
 
Zápis a usnesení 26. zasedání ZO Pernink konaného 1.12.2008 od 17.30 h. 
 
P�ítomni viz prezen�ní listina – pan Novotný 
Ov��ovatelé zápisu: Höhnl, Štauber 
V úvodu se starostka dotázala na dopln�ní programu jednání 26. zasedání, nikdo nem�l 
p�ipomínky, proto bylo hlasováno o programu jednání. 
1/26/08 ZO schvaluje program jednání 26. zasedání 
Hlasování: pro 8 hlas�, zdržel se nikdo, proti nikdo 
P�edseda kontrolního výboru pan Rudolf Holý provedl kontrolu pln�ní usnesení 24. a 25. 
zasedání ZO Pernink. 
2/26/08 ZO bere na v�domí kontrolu usnesení 24. a 25. zasedání 
Hlasování: pro 8 hlas�, zdržel se nikdo, proti nikdo 
Starostka informovala zastupitele o nutnosti vypsání výb�rového �ízení v co nejkratší dob� na 
zhotovitele stavby pro akci „výstavba a vybavení objektu pro kulturní a komunitní život 
v Perninku“. Vzhledem k závažnosti akce, bylo obci doporu�eno, aby zadala výb�rové �ízení 
firm�, která toto zpracuje pro obec na klí�. Starostka jednala s n�kolika firmami, které se 
zabývají touto problematikou a doporu�uje zastupitelstvu uzav�ít smlouvu  s firmou ROPRO, 
Ústí n.L, d�vodem je nejen p�ijatelná  �ástka, ale také výborné reference firmy. 
3/26/08 ZO  

- schvaluje uzav�ení mandátní smlouvy se spole�ností ROPRO a.s., Pa�ížská 
1323/2 Ústí n.L. na organizaci výb�rového �ízení k projektu „Výstavba a 
vybavení objektu pro kulturní a komunitní život v Perninku“ za �ástku K� 
35000,- + 19%DPH a pov��uje starostku obce podpisem smlouvy 

- zmoc�uje spole�nost ROPRO a.s., Pa�ížská 1323/2, Ústí n.L. k jednání a 
komunikaci s Ú�adem regionální rady ROP Severozápad (dále jen „Ú�ad“) p�i 
organizaci výb�rového �ízení, nap�. zasíláním kvalifika�ní a zadávací 
dokumentaci k posouzení a její p�ípadné projednání s Ú�adem, zaslání pozvánek 
k jednání komise zástupc�m Ú�adu. Komunikaci ve všech nezbytných úkonech 
pro optimální pr�b�h výb�rového �ízení. 

- jmenuje komisi pro otevírání obálek se žádostmi v tomto složení: Mgr. Michal 
Pet�ík, Helena Kotlíková, Radek Ledbuška 

- jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami v tomto složení: Mgr. Michal 
Pet�ík, Helena Kotlíková, Radek Ledbuška 

- jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto po�adí (zástupce 
obce – pan Jaroslav Novotný  (náhradník pan Rudolf Holý ) dále paní Anna 
Procházková náhradník Jaroslava Nováková a pan Mgr. Michal Pet�ík – 
náhradník Mgr. Josef Svoboda 

Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Zbývající osoby budou schváleny na prosincovém zasedání ZO. 
Starostka p�edložila zastupitel�m výro�ní zprávu ZŠ a MŠ a p�ehled �erpání p�evedeného HV 
ze st�. 88 Obec a st�. vedl.hospodá�ské �innosti školy. Hospodá�ka školy seznámila zastupitele 
se sou�asnou ekonomickou situací školy. 
4/26/08 ZO bere na v�domí hospoda�ení ZŠ a MŠ Pernink k 30.9.2008 a schvaluje 
vyplacení cestovních náhrad Mgr. Josefu Svobodovi ve výši K� 217,-- a pov��uje ú�etní 
školy provedením 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, nikdo 
Dále bylo jednáno za p�ítomnosti manžel� Františka Štefana a Evy Novákové o pozemcích 
496/1 a �ásti p.p.�. 492 na Školní Louce, kde by m�la do budoucnosti vzniknout seda�ková 
lanovka. Vzhledem k tomu, že Pozemkový fond zamítl vydat obci tyto pozemky bezúplatn�, 



obec si musí požádat tedy o úplatný p�evod. Zm�nou územního plánu byl odsouhlasen panu 
Štefanovi a pí Novákové  jejich zám�r vybudování seda�kové lanovky v lokalit� Školní 
Louky již v roce 2002, proto bylo nutno zjistit, zda tento zám�r stále trvá. Obec tedy 
projednala se s p.Štefanem a p.Novákovou tuto novou skute�nost, že bude t�eba za pozemky 
zaplatit, a to bu� dle znaleckého posudku, který provede PF �R, to v tom p�ípad�, že by cena 
byla za 1 m2 vyšší, než má stanoveno obec pro podnikání (50,-m2). ZO se dohodlo s manžely 
Františkem Štefanem a Evou Novákovou takto: manželé F.Štefan a E.Nováková uhradí �ástku 
stanovenou znaleckým posudkem PF �R, v p�ípad�, že cena za 1 m2 bude stanovena pod 50,- 
K�, uhradí pak manželé František Štefan a Eva Nováková obci �ástku K� 50,-/m2 tak, jak je 
stanoveno cenovou mapou obce,  dále ponesou veškeré náklady spojené s p�evodem t�chto 
pozemk�. Pokud obec nezíská pozemky od Pozemkového fondu �R, dohoda pozbude 
platnosti. 
5/26/08 ZO schvaluje zám�r uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí s panem Františkem 
Štefanem a paní Evou Novákovou, Karlovarská 408, Pernink na budoucí prodej p.p.�. 
496/1 a �ásti p.p.�. 492 v k.ú.Pernink  za �ástku stanovenou na základ� znaleckého 
odhadu PF �R, v p�ípad�, že znalecký odhad bude nižší než 50,- K�/m2, bude panem 
Františkem Štefanem a paní Evou Novákovou doplacen rozdíl do 50,- K�/m2, náklady 
spojené s celou transakcí budou hradit manžele Štefan a Nováková a pov��uje následn� 
starostku podpisem této smlouvy, v p�ípad�, že obec tyto pozemky nezíská, tato smlouva 
o smlouv� budoucí pozbude platnosti 
Hlasování:pro 7 hlas�, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p.Holý) 
6/26/08 ZO schvaluje podat žádost na Pozemkový fond �R, Karlovy Vary  na úplatný 
p�evod p.p.�. 496/1 a �ásti p.p.�. 492 v k.ú. Pernink a pov��uje starostku podáním 
žádosti 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Návrh rozpo�tu byl �ádn� vyv�šen 12.11.2008 po dobu 15 dn�, �lenové ZO projednali 
rozpo�et na rok 2009, vzhledem k tomu, že obec má podepsané smlouvy na dotaci a na úv�r, 
byly tyto položky zahrnuty do rozpo�tu r. 2009. 
7/26/08 ZO schvaluje rozpo�et v �len�ní do kapitol na rok 2009 jako schodkový, a to 
celkové p�íjmy ve výši 46 472 tis. K�, celkové výdaje ve výši 47 972 tis. K� s tím, že rozdíl 
mezi p�íjmy a výdaji ve výši K� 1500 tis. bude vyrovnán z rezervy let minulých a ukládá 
starostce a ú�etní obce rozepsat do položkového �len�ní. Rozpo�et na rok 2009 je 
sou�ástí zápisu. 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále zastupitelstvo projednalo možnost za�len�ní zám�r� a projekt� do programu Cíle 3, 
který by podalo spole�n� se svazkem obcí Byst�ice. 
8/28/08 ZO schvaluje za�len�ní následujících akcí do programu Cíl 3-Ziele3, spole�n� se 
svazkem obcí Byst�ice, a to odstavnou plochu pro možnost parkování na Školní louce, a 
p�ístupová cesta k  ní, cyklostezky Pernink-Abertamy a Pernink-Horní Blatná, 
rekonstrukci kontribu�enské sýpky, vytvo�ení 3 nau�ných stezek, b�žecký areál 
rozší�ení a živi�ný povrch, rekonstrukce a výstavba chodník� v obci, odstavnou plochu 
u nástupu do b�žecké stopy mezi Perninkem a Horní Blatnou, odstavná plocha u silnice 
II/219 – p.p.�    rašeliništ�, osv�tlení a živi�ný povrch na odstavné ploše p.p.�. 316/1 v 
k.ú.Pernink, osv�tlení železni�ního viaduktu 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Žádost  firmy pana Sloupa, která nám provádí zimní údržbu na navýšení ceny za úklid sn�hu 
z d�vod� zvýšení ceny nafty. Vzhledem k tomu, že cena nafty v sou�asné dob� klesá, ZO 
neschvaluje navýšení ceny na zimní sezónu 2008/2009. 
9/26/08 ZO neschvaluje navýšení ceny za úklid sn�hu v obci panu Stanislav u Sloupovi 
na zimní sezónu 2008/2009, 



Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
11/26/08 ZO schvaluje smlouvu o p�ísp�vku na nákup, zpracování a distribuci knižních 
fond�  s Krajskou knihovnou na rok 2009 a pov��uje starostku podpisem smlouvy 
Hlasování:pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
12/26/08 ZO schvaluje dopln�ní pracovního týmu pro akci „Výstavba a vybavení 
objektu pro kulturní a komunitní život v Perninku o �lena p. Rudolfa Höhnla  
Hlasování: pro 7 hlas�, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (Höhnl) 
Zastupitelé se seznámili s dopisem paní Sukdolákové ohledn� odvozu TKO, dále se Strategií 
rozvoje obce, dále starostka p�edložila ke kontrole vyú�tování p�ísp�vku 50000,- K� 
Biskupství Plze�skému na opravu st�echy kostela Nejsv�t�jší Trojice  a zam��ení pozemk� 
v majetku obce na Školní Louce, kde bylo zjišt�no op�t zabrání pozemk� v majetku 
Obce.Starostka pozve majitele pozemk� na OÚ k jednání a vy�ešení situace.  
Dále starostka informovala zastupitele o cenových relacích na výstavbu lávky pro p�ší p�es 
Bílou Byst�ici, kdy se cenové relace pohybují od 160tis. K� výše, starostka ješt� požádala 
pana Vítka, aby nám také ud�lal nabídku. Pan Panak požádal, zda by nebylo možno pokácet 
na b�žeckém kole�ku strom, který stíní osv�tlení, nebo ud�lat na kole�ku ješt� jednu lampu, 
p�ípadn� by ho mohla obec nabídnout Praze pro p�íští rok jako váno�ní strom. Pan Holý 
upozornil na zbylou su� u panelák� a požádal o úklid. Po tomto bod� bylo jednání ukon�eno 
ve  20.30 hod. 
 
 
V Perninku dne 1.12.2008 
 
 


