
Zápis a usnesení z 30. zasedání ZO Pernink konaného dne 9.9.2013 
 
Přítomni viz prezenční listina, omluveni pánové Petr Groh, Rudolf Höhnl 
Ověřovatelé zápisu: p. Mašek, p.Dibelková 
Pořizovatel zápisu: p. Ing.Ladislav Vetešník 
Nepřítomen: p. Jaroslav Aizner 
 
V úvodu starostka obce Jitka Tůmová požádala o schválení ověřovatelů  a pořizovatele zápisu 
 
1/30/13 ZO schvaluje p.  Maška, p.Dibelkovou jako ověřovatele zápisu a pana Ing.  
Vetešníka jako pořizovatele zápisu 
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 
V 17.32 hod. dostavil se p.Aizner, pokračováno v počtu 7 členů. Starostka přednesla kontrolu 
plnění 29. usnesení ZO. Nikdo z členů ZO neměl žádné dotazy či připomínky k plnění 
usnesení . 
 
2/30/13 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 29. Zasedání 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 
Dále starostka požádala o schválení programu jednání, nikdo z přítomných zastupitelů neměl 
připomínky či doplnění programu , proto bylo hlasováno. 
 
3/30/13 ZO schvaluje program 30. zasedání 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 
Účetní ZŠ a MŠ Pernink pí. Chlupáčová za účasti ředitelky výše uvedené organizace  
přednesla ZO hospodaření  ZŠ a MŠ Pernink k datu 30.6.2013. Nebyly připomínky 
k hospodaření školy, a tak bylo hlasováno. 
 
4/30/13 ZO bere na vědomí hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pernink 
k 30.6.2013 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 
Starostka předložila zastupitelům hospodaření obce k 30.6.2013,  zastupitelé prošli jednotlivé 
položky na straně příjmů ï výdajů, nebyly další připomínky, a tak bylo hlasováno. 
 
5/30/13 ZO bere na vědomí hospodaření obce k 30.6.2013 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se  0 
 
6/30/13 ZO schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu – přípojka vody pro 
objekt čp. 140 v Perninku – stavebník manželé Eretovi, Jáchymovská 411, Pernink a 
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 
Starostka přednesla žádost Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje o poskytnutí 
finančního daru na pořízení mechanického přístroje na stlačování hrudníku, zastupitelé 
nesouhlasí s příspěvkem  a v tomto smyslu bude i ZZS Karlovarského kraj odpovězeno, ZO 
se domnívá, že toto by měl financovat Kraj potažmo stát. 
 



7/30/13 ZO neschvaluje finanční dar Zdravotnické záchranné službě Karlovarského 
kraje 
Hlasování: pro 7    hlasů,    proti 0 ,   zdržel se   0 
Starostka předložila smlouvu  o poskytnutí dotace na školení hasičů. 
8/30/13 ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Karlovarského 
kraje pro SDH Pernink ve výši  Kč 2420,- a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 
9/30/13 ZO schvaluje přijetí daru – obrazu Světlo v lese od p. Jana Samce, Škroupova 9, 
Karlovy Vary a uzavření darovací smlouvy, hodnota daru je Kč 9 000,- a dále schvaluje 
přijetí daru – obrazu Krušnohorská krajina od p. Varvary Divišové, Dalovice, Borská 
36 a uzavření darovací smlouvy, hodnota daru je Kč 20 000,- a pověřuje starostku obce 
podpisem darovacích smluv 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 
10/30/13 ZO ruší obřadní den 26.10.2013 z důvodů konání voleb do poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky, náhradní termín stanovuje na 19.10.2013 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 
Ing. Vetešník se dotázal ,jaká je šance přemístit hrací prvky z dětského hřiště (bývalé 
pozemky) na dětské hřiště MŠ Perninku, kdy by se mohlo udělat  ze dvou malých hřišť jedno 
s více hracími atrakcemi, které by bylo přístupné i veřejnosti. Tento nápad vzešel ze 
společného jednání starostky a místostarosty obce. Ve věci proběhla debata se závěrem, že 
proběhne jednání s ředitelkou ZŠ a MŠ Pernink se zaměřením na zjištění podmínek, za 
kterých by mohla být věc uskutečněna. Především se jedná o podmínky dotačního titulu, díky 
kterému došlo k vybudování výše uvedeného dětského hřiště.  
P.Štauber poukázal na propadlý hydrant v Nádražní ulici.  
Ing.Vetešník se dotázal na stavební závady v komunitním centru, zejména komíny pro 
plynový kotel, kdy bylo ze strany starostky odpovězeno, že již ve věci proběhlo jednání 
s odpovědnou osobou zhotovitele a vzhledem stále platné záruční době bude provedena 
odpovědnou firmou oprava.  
Dále proběhla debata o udržitelnosti běžeckého kolečka, zejména se zarůstající trávou a s tím 
spojené problémy. Následně pak v  18.38  hod. bylo jednání zastupitelstva skončeno.  
 
31. zasedání ZO se bude konat dne   23.9. 2013 v zasedací místnosti OÚ Pernink. 
 
Zapsal: Ing.Ladislav Vetešník 
 
V Perninku dne 9.9.2013 
 
 


