
Zápis a usnesení 28. zasedání ZO Pernink konané dne 19.ledna 2009 od 17.30 hod. 
 
Přítomni viz prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu: p. Dibelková a p. Novotný 
Doplnění programu o převod hasičského automobilu Škoda 706 RTH CAS 25 SPZ 1K49985 
do majetku města Abertamy účetní hodnota 234667,- Kč   a schválení podání  žádosti o dotaci 
na datové schránky,  do bodu různé zřízení hřiště pro mládež, místní zpravodaj 
1/28/09 ZO schvaluje program jednání 28.zasedání a jeho doplnění 
Hlasování: pro 9 proti nikdo, zdržel se nikdo 
Ing. Dvořák informoval ZO o hospodaření TJ Sokol za rok 2008, v písemné podobě obdrží 
ZO vyúčtování koncem února.. Dále pokračovalo jednání kontrolou usnesení 27. zasedání. 
Pan Holý upozornil na neočíslované usnesení, toto bylo hned napraveno a opravený zápis 
bude zastupitelům zaslán, rovněž tak bude opraven zápis na internetu. 
2/28/09 ZO bere na vědomí kontrolu usnesení 27. zasedání ZO 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo  
Zastupitelstvo projednalo inventurní seznamy majetku obce k 31.12.2008. Starostka podala 
informaci o rozestavěných akcích a o celkovém majetku obce. 
3/28/09 ZO bere na vědomí výsledky inventury majetku obce k 31.12.2008  
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
ZO podrobně projednalo rozpočtové opatření č. 16/2008.  
4/28/09 ZO schvaluje RO č. 16/2008 dle přiloženého rozpisu, který bude součástí zápisu 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dalším bodem programu jednání bylo schválení rozpočtového opatření č. 1/2009, jednalo se o 
příspěvek na školství  ve výši Kč 182480,- Kč a na státní správu ve výší Kč 748500,-. 
5/28/09 ZO schvaluje RO č. 1/2009  zvýšení příjmů v pol 4112 ve výši 930980,-  
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Prodej pozemku č. 1680/16 v k.ú.Pernink paní Emmě Lindnerové, jedná se o pozemek 
sousedící s nemovitostí žadatelky. 
6/28/09 ZO schvaluje prodej p.p.č. 1680/16 o výměře  174 m2 paní Emmě Lindnerové, 
Kostelní 98, Pernink za cenu Kč 25,-/m2 s tím, že paní Lindnerová ponese veškeré 
náklady spojené s prodejem nemovitosti 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále starostka informovala o podané žádosti do ROPu za sdružení Krušné hory západ, která 
byla zamítnuta v loňském roce, proto se sdružení rozhodlo tuto žádost podat znovu ve 2. 
výzvě, a proto je nutno přijmout nové usnesení. Obec Pernink jako člen sdružení může 
v rámci tohoto projektu získat cca Kč 114000,- na technickou pomoc, projektovou 
dokumentaci, či studii proveditelnosti. Původní usnesení ze dne 9.6.2008 je ale nejprve nutno 
zrušit. 
7/28/09 ZO ruší své usnesení č. 11/20/08 ze dne 9.6.2008 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 8/28/09 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci do ROP NUTS 2 Severozápad:  
Prioritní osa: 2 – Integrovaná podpora místního rozvoje,  
Oblast podpory 2.1 – Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta 
veřejnosti 
Název projektu:  „Budování kapacity pro rozvoj regionu Krušného hory-západ“ 
Rozpočtové náklady: celkem 4,9 mil. Kč 
Předkladatel žádosti: Sdružení Krušné hory – západ 
A dále ZO schvaluje zajištění předfinancování projektu“Budování kapacity pro rozvoj 
regionu Krušné hory – západ“ předkladatelem žádosti ve výši 4,9 mil. Kč, tj. 100% 
z úvěru od České spořitelny. 



Zároveň schvaluje spolufinancování projektu ve výši Kč 367500,- tj. 7,5% z vlastních 
zdrojů předkladatele, Sdružení Krušné hory – západ. 
ZO schvaluje úhradu úroků z úvěru z rozpočtu obce ve výši 4,6% svého podílu 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále požádala starostka o souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt „Místní agenda 21 
v regionu Krušné hory-západ“ v rámci mikroregionu KHZ.  
9/28/09 ZO schvaluje podání žádosti pro projekt Místní agenda 21 v regionu Krušné 
hory západ a tímto ZO jasně a srozumitelně deklaruje, že je ručitelem projektu „ Místní 
agenda 21 v regionu Krušné hory –západ“ v rámci mikroregionu Krušné hory západ, 
který žádost předkládá a ponese případné závazky plynoucí z realizace projektu v rámci 
FR MŽP 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dalším bode byla projednání OZV č. 1/2009 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku, 
vzhledem k tomu, že se jedná o povinnost úklidu psích exkrementů, je nutné zakoupit koše a 
sáčky a tyto pak rozmístit v obci. 
10/28/09 ZO schvaluje OZV č. 1/2009 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku, tato 
OZV nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyvěšení 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Převod hasičského vozu Škoda 706 RTH CAS 25 SPZ 1K49985 do majetku Města Abertamy, 
účetní hodnota tohoto vozu je 234667,- Kč. Vzhledem k tomu, že JSDH obdržela v loňském 
roce nový vůz, není třeba druhé stříkačky. Tuto jsme obdrželi v roce 2006 od kraje a může být 
pouze bezúplatně převedena na jinou jednotku SDH. 
11/28/09 ZO schvaluje bezúplatný převod hasičského vozu Škoda 7O6 RTH CAS 25 SPZ 
1K49985 do majetku Města Abertamy, účetní hodnota činí Kč 234667,- 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
Dále starostka informovala o novém zákonu, který nařizuje obcím zřídit od 1.7.2009 tzv. 
datové schránky, prostřednictvím kterých budou posílat úřady dopisy, tyto datové schránky si 
musí nechat zřídit všechny právnické organizace. Obec si může podat žádost v rámci IOP 
ministerstva vnitra o dotaci. 
12/28/09 ZO schvaluje podání žádosti v rámci Integrovaného operačního programu „E-
Government v obcích- Czech POINT“ 
Operační program: IOP 
Prioritní osa: 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě 
Oblast podpory: 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě 
Cíl podpory: Konvergence 
Rozpočtové náklady projektu:  Kč 68540,-, což je 85% celkových způsobilých výdajů 
A zároveň schvaluje spolufinancování projektu ve výši 15% z vlastních zdrojů obce 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Pan Holý uvedl, že by byla třeba malá úprava v kotelna, kde je garážovaná rolba. Stroj jezdí 
na sněhu a pak stojí v zimě v garáži, dochází k zamrznutí důležitých součástek a následně pak 
k poškození těchto dílů a zbytečným opravám. Pokud by se podařilo v kotelně vybudovat 
uvnitř menší garáž pro rolbu s vytápěním, předešlo by se různým zbytečným opravám, je 
nutno pozvat statika, který se vyjádří k objektu. Po letošní zimě bychom situaci řešili. 
Návštěvníci obce vyhledávají v zimě sáňkařské svahy,  není tady určen žádný konkrétní svah, 
který by mohli využívat pro bobování a sáňkování, proto pan Holý dává k zamyšlení, zda 
nezřídit sáňkařskou dráhu na cestě z nádraží do lesoparku .Samozřejmě by se musely udělat 
mantinely, upravit dojezd do louky nebo do protisvahu a vedle udělat pěšinu pro pěší, muselo 
by se to projednat s Lesní správou Horní Blatná. Paní Dibelková uvedla, že úpravy pro 
sáňkaře vy mohly být provedeny na svahu Šibeničního kopce směrem ke hřišti. Je nutné 
udělat místní šetření u obou variant a eventuelně připravit pro příští rok. Pan Holý dále uvedl, 



že by bylo dobré zřídit hřiště pro mládež, a to na běžeckém kolečku v horní části, je možno 
získat  i některé prolézačky z dětského hřiště, které bylo zrušeno v Bohaticích a část z něho 
dostalo Město Abertamy. Starostka toto projedná se starostou Abertam. 
Paní Dibelková se dotázala, kde bude náhradní hřiště pro děti, když od dubna se zbourá 
tělocvična a bude i stavební ruch na hřišti u školy. Děti mohou využívat horní park na 
Blatenské ulici, je tam hřiště na volejbal a travnatá plocha. 
Pan Novotný  od nového roku bude společně se slečnou Dörflerovou, pracovnicí IC 
v redakční radě Perninského zpravodaje, a proto požádal paní Dibelkovou, zda by nebyla 
ochotna stát se další členkou redakční rady, zároveň vyzval další občany,  kteří by měli zájem 
o tuto práci, že se na něj mohou obrátit.    
Pan Höhnl  uvedl, že  7.7.2008 bylo pracovní jednání ZO ohledně čp. 30, ze kterého měl být 
pořízen zápis, rovněž chtěl vědět, co bude s dome obec dělat. Starostka svolá pracovní jednání 
ZO, které se bude týkat pouze čp. 30, které bude  2.2.2009, zároveň starostka požádala 
zastupitele, aby si připravili návrhy na řešení objektu. Konec zasedání byl v 19.15 hod. 
 
V Perninku dne 19.1.2009 
 
 
     Jaroslav Novotný          Jitka Tůmová              Iveta Dibelková 


