
31. zasedání ZO Pernink  zápis a usnesení zde dne 23.9.2013, které se konalo od 17.30 hod. 

v zasedací místnosti OÚ 

Před zahájením jednání přišel p. Kubeš, který byl pověřen firmou Baustav , a.s. Karlovy Vary podáním 

informace ohledně nájemní smlouvy na stavební pozemky a který sdělil zastupitelům, že firma 

Baustav z důvodů krize žádá o prodloužení nájemní smlouvy o dva roky za stejných podmínek jako 

dosud, pokud by to nebylo  možné, pak  po ukončení  smlouvy  bude Baustav žádat o  vrácení zálohy, 

kterou obci poskytla. 

Přítomni: viz prezenční  listina 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Petr Groh, Jaroslav Aizner  a na pořizovatele zápisu p. Jitka 

Tůmová 

1/31/13 ZO schvaluje p.   Petra Groha a p. Jaroslava Aiznera   ověřovateli zápisu, p.     Jitku 

Tůmovou  pořizovatelem zápisu 

Hlasování:  pro: 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Starostka podala návrh na hlasování o programu jednání 31. Zasedání, nikdo neměl doplnění ani 

připomínky k programu. 

2/31/13 ZO schvaluje program jednání 31. Zasedání 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Předseda kontrolního výboru Petr Groh provedl kontrolu plnění usnesení 30. Zasedání, bylo 

zkonstatováno, že všechna  usnesení byla splněna 

3/31/13 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 30. Zasedání ZO Pernink 

Hlasování:  pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Dále bylo jednáno ohledně příspěvku na mzdy do ZŠ a o mimořádném příspěvku na studium 

Metodika a koordinátora ICT v ZŠ a na zakoupení licence pro počítačovou síť. 

4/31/13 ZO schvaluje příspěvek z rozpočtu obce na mzdy pro ZŠ a MŠ Pernink ve výši na září 2013 

38595,- a na říjen 2013 Kč 38595,- a schvaluje mimořádný příspěvek ve výši Kč 15600,- na studium 

Metodika a koordinátora ICT a Kč  30000,- na zakoupení nové licence pro počítačovou síť v ZŠ a MŠ 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Dále ZO projednalo rozpočtové opatření č. 7/2013 v předloženém položkovitém členění 

5/31/13 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2013 dle předloženého rozpisu, který bude součástí 

zápisu 31. Zasedání 

Hlasování pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

ZO jednalo o vstupu do Komunální odpadové společnosti, bylo dohodnuto, že ještě  se vstupem 

vyčkáme .  



Rovněž bylo jednáno ohledně přechodu k jinému dodavateli elektřiny a plynu, starostka zašle dopis 

na ČEZ a RWE, aby nabídli výhodnější cenu, případně oslovíme další nabídky na levnější plyn a 

elektrickou energii a následně porovnáme. 

Starostka informovala zastupitele o možnosti podání žádosti o dotaci pro JSDH Pernink na 

neinvestiční náklady na zajištění akceschopnosti naší jednotky. 

 6/31/13 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na zajištění akceschopnosti JSDH Pernink ve výši Kč 

99500,- 

Hlasování:  pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Žádost firmy RAGAZI na prodej části p.p.č. 316/12 a části stpč. 280 v k.ú.Pernink – starostka uvedla, 

že záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce po dobu 15-ti dnů a je možné o prodeji hlasovat. 

7/31/13 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 316/12 o výměře cca 40 m2 a  části stpč. 280 o výměře cca 

26 m2 v k.ú.Pernink společnosti RAGAZI s.r.o. Karlovarská 421, Pernink  za cenu Kč  250,- Kč/m2 

s tím, že společnost RAGAZI ponese veškeré náklady na vyhotovení geometrického plánu, smluv a 

daní s tím spojených a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy 

Hlasování:  pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Prodej pozemků na stavbu rodinného domu, v nabídce byly dva pozemku č. 782/25 a 782/26 

v k.ú.Pernink, dostavili se dva zájemci o tyto pozemky. Starostka seznámila  přítomné zájemce 

s pravidly a podmínkami pro přidělení pozemků na stavbu rodinného domu, následně pak byla 

navržena usnesení a hlasováno, nejprve o p.p.č. 782/25 o výměře 952 m2 a následně pak o p.p.č. 

782/26 o výměře 936 m2. 

8/31/13 ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s panem Jakubem Pospíšilem, bytem 

Pražská 260. 36235 Abertamy a slečnou Dagmar Hodačovou, bytem Sídliště 9. Května 1237, 36221 

Nejdek, jako jediným zájemcem na p.p.č. 782/25 o výměře  952 m2 za nabídkovou cenu Kč 

142800,-, která bude uvedena ve smlouvě o smlouvě budoucí, která bude sepsána na základě výzvy 

Obce Pernink, přičemž platí následující podmínky: do 1 roku od podpisu smlouvy o smlouvě 

budoucí musí zájemce získat stavební povolení nebo souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavby 

rodinného domu, do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí zahájit stavbu rodinného 

domu a do pěti let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí pak dům postavit a zkolaudovat, od 

data získání stavebního povolení nebo souhlasu stavebního úřadu s ohlášením stavby rodinného 

domu bude p. Jakub Pospíšil a sl. Dagmar Hodačová Obci Pernink hradit nájemné ve výši Kč 5,-

/m2/rok do doby převodu pozemku na zájemce, ZO pověřuje starostku obce sepsáním smlouvy o 

smlouvě budoucí a jejím podpisem. 

Hlasování:  pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

9/31/13 ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s panem Pavlem Štrobachem, bytem 

Svinařovská 227, 27305 Smečno  a slečnou Barborou Grůzovou, bytem Bořetice 189, PSČ 69108    

na p.p.č. 782/26 o výměře  936 m2 za nabídkovou cenu Kč 140400,- která bude uvedena ve 

smlouvě o smlouvě budoucí, která bude sepsána na základě výzvy Obce Pernink, přičemž platí 

následující podmínky: do 1 roku od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí musí zájemce získat 



stavební povolení nebo souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavby rodinného domu, do dvou let 

od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí zahájit stavbu rodinného domu a do pěti let od podpisu 

smlouvy o smlouvě budoucí dům postavit a zkolaudovat, od data získání stavebního povolení nebo 

souhlasu stavebního úřadu s ohlášením stavby rodinného domu bude p. Pavel Štrobach a slečna 

Barbora Grůzová  Obci Pernink hradit nájemné ve výši Kč 5,-/m2/rok do doby převodu pozemku na 

zájemce. ZO dále pověřuje sepsáním smlouvy o smlouvě budoucí a jejími podpisem 

Hlasování pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Zastupitelé se seznámili s dílčí zprávou o přezkoumání hospodaření obce za 1. pololetí roku 2013, kdy 

výrok auditora zněl bez výhrad. 

10/31/13 ZO bere na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce od 1.1.2013 do 

30.6.2013 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Starostka informovala o situaci ve sdružení SOKO a podala návrh na vystoupení obce Pernink ze SOKa 

11/31/13 ZO schvaluje ukončení členství obce Pernink ve sdružení SOKO, a to k 31.12.2013 

Hlasování pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Slečna Alžběta Grohová předložila zastupitelům návrh domu, který chce postavit na p.p.č. 782/22 

v k.ú.Pernink 

12/31/13 ZO schvaluje slečně Alžbětě Grohové  stavbu rodinného domu dle předložené  vizualizace 

domu na stavebním pozemku č. 782/22 

Hlasování:  pro 8 hlasů, proti nikdo,  zdržel se 1 hlas (p.Tůmová) 

Dále starostka informovala zastupitele, že manželé Miroslav a Helena Mižigárovi souhlasí s nabídkou 

bytu v přízemí domu čp. 30 a bude s nimi uzavřena nájemní smlouva. Dále starostka informovala, že 

Helena Mižigárová ml. neplatí splátky dle uzavřeného splátkového kalendáře a že tedy starostka podá 

návrh na úhradu dlužné částky k soudu. Dále informovala starostka zastupitele o možnosti dotace na 

zateplení budov v majetku obce, tj. základní školy, školní družiny a obecního úřadu. Nabídku na 

zpracování podkladů pro možnost podání dotace nabídl ing. Koutný. Zastupitelé se dohodli, že 

starostka požádá zhotovitele, aby udělal pořadí a vybral jednu z budov, na kterou následně požádá o 

dotaci na zateplení. 

13/31/13 ZO pověřuje starostku jednáním s ing. Koutným ohledně stanovení prioritní budovy pro 

dotaci, starostka následně bude ZO informovat 

Hlasování pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Starostka informovala ZO o problémech, které přinesla nová vyhláška ohledně kácení stromů mimo 

les a že společně s p. Kubíčkovou připravují seznam stromů, které by mohly být zahrnuty do 

významných stromů v obci, zatím je zmapována část obce a kdyby se chtěl někdo další v této věci 

angažovat, tak může. Místostarosta podal návrh na zhotovení pódia v kině, což by znamenalo cca 35-

40tis. Kč z rozpočtu obce, dále předložil nabídku na nákup zimní frézy na pásech za 46 tis. a uvedl, že 

starou frézu zaveze na posouzení jejího stavu.  



Pan Doležel ml. požádal o pročištění dešťového kanálu na Blatenské ul. Starostka pak ještě 

informovala o nutné opravě kanálu v Meinlové ul.  Nebyly další připomínky k jednání. 

Zastupitelé se dohodli na dalším zasedání, které bude 4.11.2013 a ve 20.06 hod. bylo zasedání 

ukončeno. 

V Perninku dne 23.9.2013 

 

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

    Jaroslav Aizner          Jitka Tůmová            Petr Groh 


