
 

Zápis a usnesení ze 28. zasedání ZO Pernink konaného dne 20.května 2013 od 17.30 hod. 
v zasedací místnosti OÚ 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

Ověřovatelé zápisu: Alois Štauber, Petr Groh 

Omluven: Jaroslav Aizner 

Nepřítomen: Jana Kokrhelová 

Pořizovatel zápisu: Ing. Ladislav Vetešník 

V úvodu starostka obce Jitka Tůmová požádala o schválení ověřovatelů  a pořizovatele zápisu 

1/28/13 ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Aloise Štaubera, p. Petra Groha  a pořizovatele 
zápisu Ing.Ladislava Vetešníka 
Hlasování: pro 7    hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 
 
Starostka obce navrhla rozšíření programu jednání  o projednání žádosti firmy RAGAZI – výstavba 
haly, záměr prodeje pozemků k tomu určených.  
2/28/13 ZO schvaluje program jednání 28. Zasedání  včetně jeho doplnění 
Hlasování: pro  7 hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 

Zastupitel Petr Groh provedl kontrolu plnění 27. usnesení ZO ze dne 24. 4., kdy  bylo 8 usnesení. Proti 
plnění usnesení nebylo ze strany ZO žádného dotazu. 
V 17.35 dorazila Jana Kokrhelová, zasedání pokračovalo v počtu 8 zastupitelů. 
3/28/13 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 27. Zasedání 
Hlasování: pro  8  hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 

Starostka obce přednesla návrh OZV č.1/2013 o místních poplatcích, která již byla projednána na 
pracovním jednání ZO. Ze strany ZO bez dotazu 
4/28/13 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místních poplatcích.  
Hlasování: pro  8   hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 

Účetní ZŠ a MŠ Pernink pí. Chlupáčová přednesla ZO hospodaření k datu 31.3.2013. Starostka se 
dotázala, jak bude projekt peníze EU školám  ukončen, zda je tam podmínka udržitelnosti projektu. 
Ředitelka ZŠ a MŠ Pernink uvedla, že projekt bude ukončen monitorovací prací, která by měla být 
vypracována do konce letošního školního roku a tím bude uzavřen. 
5/28/13 ZO bere na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ Pernink k 31.3.2013 
Hlasování: pro 8   hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 

Ředitelka ZŠ a MŠ Pernink Mgr. Osičková uvedla, že s koncem školního roku skončí pracovní poměr 
s jednou paní  učitelkou a koncem léta bude nastupovat nová učitelka, která je v současné době na 
mateřské dovolené 
 6/28/13 ZO schvaluje příspěvek na mzdy na měsíc květen a červen 2013  z rozpočtu obce pro ZŠ 
a MŠ Pernink ve výši Kč 38595,-/měsíc 
Hlasování: pro  8 hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 

ZO projednalo rozpočtové opatření č. 4/2013. 

7/28/13 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013 dle přiloženého rozpisu 
Hlasování: pro  8   hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 
 



Starostka přednesla žádost fa. ENVOplus s.r.o. Vysoká Pec k zajištění parkovacích míst pro 
provozovnu v Meinlově ulici. Na základě pracovního jednání ZO budou výše uvedené společnosti 
nabídnuty parkovací místa na odstavných plochách obce. 
8/28/13 ZO  nabízí  zajištění stání pro 6 automobilů firmy ENVOplus,sro Vysoká Pec na 
odstavné ploše na Karlovarské ul. nebo na Nejdecké ul.  v k.ú. Pernink. 
Hlasování: pro  8  hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 

9/28/13 ZO neschvaluje zadat firmě SOMARO CZ Praha 9 zpracování pasportu místních 
komunikací za nabídkovou cenu Kč 85910,- 
Hlasování: pro  8  hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 
 
Starostka obce přednesla žádost .a.s. Baustav , Karlovy Vary o prodloužení nájemní smlouvy o 
smlouvě budoucí na pozemky č. 792/1 a 792/18. Na pracovní jednání ZO byla věc řádně projednána. 
10/28/13 ZO neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy o smlouvě budoucí  kupní na pozemky č. 
792/1 a 792/18 v k.ú. Pernink firmě Baustav, a.s. Karlovy Vary uzavřené dne 1.4. 2010 a 
navrhuje po ukončení platnosti smlouvy o nájmu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní , uzavření 
nové smlouvy o nájmu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle platných podmínek pro rok 2013 
pro  prodej a pronájem pozemků Obce Pernink.  
Hlasování: pro    8 hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 

„Stezka pro pěší“ mezi Školní Loukou a Velflinskou ulicí – stezka povede přes p.p. v majetku Povodí 
Ohře, proto bylo nutno schválit uzavření smlouvy. 
11/28/13 ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 2594/1 
v k.ú.Pernink a dále schvaluje  nájemní smlouvu na výše uvedený pozemek , obě smlouvy budou 
uzavřeny se st.p. Povodí Ohře, Chomutov, Bezručova 4219 a pověřuje starostku podpisem smluv 
Hlasování: pro 8  hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 
 

12/28/13 ZO schvaluje uzavření  smlouvy o ochranných bezpečnostních službách s firmou 
Safeguard service, Chodov pro ochranu komunitního centra Krušnohorka 
Hlasování: pro    7 hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   1 (p.Vetešník) 
 
Starostka obce předložila záměr fi. RAGAZI k výstavbě haly pro podnikatelské účely. Přítomný 
majitel f.a. Radek Zíka zodpověděl dotazy ze strany ZO, kdy mimo jiné uvedl, že cílem firmy je 
vystavit halu zděnou a přizpůsobit jí vzhledově s okolím. 
13/28/13 ZO souhlasí s předloženým záměrem firmy RAGAZI, Karlovarská 421, Pernink  
vystavit halu na p.p.č.  316/10 v k.ú. Pernink 
Hlasování: pro  8  hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 
  
Různé: ZO se na základě žádosti manželů Zíkových o prodeji části sousedního pozemku v souvislosti 
s výše uvedeným záměrem o výstavbě haly dohodlo, že provede na těchto pozemcích místní šetření ve 
věci prodeje v souvislosti s výstavbou haly fi. RAGAZI.  
ZO se dohodlo k uvolnění částky ve výši cca. 250.000,- Kč  na opravu chodníků, kdy se  v této věci 
provede místní šetření zaměřené na konkrétní určení opravované plochy. 

Starostka obce podala návrh dodatku č. 4 k mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad a 
Sdružení Krušné hory západ, a dodatku č. 2 mezi Regionální radou  regionu soudržnosti Severozápad 
a Obcí Pernink. Dodatky se týkají porušení smlouvu o dotaci a sankcí, ze strany ZO nebylo vzneseno 
dotazu. 
14/28/13 ZO schvaluje podpis dodatku č. 4 smlouvy č. CZ.1.09/2.1.00/30.00712 o poskytnutí 
dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, 
Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem. a Sdružení Krušné hory západ, svazek obcí, Klínovecká 
1407, 363 01 Ostrov 
Hlasování: pro   8 hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 
 
15/28/13 ZO schvaluje podpis dodatku č. 2 smlouvy č. CZ 1.09/2.2.00/03.00222 o poskytnutí 
dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, 



Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem a Obce Pernink, T.G.Masaryka 1, Pernink a pověřuje 
starostku podpisem tohoto dodatku č. 2 
Hlasování: pro   8 hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 
 
Starostka přednesla výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti obce Pernink za rok 2013, 
kdy zisk ve výši 120196,-Kč je tvořen  poplatky za parkoviště provozované obcí v zimním období . 
 
16/28/13 ZO bere na vědomí hospodaření VHČ obce za rok 2013 a schvaluje zapojení zisku ve 
výši Kč  120196,- do rozpočtu obce za rok 2013 
Hlasování: pro  8  hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 
 
Na minulém jednání ZO starostka informovala zastupitele o realizaci akce Nádražní ul. – kabely NN, 
kdy dojde k uložení kabelů NN do země a zároveň s tím bude uloženo i veřejné osvětlení a budou 
vybudovány nové osvětlení Nádražní ulice. V nabídce firmy Hüttner je kromě Nádražní ul. i 
vybudování 1 osvětlení na TGM a výměna poškozeného stožáru veřejného osvětlení v Meinlově ul. 
17/28/13 ZO schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s firmou Hüttner, Nejdek na opravu veřejného 
osvětlení v Nádražní ulici za nabídkovou cenu Kč 347582,- vč. DPH a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy 
Hlasování: pro  8  hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 
Stezka pro pěší, která bude vybudována se dotýká pozemků č. 349/4 a 349/5 v k.ú.Pernink 
v soukromém majetku a je tedy nutné uzavřít s majiteli smlouvu o provedení stavby. 
 
18/28/13 ZO schvaluje uzavřít smlouvu s panem Jaroslavem Jandou tr. bytem Nádražní 267, 
Pernink  na pozemek 349/4  v k.ú. Pernink a s manželi Milanem a Věrou Zahrádkovými, tr. 
bytem. Nejdecká 177,Pernink na pozemek 349/5 v k.ú. Pernink na provedení stavby „Pernink- 
stezka pro pěší „a pověřuje starostku k podpisu smluv. 
Hlasování: pro  8  hlasů,    proti 0  ,   zdržel se   0 
 

Starostka informovala ZO o nabídce f.a Energie pod kontrolou, Brněnská 48, Hodonín k dodávce 
elektrické  energie a zemního plynu, kdy je výše uvedenou f.a. garantována výrazná finanční úspora. 
Starostka vyzvala ZO k zvážení této nabídky s ohledem na současný trend úspor finančních prostředků 
obce s ohledem na energii. 

Zastupitel Rudolf  Höhnl  k záměru Českých lesů na koupi  pozemku k výstavbě sídla firmy  navrhl 
nabídnout pozemky bývalého rašeliniště. Starostka uvedla, že pozemky bývalého rašeliniště jsou 
v majetku Lesů ČR, ale na těchto se nedá nic stavět, nejsou zahrnuty v územním plánu k výstavbě. 
Dále poukázal na rušení klidu v období státního svátku 1. máje následujícího po „ oslavě čarodějnic“, 
konkrétně měl na mysli nahlas puštěné rádio v místě konání oslav v dopoledních hodinách. 
K samotné organizaci „oslavy Máje“ uvedl, že děkuje organizátorům za poklidný průběh samotné 
oslavy v průběhu noci.  
Zastupitel Rudolf Höhnl dále poukázal na porušování jednacího řádu z posledního zasedání obce a na 
neúplný zápis z jednání. K tomuto požádal  o vložení do zápisu doslovného názoru na věc a citaci 
svých slov. Vzhledem obsáhlosti slovního požadavku výše jmenovaného, vyzval pořizovatel zápisu 
p.Vetešník zastupitele p. Höhnla o písemnou formu jeho  požadavku, kterou následně dodal s tímto 
obsahem : „Zastupitel Rudolf Höhnl poukázal na skutečnost, že obsazování bytů v č.p. 30 není 
v souladu s usnesením. Nedodržuje se schválený program jednání ZO dle pravidel jednacího 
řádu“Místostarosta obce Ing.Vetešník k tomuto uvedl, že zákon o obcích upravuje výlučné pravomoci 
starosty obce, kdy jedna z nich je rozhodování o uzavření  nájemních smluv, navíc na pracovním 
jednání bylo o tomto jednáno. 

Zastupitel Rudolf Höhnl dále poukazoval na nedostatky v zápisech, kdy se na ZO na něčem domluví a 
následně to není splněno.  Například uvedl koupi stanu, kdy se údajně zastupitelstvo usneslo na tom, 
že se stan nekoupí, ale následně byl stejně pořízen. K tomu místostarosta obce Ladislav Vetešník 
uvedl, že v minulosti dal zastupitelstvu návrh na koupi stanu pro veřejné akce konané obcí Pernink, ale 



to bylo zastupitelstvem odmítnuto. V následujících měsících byl na tomto základě stan v rámci 
jednotlivých akcí, jako např. vánoční advent, stavění máje, dětský den, oslavy obce apod. zapůjčován 
za úplatu (pronájem), kdy tyto pronájmy lze doložit účetními doklady vedenými obcí. Teprve nedávno 
byl stan z dobré vůle majitele nabídnut obci se slevou (z celkové prodejní částky odečteny částky za 
předešlé pronájmy), kdy zůstatková cena byla v takové výši, o které může z pozice zákonem dané 
pravomoci rozhodnout starosta obce bez souhlasu či vědomí zastupitelstva, o tomto bylo ale 
zastupitelstvo na předešlých jednáních informováno. 

K tomuto zastupitel Rudolf Höhnl uvedl, že by bylo dobré, aby zastupitelstvo rozhodovalo o všech 
transakcích. 

 Místostarosta Vetešník dále uvedl, že zastupitelstvo si na základě usnesení může vyhradit i 
rozhodování o dalších záležitostech, které  jsou  v současné době v pravomoci starosty, s výjimkou 
těch, které zákon výslovně vyhrazuje starostovi obce a vyzval případné zájemce ze strany 
zastupitelstva o přednesení konkrétního návrhu usnesení, které by výše uvedené upravovalo. Nikdo 
žádný návrh na úpravu pravomoci starosty nepodal.K tomuto již nebylo více diskutováno. 

P. Höhln byl následně odkázán, aby se řádně seznámil se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích 
s odkazem na paragrafové znění upravující pravomoci starosty, rady a zastupitelstva obce.  

O slovo se přihlásila Dagmar Junková, která  uvedla, že v nedávné době podala žádost na OÚ o 
pronájem pozemku před svou provozovnou „restaurace Plzeňka“ k výstavbě terasy, kdy jí byla dána 
odpověď, že do doby, něž se zastupitelstvo rozhodne o opravě chodníků, nemůže být v její věci 
rozhodnuto a  k faktu, že se ZO na dnešním jednání nedohodlo o konkrétní opravě chodníků a tak 
musí čekat do dalšího jednání, uvedla, že pociťuje újmu. Na toto jí bylo odpovězeno, že na základě 
plánovaného místního šetření k určení konkrétní opravy chodníků může být  v její věci rozhodnuto bez 
ohledu na termín dalšího zasedání ZO, jakmile bude dohodnuto o postupu oprav chodníků.  

Přítomný Rudolf Holý vznesl dotaz, zda obec ví, že se připravuje kanalizace mezi Perninkem a 
Abertamy a zda obec plánuje odkanalizování jejich domů. Starostka uvedla, že o této akci je 
zastupitelstvo informováno již v souvislosti s výstavbou cyklostezky, neboť původní trasa kanalizace 
měla vést v tělese cyklostezky. Vzhledem k tomu, že VaK nemá doposud vydané územní řízení, bylo 
dohodnuto na jednání s ředitelem VaKu, že trasa kanalizace půjde v trase vodovodu a dojde i 
k výměně vodovodního řadu mezi Abertamy a Perninkem. K jejich domům by měl být přiveden 
vodovodní řad, ale odkanalizování domů asi nebude možné. Pan Holý řekl, že má pocit, že si obec 
neváží lidí, kteří pro obec něco udělali. 
Dále se ZO dohodlo na termínu místního šetření ve věci výstavby haly f.a. RAGAZI a opravy 
chodníků na den 23.5.2013 od 17.00 hod.  

Ve 20.05 hod. bylo zastupitelstvo skončeno.  

29. ZO se bude konat dne 24.6. 2013 v zasedací místnosti OÚ Pernink v obvyklou dobu. 

 

Zapsal: Ing.Ladislav Vetešník 

V Perninku dne 20.5.2013 

 

 

 

 


