
Zápis a usnesení 3.zasedání ZO Pernink konaného dne 20.12.2010 od 17.30 hod. 
v učebně komunitního centra Krušnohorka 
Přítomni : viz prezenční listina 
 
     V úvodu zasedání zastupitelstva navrhla starostka hlasování o tom, že ověřovateli zápisu 
budou Ing. Kokrhelová, p.Mašek, zapisovatelkou p. Dibelková 
1/3/10 ZO schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Kokrhelovou, p. Maška, zapisovatelkou p. 
Dibelkovou 
Hlasování:  pro 7,  proti 1( Höhnl), zdržel se 1 ( Dibelková)    
      Starostka požádala o doplnění programu v bodu různé o schválení Návrhu Obecně 
závazné vyhlášky č.2/2010, kterou se mění oddíl VII Obecně závazné vyhlášky č.1/2007. 
2/3/10 ZO schvaluje program jednání 3. zasedání včetně jeho doplnění o schválení OZV 
č.2/2010 do bodu různé. 
Hlasování: pro 9, proti nikdo, zdržel se nikdo  
      Pan Groh provedl kontrolu plnění usnesení 2.zasedání, bylo konstatováno,že plnění bodu 
18/2/2010 nadále probíhá ( vypsání záměru pronájmu čp. 308) a ostatní usnesení byla splněna. 
3/3/10 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 2. zasedání 
Hlasování: pro 9, proti nikdo, zdržel se nikdo 
      K vyřízení žádosti o finanční půjčku nebyla předložena úplná dokumentace úhrad plateb, 
žadatel se nedostavil na jednání zastupitelstva, proto nebyla žádost o finanční půjčku pro 
p. Mižigára projednávána.  
       Starostka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 12/2010, které obsahovalo 
finanční dotaci na sčítání lidu v roce 2011 v hodnotě 4802,-Kč. Jedná se o účelovou dotaci, 
kterou nemůže obec vyúčtovat do 31.12.2010, proto bude celá  vrácena. 
4/3/2010 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2010 dle předloženého rozpisu 
Hlasování: pro 9, proti nikdo, zdržel se nikdo 
       Dne 9.12.2010 byl vyvěšen rozpočet, proto bylo nutno pro chod obce schválit tak zvané 
rozpočtové provizorium, kterým se bude hospodaření obce řídit až do schválení rozpočtu obce 
na rok 2011, starostka navrhla následující usnesení ke schválení 
5/3/2010ZO schvaluje v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtech rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pravidla rozpočtového 
provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření obce v následujícím znění: 

- rozpočtové hospodaření obce se v období od 1.1.2011 do schválení rozpočtu obce 
pro rok 2011 bude řídit rozpočtem schváleným pro rok 2010 

- výjimku z výše uvedeného pravidla mohou tvořit pouze výdaje spojené s řešením 
krizových situací (havárie, nutné opravy) 

- v rámci zajištění chodu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pernink bude 
příspěvkové organizaci v období rozpočtového provizoria vyplácena záloha na 
pokrytí nutných provozních výdajů ve výši 80000,- Kč/měsíc 

- investiční výdaje nelze v období rozpočtového provizoria čerpat, vyjma plnění 
smluvních závazků uzavřených do 31.12.2010 

Hlasování: pro 9, proti nikdo, zdržel se nikdo 
     Starostka seznámila zastupitele i přítomné občany s novou společností, která vznikla a 
která se bude  zabývat svozem  odpadu. Tuto společnost zatím tvoří město Boží Dar a 
Jáchymova, ale další obce ze sdružení SOKO, kterého je členem i naše obce uvažují o vstupu 
do této společnosti. Každá z obcí by se pak podílela na finančním podílu základního kapitálu 
dle poměru zúčastněných obcí včetně podílu na projektu. Minulé zastupitelstvo se k tomuto 
projektu přihlásilo, vklad do společnosti by byl asi ve výši 28.500,-Kč,  starostka předložila i 
návrh projektu, kde naše obec by obdržela sběrné nádoby na tříděný odpad a bioodpad a 
podílela by se na nákladech ve výši 81000,- + částka na svozové vozidlo opět dle podílu 



jednotlivých obcí.  Celková výše dotace, o kterou sdružení v tomto projektu požádá je 
12.770000,- Kč. Nově zakoupená svozová vozidla budou odvážet odpad z jednotlivých obcí. 
O výši cen budou obce rozhodovat společně. 
6/3/2010 ZO schvaluje vstup do společnosti s ručením omezených pro odvoz odpadu 
v rámci sdružení SOKO a souhlasí s výší podílu dle poměru zúčastněných obcí včetně 
podílu obce na projektu 
Hlasování:  pro 9 , proti nikdo, zdržel se nikdo 
      Starostka požádala zastupitelstvo o schválení Návrhu Obecně závazné vyhlášky č.2/2010, 
která mění v Obecně závazné vyhlášce obce Pernink č.1/2007 oddíl VII, kde se vypouští 
označení čl. „Sankce“, odstavec 1 a 2 jsou pozměněny, odstavec 3 je vypuštěn.Tato vyhláška 
bude vyvěšena dne 21.12.2010 na úřední desce a nabývá účinnosti dnem 5.ledna 2011. 
7/3/10ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2010, kterou se mění oddíl VII 
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 o místním poplatku ze psů, místním poplatku za 
lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 
místním poplatku ze vstupného a místním poplatku z ubytovací kapacity, tato vyhláška 
nabývá účinnosti 15. dnem od vyhlášení vyvěšením na úřední desce 
Hlasování: pro 9, proti nikdo, zdržel se nikdo 
       Paní Herčíková (Restaurace Plzeňka) dluží obci za vývoz popelnic za 1.pol.2010 částku 
9.945- Kč a požádala si o splátkový kalendář 
8/3/10 ZO schvaluje splátkový kalendář paní Renatě Herčíkové,  a to 6 splátek po 1500,- 
Kč a poslední splátku ve výši 945,- Kč a pověřuje starostku vyřízením 
Hlasování: pro 9, proti nikdo, zdržel se nikdo  
      Starostka předložila návrh  smlouvy s ČEZ o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene, na uložení kabelů NN v Nádražní ulici a požádala o schválení  návrhu smlouvy 
9/3/10 ZO schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene s ČEZ Distribuce, Děčín. Č. smlouvy IE-12-0003560/19 pro akci „Pernink 
Nádražní ul, kabel NN 
Hlasování : pro 9, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
         Dále informovala starostka o snížení odměn  uvolněným a neuvolněným členům ZO dle 
nařízení vlády 37/2003Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy se od 1.1.2011 snižuje  měsíční 
odměna o 5 %. 
10/3/10 ZO bere na vědomí měsíční odměnu starostce obce dle Nařízení vlády 37/2003 
Sb. ve znění pozdějších předpisů od 1.1.2011 
Hlasování : pro 9, proti nikdo, zdržel se nikdo 
        Dle nařízení vlády 37/2003Sb.,ve znění pozdějších předpisů se od 1.1.2011 snižují 
odměny neuvolněným členům ZO. 
11/3/10 ZO schvaluje měsíční odměnu neuvolněným členům ZO dle Nařízení vlády č. 
37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů od 1.1.2011  - místostarosta Kč 7134,- člen ZO 
Kč 437,-, člen výboru Kč 713,- a předseda výboru Kč 1007,- 
Hlasování: pro 9, proti nikdo, zdržel se nikdo 
      Sdružení Krušné hory- západ (SKH-Z) podalo v roce 2009 žádost o dotaci v projektu 
SKH-Z“ Budování kapacity pro rozvoj regionu Krušné hory západ do ROP NUTS 2 
Severozápad, projekt nebyl přijat , a proto Valná hromada schválila  nové podání žádosti o 
dotaci v roce 2010 s realizací v roce 2011. 
12/3/10  ZO Pernink na základě zprávy z Valné hromady SKH-Z, konané dne 
16.12.2010v Lokti, doplňuje po projednání své usnesení č.4/43/2010 ze dne 24.5.2010, 
kterým schválilo účast obce Pernink v projektu SKHZ“ Budování kapacity pro rozvoj 
regionu Krušné hory – západ“, předkládaného do ROP NUTS 2 Severozápad, včetně 
způsobu předfinancování realizace projektu takto: 



a) bere na vědomí , že projekt, který byl schválen Výborem regionální rady 
dne 26.11.2010 získal dotaci z fondu EU činí 85%, ale příspěvek ve výši 7,5% ze 
státního rozpočtu nebyl přiznán z důvodu nařízení Vlády ČR.K pokrytí vlastního 
podílu ve výši 7,5% získalo SKH-Z příspěvek v rámci Partnerství KK.Vzhledem 
k rozhodnutí Vlády ČR o neposkytnutí příspěvku 7.5% tj.367 500,00 Kč je třeba 
navýšit výši úvěru , kterou přislíbila Sdružení SKH-Z poskytnout ČS a.s. a jehož 
schválení bylo předmětem výše uvedeného usnesení č.4/43/2010 ze dne 24.5.2010 

b) schvaluje financování 7,5% výše svého podílu z rozpočtu obce 
c) schvaluje úhradu úroků z úvěru z rozpočtu obce ve výši 3,9% svého podílu místo 

původních 4,6%. 
d) schvaluje přijetí ru čitelského závazku ve výši svého podílu v projektu – 

vůči České spořitelně a.s.,Praha, pobočka Karlovy Vary  
Hlasování : pro 9,  proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
13/3/10 ZO schvaluje záměr prodeje p.p.č. 340/2 ve výši 197 m2          
Hlasování :  pro 9, proti nikdo, zdržel se nikdo 
         Byla předložena k nahlédnutí zpráva České školní inspekce ze dne 29.listopadu 2010, 
kdy byla provedena inspekce na ZŠ a MŠ Pernink. 
         Dne 10.12.2010 bylo provedeno závěrečné vyúčtování projektu Dirtyparku v Perninku, 
za vynětí plochy ze zemědělského půdního fondu tj.1200m2 zaplatí obec správní poplatek 
25.000,- Kč státu ( 40% tj 10.000,- Kč se vrací zpět obci).       
 P.Hıhnl – na základě místního šetření na Školní louce byl vznesen dotaz, jak bude řešen 
odvoz komunálního odpadu. 
Obec uvažuje o umístění odpadových nádob v přístřešku , řešení na jaře 2011.Vedle lékárny 
je umístěn sloupek proti vjezdu aut, v zimě však brání úklidu sněhu . Obec zvažuje výměnu. 
p.Höhnl požádal starostku o předložení faktur z vyúčtování otevření komunitního  centra, 
obdržel pouze soupis částek. Do faktur lze nahlédnout u účetní obce po 20. lednu,důvodem je 
uzávěrka hospodaření obce za rok 2010. 
Dále se dotázal, jak bude nakládáno se zjištěnými závadami  v komunitním centru. 
Prostřednictvím správcové objektu jsou zapisovány všechny vzniklé závady, dosavadní 
seznam byl již doručen Baustavu a na jaře se bude konat  kontrolní den, kdy se bude jednat o 
odstranění těchto závad. 
           P. Eva Nováková se dotázala zda a kdy budou prohrnovány odstavné plochy 
k lyžařským vlekům v Perninku, nebo je mají vlekaři prohrnovat na vlastní náklady?  
Obec bude odstavné plochy prohrnovat od 25.12.2010, kdy začne parkoviště provozovat. 
P. Doležel – zda je možné odhrnovat sníh na průjezdové cestě kolem garáží s přístupem na 
hlavní ulici. 
Starostka uvedla, že v případě takového spadu sněhu, jako je dosud, budou přednostně 
uklízeny ulice, kde bydlí občané, poté budou prohrnována tato místa. A dále upozornila, že 
finanční prostředky určené na úklid sněhu v obci pro rok 2010 jsou již skoro vyčerpány. 
V 19.45h bylo ukončeno zasedání. 
 
Zapsala : Iveta Dibelková 
V Perninku dne 20.12.2010 
 
----------------------------            -------------------------         -----------------------  
Ing.Jana Kokrhelová                    Jitka Tůmová                    Václav Mašek 
 
 
 


