
27. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení 
p�ítomni viz prezen�ní listina, omluven p.Štauber 
ov��ovatelé zápisu: pánové Zralý, Mašek 
Úvodem požádala starostka o souhlas s programem dnešního jednání, �lenové ZO nem�li 
p�ipomínky k programu zasedání, proto bylo hlasováno: 
1/27/08 ZO schvaluje program 27. zasedání 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Kontrolu usnesení 26. zasedání provedl pan Rudolf Holý, p�edseda kontrolního výboru. 
Požádal o zm�nu usnesení 5/26/08 tak, aby bylo naprosto z�ejmé, kolik uhradí manželé 
p.Štefan a p.Nováková za pozemky, pokud bude �ástka za m2 nižší než 50,- K� a dále podal 
návrh. aby pan Štefan a paní Nováková p�edložili ZO podnikatelský zám�r pro p.p.�. 496/1 a 
�ásti 492. 
2/27/08 ZO schvaluje zm�nu zn�ní usnesení �. 5/26/08, a to za slovo“bude nižší než 50,-
K�/m2“ bude na místo p�vodního uvedeno: „bude panem Františkem Štefanem a paní 
Evou Novákovou uhrazena minimální �ástka K� 50,-/m2 „ 
Hlasování:   pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
3/27/08 ZO požaduje p�edložení podnikatelského zám�ru pro p.p.�. 496/1 a �ásti p.p.�.  
492 panem Františkem Štefanem a paní Evou Novákovou 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
4/27/08 ZO  bere na v�domí kontrolu usnesení 26. zasedání 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka  p�edložila návrh ob�adních dn� pro rok 2009. Rozpis ob�adních dn� bude p�ílohou 
zápisu.. 
5/27/08 ZO schvaluje ob�adní dny pro rok 2009  
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
P�evod rolby z majetku SCK do majetku obce Pernink – starostka informovala zastupitele o 
prob�hlém jednání SCK, kde se obce dohodly, že jedna rolba by p�ešla do majetku M�sta 
Boží Dar a jedna do majetku naší obce. S obcemi a m�sty, které jsou ve sdružení a pro které 
se upravují b�žecké trat�, bude sepsána dohoda o p�ísp�vku na údržbu a úpravu b�žeckých 
tratí. P�ísp�vek se bude v takové výši, v jaké budou trat� pro jednotlivé obce �i m�sta 
upravovány. Ú�et pro rolbu bude analyticky odd�len od obecního, finan�ní prost�edky, které 
jsou v sou�asné dob� na ú�t� SCK za provozování roleb, budou rozd�leny dle ujetých 
motohodin a p�evedeny na Boží Dar a Pernink. Starostka požádala o odsouhlasení p�evodu 
rolby do majetku obce Pernink, a to od 1.1.2009, vzhledem k tomu, že starostka nedostala od 
p�edsedy SCK informaci o po�izovací cen� rolby, bude tato odsouhlasena dodate�n� na 
lednovém zasedání ZO. 
6/27/08 ZO schvaluje p�evod rolby z majetku SCK do majetku obce Pernink, a to od 
1.1.2009 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále zastupitelstvo projednalo rozpo�tové opat�ení �. 15/2008 dle rozpisu, který dostali 
zastupitelé v pracovních materiálech. 
7/27/08 ZO schvaluje rozpo�tové opat�ení �. 15/2008 dle p�iloženého rozpisu, rozpis 
bude sou�ástí zápisu 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
P�i provád�né inventarizaci majetku obce bylo zjišt�no, že v útvaru hasi�i je nefunk�ní 
p�ív�sný vozík a 2 ks nefunk�ních elektrických p�ímotop�, proto bylo p�edsedkyní inventurní 
komise požádáno o odpis tohoto majetku. 
8/27/08 ZO schvaluje odpis majetku obce z útvaru Hasi�ský sbor 5512 ve výši K� 27388,- 
Hlasování: pro 8 hlas� proti nikdo, zdržel se nikdo 
 



Zastupitel�m byly p�edloženy návrhy na dopln�ní �len� komise pro posouzení a hodnocení 
nadíbek k projektu „výstavba a vybavení objektu pro kulturní a komunitní život v Perninku“, 
a to jako �lenové ing. Daniel Riedl, a ing. Jan Chyška, jako náhradníci pak ing. arch. Lubomír 
Košek a ing. Ji�í Blažek. 
9/27/08 ZO jmenuje za �lena do  komise pro posouzení a hodnocení nabídek k projektu 
„výstavba a vybavení objektu pro kulturní a komunitní život v Perninku“ pana ing. 
Daniela Riedla a pana ing. Jana Chyšku, náhradníky budou pana ing. arch. Lubomír 
Košek a pan ing. Ji�í Blažek 
Hlasování: pro: 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
SOKO – sdružení obcí krušnohorské oblasti – kde jsme �lenem, by rádo znovu  p�ipravilo 
projekt odpadového hospodá�ství  a podalo spole�nou žádost za�átkem roku 2009 – jedná se o 
projekt, který byl již v minulosti zpracován a podán do Phare pro svoz komunálního odpadu 
v naší oblasti hor .Pro tento projekt je nutno dát i naše požadavky, a to po�et kontejner� na 
nebezpe�ný odpad, tady se zastupitelé dohodli, že svoz 2x ro�n�, jak je praktikován  dosud, je 
dosta�ující, stejn� tak jako velkoobjemový odpad. Rovn�ž by takto uvítali i svoz bioodpadu 
nap�. 1 x týdn�. Kontejnery pro domácnosti 1100 l by obec pot�ebovala 10 ks, popelnic 110 l 
pak 350 ks a jeden mobilní št�pkova�, který bude výkon�jší i na v�tší pr�m�r v�tví. Obec 
nemá vhodné prostory pro vytvo�ení sb�rného dvora, proto volí formu svoz�. Kontejnery na 
separovaný odpad požaduje obec ve stejné výši jako je má dosud s navýšením dvou 
kontejner� na obaly tetrapack. 
V projektu bude zahrnuta i svozová technika, která bude �ešena 1-2 svozovými vozy 
s náhonem na všechny �ty�i kola s vážním systémem a s možností sb�ru popelnic 110 l i 
kontejner� 1100 l. 
Obec požaduje p�ed podáním žádosti o dotaci  p�edložit projekt k projednání do ZO. 
10/27/08 ZO schvaluje požadavky obce pro projekt odpadového hospodá�ství SOKO a 
požaduje p�ed podáním žádosti o  dotaci p�edložit projekt k projednání do ZO 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka požádala zastupitele o podpora ing. Ji�ího Vojt�cha – odvolaného z postu lesního 
správce Lesní správy  Horní Blatná Les� �R.  
ZO schvaluje podpo�it pana ing. Ji�ího Vojt�chta odvolaného z postu lesního správce 
Lesní správy Horní Blatná 
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo  
Pan Marian Panak k 31.12.08 složil  mandát �lena ZO, d�vodem je, že od 1.1.2009 bude 
zam�stnavatelem pana Mariana Panaka  Obec Pernink a zam�stnanec obce nem�že vykonávat 
mandát �lena ZO. 
11/27/08 ZO bere na v�domí složení mandátu �lena ZO p. Mariana Panaka 
Hlasování: pro 7 proti nikdo, zdržel se 1 hlas (Panak) 
Prvním náhradníkem za SNK-TJ Sokol je paní Iveta Dibelková, která mandát složením slibu 
�lena ZO p�ijala a od 1.1.2009 bude tedy pracovat v zastupitelstvu obce. 
12/27/08 ZO bere na v�domí dopln�ní �lena ZO Pernink z �ad náhradník�, a to paní 
Ivety Dibelkové  
Hlasování: pro 8 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Pan Holý uvedl, že naše obec je stále málo propagována, v médiích jako kdyby zapomn�li, že 
v Krušných horách je i jiné st�edisko než Boží Dar a Klínovec, domnívá se, že i infocentrum 
nepracuje, jak by m�lo pracovat, tj. nap�. volat do rádií a informovat o stavu b�žeckých tratí, o 
lyža�ských areálech apod. Starostka s tím souhlasí v tom sm�ru, že skute�n� v médiích se 
všeobecn�  zapomíná, že existují Krušné hory. Obec se snaží propagovat náš region na 
veletrzích, kam bu� jezdí starostka osobn�, nebo propaga�ními materiály v rámci sdružení 
Krušné hory západ. Co se týká práce infocentra, je t�eba, aby podnikatelé poskytli informace 
pracovnici IC, pokud ona informace nedostane, nem�že je potom dále p�edávat, Starostka 



znovu zd�raznila, že je nutné vytvo�it komisi pro sport, kulturu a cestovní ruch, která se bude 
zabývat propagací obce, p�ipraví plán akcí pro kalendá�ní rok, prost� nejde, aby toto d�lal jen 
jeden �lov�k, je to prost� o spolupráci a chuti n�co ud�lat také pro obec. 
Nikdo další nem�l žádné nám�ty �i p�ipomínky k jednání. Záv�rem starostka pop�ála 
zastupitel�m klidné Vánoce a dobrý vstup do nového roku. 
Jednání skon�ilo v 19.00 hod. 
 
 
V Perninku 15.12.2008 
 
 
          
 
 


