
29. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení, konané dne 24.6.2013 od 17.30 hod. v zasedací místnosti 

OÚ Pernink 

Přítomni viz prezenční listina 

Omluveni: ing. Jana Kokrhelová, Iveta Dibelková, Jaroslav Aizner 

Ověřovatelé zápisu: pánové Václav Mašek, ing.Ladislav Vetešník 

Pořizovatel zápisu paní Jitka Tůmová 

 

1/29/13 ZO schvaluje ověřovatele zápisu  pana Václava Maška, ing. Ladislava Vetešníka a 

pořizovatele zápisu paní Jitku Tůmovou 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo,  

Starostka požádala o schválení programu jednání a jeho doplnění o projednání rozpočtových opatření 

č. 5 a 6/2013, schválení opravy – výměny oken v ZŠ Pernink a žádosti p.Mižigárové Heleny o splátkový 

kalendář na dlužnou částku, další doplnění  k programu jednání nebylo žádné, proto bylo hlasováno. 

2/29/13 ZO schvaluje program jednání 29. Zasedání včetně jeho doplnění 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Před začátkem zasedání byli zastupitelé seznámeni s fungováním Komunální odpadové společnosti, 

a.s. Karlovy Vary, informaci podal ing. Hora a ing. Venhoda zástupci této společnosti. 

3/29/13 ZO bere na vědomí informaci o Komunální odpadové společnosti,a,s,Karlovy Vary 

Hlasování:  pro 5 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Na jednání se dostavil v 18.23 pan Alois Štauber a jednání pokračovalo o 6 členech. Pan Petr Groh 

předseda kontrolního výboru provedl kontrolu plnění usnesení 28. Zasedání.  

4/29/13 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 28. Zasedání ZO 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Zastupitelé jednali dále o schválení záměru prodeje části p.p.č. 316/12 a části stpč. 280 v k.ú.Pernink 

dle místního šetření z května 2013. 

5/29/13 ZO schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 316/12 cca  40 m2   a části stpč. 280 cca  26 m2 

v k.ú.Pernink a pověřuje starostku provedením 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Starostka předložila návrh firmy FITECH Plzeň s nabídkou na zajištění digitalizace místního kina, 

zastupitelé se dohodli, že chtějí zachovat kino, a tak bylo hlasováno. 



6/29/13 ZO schvaluje provedení digitalizace kina za nabídkovou cenu pana Čížka  , FITECH Plzeň za 

cenu Kč 156000,- a pověřuje starostku obce vyřízení včetně podepsání smlouvy o dílo 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti  nikdo, zdržel se 1 hlas (p.Höhnl) 

ZO projednalo žádost ZŠ a MŠ Pernink na uvolnění  částky na mzdy pro měsíce červenec a srpen 

2013. 

7/29/13 ZO schvaluje uvolnění finanční částky Kč 77190,- na mzdy na měsíc červenec a srpen 2013 

po ZŠ  a MŠ Pernink 

Hlasování pro 6 hlasů, proti  nikdo, zdržel se nikdo 

Ředitelka školy požádala o povolení převodu finanční částky 3000,- z rezervního fondu do režijních 

nákladů na úhradu odměny pro žáky školy za akci Elektrovin. Děti pojedou za odměnu do lanového 

parku na Plešivci. 

8/29/13 ZO schvaluje ZŠ a MŠ Pernink převod částky 3000,- Kč z RF školy do rež.nákladů na úhradu 

odměny pro žáky školy za akci Elektrovin 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Dále ředitelka školy požádala ZO o uvolnění částky Kč 15000,-z rozpočtu obce  na odměny učitelům za 

práci navíc. Starostko uvedla, že si váží práce učitelů školy, ale v současné době je nutné finance 

směřovat na škody po povodni, která proběhla na začátku června a nevyhnula se ani naší obci a 

dodala, pokud má paní ředitelka nějaké našetřené finanční prostředky, tak samozřejmě může 

učitelům odměny dát a je to zcela v její kompetenci, ale obec ze svého rozpočtu tyto prostředky 

převést nemůže. Dále bylo dohodnuto, že tyto prostředky použije p.ředitelka z rezervního fondu ZŠ. 

9/29/13 ZO schvaluje ZŠ a MŠ převod částky Kč 15000,- z RF školy do mzdových prostředků školy 

Hlasování pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

ZO projednalo předložená rozpočtová opatření č. 5 a 6/2013. 

10/29/13 ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 5/2013 6/2013 dle předloženého rozpisu 

Hlasování pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Starostka informovala o získané dotaci na výměnu oken v ZŠ  a o provedeném nabídkovém řízení, 

které vyhrála firma Unionplast, Ostrov 

11/29/13 ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výměnu oken v ZŠ a MŠ Pernink s firmou 

Unionplast group sro Krušnohorská 1292 Ostrov za cenovou Nabídku  Kč  364797,-  a pověřuje 

starostku podpisem smlouvy 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Žádost p. Heleny Mižigárové o povolení splátkového kalendáře na dlužnou částku Kč 22878,- - jedná 

se o částku za nájem v čp. 30, vodné stočné, el.energii a topení, kterou p. Helena Mižigárová 



neuhradila obci. Dopisem požádala o možnost splátek ve výši 300,-/měsíčně, ZO se dohodlo 

vzhledem k výši dluhu, že měsíční splátky povolí ve výši Kč 500,-. 

12/29/13 ZO schvaluje splátkový kalendář paní Heleně Mižigárové, nar. 24.12.1984 na částku Kč 

22878,-, za dlužnou čásku za byt. jednotku v čp. 30, Blatenská ul. Pernink,  a to ve výši Kč 500,- 

měsíčně počínaje červnem 2013 tj.  45 splátek po 500,- Kč  poslední 378,- Kč a pověřuje starostku 

podpisem spl.kalendáře 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

P.Höhnl požádal o vyčištění kanálu ve Střední ul. starostka uvedla, že od července na 3 měsíce budou 

na obci zaměstnaní 2 pracovníci z úřadu práce na veřejnou službu a budou využiti na tyto práce, na 

úklid, vyčištění chodníků a opravu škod po povodni – propadlá silnice v Bludenské ul., chodník na 

rohu Nádražní a další. Dále starostka informovala o proběhlé kontrole dešťového kanálu mezi 

Nádražní ul. a Blatenskou, kde bylo zjištěno, že kanalizační trubka z Nádražní ulice byla přerušena cca 

v polovině silnice a napojena na menší průměr, takže dochází při přívalových a vydatných deštích 

k ucpání trubky a voda pak vyvěrá na silnici a ohrožuje nemovitosti pensionu Mila v Blatenské ul.  je 

nutné potrubí pročistit, toto bude také třeba udělat.  

Pan Beer požádal zastupitelstvo o schválení převodu nemovitosti  p.p.č. 674/38 v k.ú.Pernink, o 

kterou si požádal. ZO souhlasilo se zařazením bodu  a následně hlasovalo. 

13/29/13 ZO schvaluje prodej p.p.č. 674/38 o výměře 657 m2 v k.ú.Perninku panu Rolandu 

Beerovi, Gen. Svobody 401, Abertamy do výlučného vlastnictví za cenu Kč 150,-/m2 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Ing. Vetešník se dotázal, zda by bylo možné projednat s bankami zřízení bankomatu do obce. 

Starostka zašle na banky dotaz s tímto požadavkem. Nebyly další dotazy ani připomínky k jednání ZO, 

a tak bylo zasedání v 19.45 hod. ukončeno, Další jednání bude 23.9.2013. 

Zapsala: Jitka Tůmová 

V Perninku dne 24.6.2013 

 

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

    Václav Mašek        Jitka Tůmová  ing. Ladislav Vetešník 


