
neobtěžovala občany. Chtěl vědět, jak to bude letos vyřešeno. Starostka odpověděla, že 
neeviduje žádné stížnosti na hluk ve spojitosti s pořádáním májky. Vloni byla májka oficiálně 
do 24.00 hod., pokud došlo k rušení nočního klidu po této hodině, pak si následky musí nést  
ti, kteří se toho dopouštějí. Pan Mašek uvedl, že vloni se hasiči byli pana Höhnla po májce 
zeptat, zda bylo vše v pořádku a on jim řekl, že ano. Pan Höhnl uvedl, že to není pravda, že se 
mu hasiči ráno byli omluvit za hluk. Starostka dále uvedla, že zatím nebylo o této akci 
jednáno, ale že klidně si jí může pan Höhnl vzít na starosti. To pan Höhnl odmítl. 

P. Rudolf Holý požádal pana místostarostu o zvážení možnosti vybudování sáňkařské dráhy 
v prostoru horní části lesoparku od Nádražní ulice  ke hřišti a dále o  posunutí   informační 
tabule, která v zimě brání sáňkařským radovánkám nejmenších. Pan místostarosta přislíbil 
projednání celé záležitosti s příslušnou organizační složkou Lesů ČR.  

Zastupitel Rudolf Höhnl dále uvedl, že by osloven paní  Šmídovou, která mu sdělila, že 
v minulosti požádala obec o pronájem zahrádky před restaurací, ,kdy jí z obce měla přijít 
odpověď, že  ZO s tímto nesouhlasí. Starostka uvedla, že ze strany obce jí bylo odpovězeno, 
že je naplánována rekonstrukce chodníků a z tohoto hlediska je pronájem prozatím nemožný.  
Obec má zájem o opravu chodníků a pokud se nebude opravovat zmiňovaný chodník, tak si 
může žádost podat později.  



Starostka dále informovala o možném obnovení  „kovovýroby  v objektu v Meinlově ul., 
která by mohla zaměstnat až 60 osob.   

Starostka předložila zastupitelstvu zprávu o provedené kontrole hospodaření obce za rok 
2012, kdy při přezkoumání hospodaření auditory  nebyly zjištěny chyby a nedostatky. O 
zprávě bude ZO jednat v rámci projednání závěrečného účtu obce. 

Dále se zastupitelé dohodli na dalším konání zasedání, a to dne  24.4.2013. Po tomto bodě 
bylo jednání ve 20.00 hod. ukončeno. 

V Perninku dne 25.3.2013 

 

  

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

  Jaroslav Aizner        Jitka Tůmová          Petr Groh 


