
 
Zápis a usnesení 33. zasedání ZO Pernink konaného dne 4.6.2009 od 16.30 hod. 
v zasedací místnosti  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni : viz prezenční listina 
 
Zapisovatelka: Iveta Dibelková 
 
Ověřovatelé zápisu:  p. Aizner, p. Mašek 
 
Starostka přivítala přítomné na ZO. 
P.Höhnl  požádal o doplnění zápisu 32.zasedání ZO , konaného dne 29.4.2009 , 
k projednávanému bodu - zhotovení nových garážových vrat toto : navrhuji šetření financí a 
odklad pořízení 2ks garážových vrat do garáží Obecního úřadu v Perninku . P. Dibelková 
požádala o doplnění zápisu 32.zasedání ZO , konaného dne 29.4.2009 , k bodu prodej 
pozemku 771/1  toto : navrhuji, aby strana Šibeničního kopce směrem do obce zůstala bez 
výstavby, strana za domovem důchodců by měla být osazena zelení, může zde vzniknout 
jezírko s lávkou, arburetum. Spolupracovat s domovem důchodců v otázce výsadby zeleně.  
Starostka požádala o doplnění programu . 
Vyřazení bodu č. 4 z projednávání – na žádost  žadatele / p. Fukárková /, zařazení výběrového 
řízení  Malá Nádražní na tento bod , opravv povrchu komunikace a odstavné plochy . Dále do 
bodu různé zařadit podmínky pro přidělování byt.jednotek v čp. 30 . 
1/33/09 ZO schvaluje program 33. zasedání ZO včetně jeho doplnění 
Hlasování:   pro 7 hlasů , proti  nikdo , zdržel se nikdo  
Kontrola usnesení 32. ZO . Kontrolu  plnění usnesení provedl p. Holý . 
2/33/09 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 33. Zasedání ZO 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo , zdržel se nikdo  
Hospodaření ZŠ a MŠ za r. 2008 
Zprávu o hospodaření za rok 2008 přednesla hospodářka školy p. Chlupáčová . Navýšení 
finanční částky za nákup speciálních čisticích prostředků .Plánuje se výměna  6 kusů oken 
v budově dílen . Nebyly žádné další dotazy či připomínky k hospodaření . 
3/33/09 ZO bere na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ Pernink k 31.12.2008 
Hlasování: pro  7 hlasů , proti nikdo , zdržel se nikdo 
Hospodaření 1.Q r. 2009-  zprávu přednesla hospodářka školy p. Chlupáčová . Byl zakoupen 
posilující modem k počítačové síti , byly dokoupeny další moduly  pro počítačový  program  
Bakalář . Za 1.čtvrtletí bylo  ušetřeno 28.000 Kč.  
4/33/09 ZO bere na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ Pernink k 31.3.2009 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti  nikdo , zdržel se nikdo 
Starostka předložila návrh na rozpočtové opatření , který se týkal dotace Krajského úřadu na 
komunikaci Malá Nádražní. Tato změna byla se zastupitelstvem projednána na pracovním 
jednání. 
5/33/09 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2009 – navýšení příjmů  v pol. 4122 org. 
9069 dotace z KrÚ na opravu komunikace Malá Nádražní Kč 260000,- a zvýšení výdajů 
par. 2212 pol. 5171 org. 9069 oprava komunikace  Malá Nádražní  Kč 260000,-- 
Hlasování: pro  7 hlasů , proti  nikdo ,  zdržel se nikdo  
 
 
Nabídkového řízení na akci „Oprava povrchu obecní komunikace Malé Nádražní a odstavné 
plochy „ se zúčastnily celkem tři firmy . Oba protokoly , o otevírání obálek a o pořadí 
nabídek, budou součástí zápisu jednání ZO ze dne  4.června 2009. 



6/33/09 ZO schvaluje vítěze nabídkového  řízení na akci „Oprava povrchu obecní 
komunikace Malé Nádražní a odstavné plochy“ a to firmu Údržba silnic Karlovarského 
kraje , a.s. , Na Vlečce 177, Otovice ,IČ  26402068 ,DIČ  CZ  2642068                  
s nabídkovou cenou  588 113 ,- Kč .  ZO pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 
Hlasování:  7 hlasů, proti nikdo , zdržel se nikdo  
Občanské sdružení Pegas Děpoltovice, ve spolupráci s Fuchsjagd Rittersgrün v SRN , 
připravují v rámci projektu přeshraniční spolupráce vytýčení trasy stezky pro koně, která 
přispěje k rozvoji turistického ruchu a jezdeckého sportu v Karlovarském kraji .  Trasa povede 
z Karlových Varů – Staré Role přes Děpoltovice , Rosnice , Pernink  do Rittersgrünu. 
Sdružení  se na naši obec obrací se žádostí o povolení průjezdu pro koně po komunikacích a 
pozemcích v katastru obce Pernink.  Konkrétně se jedná o Velflinskou ulici , část Karlovarské 
ulice , Jáchymovskou ulici až k č.p. 360 a dál o lesní a polní cesty směrem k Lesíku , Hájence 
až k hranicím se SRN. Vyjmuta je cesta kolem hřbitova. 
Trasa bude využívána v období od 1.4. do 31.10. bežného roku, odpovědná osoba za 
dodržování  podmínek bude nahlášena. ZO bylo seznámeno s podmínkami pro užívání stezky. 
7/33/09 ZO schvaluje trasu Hipostezky přes katastrální území obce Pernink  v rozsahu 
předloženém na ZO .  
Hlasování:  pro 7 hlasů.   proti  nikdo , zdržel se nikdo  
Vlastníci parcely č.710 manželé Pankrazovi požádali o vyjádření k umístění zamýšlené stavby 
menšího rodinného domku/ bývalá vápenka / .V územním plánu leží parcela v zóně  výstavby, 
a proto není důvod k  nepovolení stavby.   
8/33/09 ZO schvaluje umístění stavby rod.domu na st. par. 710 v k.ú.Pernink 
Hlasování:  pro 7 hlasů ,  proti nikdo , zdržel se nikdo  
ČEZ Distribuce a.s. zastoupená p. Emilem Losem / Projektování elektrických zařízení , 
T.G.M. Masaryka 937/30 Karlovy Vary / předložila Obci Pernink návrh smlouvy a 
projektovou dokumentaci  k provedení stavby – Nádražní  ulice položení kabelů NN.Součástí 
stavby je i poražení překážejících stromů. Objevují se námitky ke kácení stromů z důvodu 
položení kabelů NN. P.Ceková  z odboru  životního  prostředí ústně  upozornila na chátrající 
stromy  v Nádražní ulici . ZO navrhuje požádat o písemné  posouzení stavu  stromů v ulici 
Nádražní , Rennerově a Kostelní . Písemnou  žádost na odbor životního prostředí  zajistí p. 
starostka . Teprve po vyjádření odboru život.prostředí  se bude kácet jen ve výjimečných 
případech  a  pouze ty stromy, které budou překážet ve výstavbě .   
9/33/09 ZO schvaluje uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce ,a.s. Teplická 874/8, 40502  
Děčín 4 o právu provést stavbu  akce  IV-12-0004426  Pernink, Nádražní 782/24,  
Horňák ,  kNN a pověřuje starostku podpisem této smlouvy 
Hlasování:  pro 7 hlasů . proti nikdo , zdržel se nikdo  
Dne 26.9.2009 oslaví železniční trať KarlovyVary - Potůčky 110. výročí svého trvání .Obec 
Pernink by se měla podílet na přípravách oslav tohoto výročí. P. Holý navrhl ,aby se 
prostřednictvím Perninského zpravodaje  požádali místní obyvatelé o zapůjčení  historických 
předmětů a fotografií na výstavu u příležitosti 110.výročí  železniční trati v našem kraji ,on 
sám nabídl organizační zajištění  této výstavy. Budou osloveni Základní škola v Perninku, 
Sbor dobrovolných hasičů  a místní obyvatelé , aby pomohli při přípravě a organizaci oslavy 
tohoto výročí .  
10/33/09 ZO schvaluje cenovou nabídku pro veřejné osvětlení  -  Jáchymovská  ul. p. 
Hüttner  v hodnotě 959 165 ,- Kč včetně DPH , projektovou dokumentaci za cenu  42 
300,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy . Starostka navrhla  zasadit v místě 
hřbitova  dvě historické lampy z estetického hlediska . 
Hlasování  : pro 7 hlasů, proti nikdo , zdržel se nikdo 
 



11/33/09 ZO schvaluje prodej ppč. 47/1 v kú Pernink  o výměře 199 m2 panu Janu 
Kraj ňákovi za cenu 25,-Kč / m2 s tím, že ponese veškeré náklady spojené s prodejem 
pozemku. 
Hlasování  :  pro  7 hlasů  , proti nikdo , zdržel se  nikdo  
Medika  DP – komunikace paneláky a Velflink+Školní Louka – ZO počká na nabídku další 
projekční kanceláře , abychom mohli vybrat  firmu, která zpracuje projektovou dokumentaci. 
Starostka předložila podmínky pro přidělování bytových jednotek v č.p.30, které 
zastupitelstvo podrobně probíralo na pracovním jednání dne 28.5.2009 . Při stanovení  ceny  
se vycházelo z ceny obvyklé za m2 tj.5O,- Kč . ZO se dohodlo, že pro obyvatele trvale bydlící 
mimo obec bude platit pořadník podle data podání žádosti. Přednost pro přidělení bytové 
jednotky mají obyvatelé s trvalým pobytem v Perninku . V případě více žádostí na jednu 
bytovou jednotku rozhodne datum podání žádosti .Jednomu žadateli může obec přidělit pouze 
jednu bytovou jednotku.  
Podmínky přidělení bytové jednotky budou vyvěšeny po dobu 15 dnů ve vývěsce obce . 
Případní zájemci o byt  si mohou domluvit termín na OÚ Pernink k prohlédnutí  čp.30. 
12/33/09   ZO schvaluje podmínky pro přidělení byt. jednotky v č.p. 30 , Blatenská ulice, 
které budou součástí zápisu a pověřuje starostku vyhlášením záměru . 
Hlasování :   pro 7 hlasů, proti nikdo , zdržel  se nikdo  
Právo provedení stavby – III/210 47 rek. Silnice, úsek žel. Přejezd event.č. 210 47 7 – Pernink 
– uzavření smlouvy o právu provedení stavby s KsÚS Kk   
Vyjádření k provedení stavby Krajské správě a údržbě silnic – dosud nebyla prostudována 
projektová dokumentace, tento bod se odsouvá na pozdější dobu . 
13/33/09Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody s Městem Hroznětín na zajištění  
agendy matriky  na OÚ Pernink . 
Hlasování  :   pro 7 hlasů  , proti  nikdo , zdržel se nikdo 
 Bude předložena cenová mapa nabídky stravování pro  seniory v naší obci a bude jim dána 
možnost vlastního výběru .                                                                                    
14/33/09 Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na  stravování pro starobní a invalidní 
důchodce , stravující se celoročně v jídelně ZŠ Pernink , v hodnotě 30,- Kč na osobu /na 
den . Obec bude uvedeným seniorům přispívat v době letních prázdnin , kdy je uzavřena 
školní jídelna. Jedná se o příspěvek v roce 2009 . 
Hlasování  :   pro 7 hlasů , proti nikdo , zdržel se nikdo  
P. Höhnl  navrhl , aby se v Perninském zpravodaji uveřejňovaly  zkrácené  zápisy usnesení  
včetně hlasování  .  
Upozornit  VAK  na opravu vrat u staré vodárny  u kapličky a na doplnění živičného povrchu 
ve Střední ulici . 
P.Dibelková požádala p. Novotného / člena Redakční rady / , aby převzal pomoc s vydáváním 
Perninských novin za ni , z důvodu pracovního vytížení v závěru školního roku .                     
Zasedání bylo ukončeno ve 20.55 hod.  
 
V Perninku dne 4.6.2009 
Zapsala :   Iveta  Dibelková 
 
………………………….      ………………………………             …………………… 
  Jaroslav Aizner                            Jitka Tůmová                                 Václav Mašek 
 
 


