
34. zasedání zápis a usnesení ze dne 27.1.2014, které se konalo od 17.30 hod v zasedací 
místnosti OÚ 
Přítomni:  viz prezenční listina 
Omluven:p.Aizner, p.Štauber 
V úvodu starostka požádala o schválení ověřovatelů zápisu a pořizovatele zápisu. 
Pořizovatel zápisu: Ing. Ladislav Vetešník 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jana Kokrhelová, Petr Groh 
 
1/34/14 ZO schvaluje Ing.Janu Kokrhelovou, p.Petra Groha jako ověřovatele zápisu a 
Ing. Ladislava Vetešníka jako pořizovatele zápisu 
Hlasování: pro  7  hlasů, proti 0 , zdržel se 0 
 
Dále starostka požádala o schválení programu jednání a   jeho doplnění: Starostka požádala o doplnění 
programu o úpravu RO č. 16/2013, dohody o partnerství a projednání cenové nabídky na parkovací 
plochy před OÚ 
 
 
2/34/14 ZO schvaluje program jednání 34. zasedání včetně jeho doplnění  
Hlasování: pro  7  hlasů, proti 0 , zdržel se 0 
Předseda kontrolního výboru provedl kontrolu plnění usnesení 33. Zasedání, p.Petr Groh konstatoval, 
že bylo celkem 21 usnesení, z toho usnesení 1-3 na vědomí,4-5 splněno, 7 trvá, 8 hotovo, 9-
neschválena smlouva s MF dnes, 10-11hotovo, 12 – trvá –prodej parcely, p.Chyla, 13-21 splněno. 
V 17.15 se dostavil p.Jaroslav Aizner, zastupitelstvo pokračovalo v počtu zastupitelů 8, nebyly žádné 
další dotazy, tak bylo hlasováno. 
 
3/34/14 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 33. Zasedání 
Hlasování: pro  8  hlasů, proti 0 , zdržel se 0 
Opravu usnesení projednalo ZO na pracovním jednání, nikdo neměl žádné připomínky 
k navrhovanému usnesení, tak bylo hlasováno. 
4/34/14 ZO schvaluje opravu usnesení č.13/33/13 ze dne 9.12.2013 u rozpočtového 
opatření č. 16/2013, a to zrušení zvýšení příjmů na par. 3113 ve výši Kč 227955,34 a 
zrušení zvýšení výdajů na par. 3113 ve výši Kč 227955,34 
Hlasování: pro  8  hlasů, proti 0 , zdržel se 0 
 
ZO projednalo na pracovním jednání poslední rozpočtové opatření roku 2013. Nikdo neměl 
žádné připomínky, a tak bylo hlasováno. 
5/34/14 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2013 dle předloženého položkového 
členění 
Hlasování: pro  8  hlasů, proti 0 , zdržel se 0 
 
ZO projednalo rozpočet na rok 2014 v členění do kapitol, ve výdajích byl dohodnut příspěvek 
pro TJ Sokol Pernink ve výši Kč 100000,- a další částka 30000,- bude účelově poskytnuta na 
výměnu oken v kabinách TJ Sokola, které jsou v majetku obce. 
6/34/14 ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2014 v členění do kapitol jako schodkový, a 
to celkové příjmy ve výši 7379,3 tis Kč, celkové výdaje 8079,3 tis. Kč s tím, že rozdíl mezi 
příjmy a výdaji ve výši Kč 700 tis. Kč bude vyrovnán z rezervy let minulých a ukládá 
starostce a účetní obce tento rozepsat do položkového členění 
Hlasování: pro  8  hlasů, proti 0 , zdržel se 0 
ZO projednalo na pracovním jednání rozdělení částky poskytnuté do rozpočtu obce na rok 
2014 rozpočtovým opatřením č. 1/2014, nebyly žádné připomínky, tak bylo hlasováno. 
 



7/34/14 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 dle předloženého položkového 
členění 
Hlasování: pro  8  hlasů, proti 0 , zdržel se 0 
 
 Starostka přítomné ZO informovala o  nařízení vlády č. 459/2013, které novelizuje nařízení č. 
37/2003 týkající se odměňování členů zastupitelstev. 
8/34/14 ZO bere na vědomí měsíční odměnu starostce obce dle nařízení vlády č. 
459/2013, kterým bylo novelizováno nařízení vlády č. 37/2003, a to od 1.1.2014 
Hlasování: pro  8  hlasů, proti 0 , zdržel se 0 
Dále bylo hlasováno o měsíční odměně neuvolněnému místostarostovi obce s účinností od 
1.1.2014. 
9/34/14 ZO schvaluje měsíční odměnu místostarostovi obce dle nařízení vlády č. 
459/2013, kterým bylo novelizováno nařízení vlády č. 37/2003, měsíční odměna činí Kč 
7509,-, a to od 1.1.2014 
Hlasování: pro  8 hlasů, proti 0 , zdržel se 0 
ZO rovněž hlasovalo o měsíčních odměnách neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 
1.1.2014. 
10/34/14 ZO schvaluje měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení 
vlády č. 459/2013, kterým bylo novelizováno nařízení vlády č. 37/2003, měsíční odměna 
činí: předsedovi výboru Kč 1060,-, členovi výboru Kč 750,- a členovi zastupitelstva Kč 
460,-, a to od 1.1.2014 
Hlasování: pro  7  hlasů, proti 0 , zdržel se  1 (p.Rudolf Höhnl) 
 
ZO jednalo dále o poskytnutí příspěvku ZŠ a MŠ na mzdové výdaje na měsíc leden a únor 2014 a o 
uvolnění částky 7200,- Kč z rezervního fondu na nákup florbalového vybavení. 
 
11/34/14 ZO schvaluje Základní škole a mateřské škole Pernink, Karlovarská 118, IČ 
47701617 poskytnutí příspěvku na mzdy na měsíc leden a únor ve výši Kč 80000,- s tím, 
že bude předloženo Obci vyúčtování této částky nejpozději do 25.3.2014 a dále schvaluje 
základní škole převedení Kč 7200,- z rezervního fondu na nákup florbalového vybavení 
a na uhrazení cen v soutěžích v roce 2014, vyúčtování této částky bude předloženo Obci  
nejpozději do 10.12.2014 
Hlasování: pro  8  hlasů, proti 0 , zdržel se 0 
 
Přítomná ředitelka základní školy Mgr.Dana Osičková informovala ZO o budoucím 80. výročí české 
školy v Perninku připadající na listopad 2014, dále vyzvala ZO k zvážení případné oslavy, prezentace 
školy zároveň s obcí a vytvoření pracovní skupiny ve složení ZŠ a ZO. Následně starostka 
s místostarostou  obce nabídli svou účast v pracovní skupině. Starostka uvedla,že zjistí, zda by si na 
tuto akci nebylo možné požádat o dotaci z oblasti kultury.  
Ředitelka dále informovala ZO o současném vývoji ZŠ a MŠ Pernink, plánovaných aktivitách a 
dalších činností související se ZŠ a MŠ Pernink. Zastupitelům byl předložení ke schválení odpisový 
plán ZŠ a MŠ. 
 
12/34/14 ZO schvaluje odpisový plán Základní školy a mateřské školy Pernink , 
Karlovarská 118, IČ 47701617 
Hlasování: pro  8  hlasů, proti 0 , zdržel se 0 
 
Dalším bodem jednání ZO bylo schválení smlouvy s Karlovarským krajem o spolupráci při tvorbě, 
aktualizaci a správě digitální technické mapy, digitální mapy veřejné správy.  
 
13/34/14 ZO schvaluje uzavření smlouvy s Karlovarským krajem, se sídlem Karlovy 
Vary, Závodní 353/88, IČ 70891168 o spolupráci při tvorb ě, aktualizaci a správě 



digitální technické mapy, digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje a pověřuje 
starostku obce podpisem smlouvy 
Hlasování: pro  8  hlasů, proti 0 , zdržel se 0 
Starostka informovala o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. a dala ke schválení výroční 
zprávu obce Pernink za r. 2013. 
14/34/14 ZO bere na vědomí výroční zprávu obce Pernink dle zákona č. 106/1999 o 
svobodném přístupu k informací ve znění pozdějších předpisů za rok 2013 
Hlasování: pro  8  hlasů, proti 0 , zdržel se 0 
 
ZO debatovalo o záměru prodeje p.p.č. 57/3 o výměře 169 m2, kdy se následně dohodlo, že se 
žadatelem (p.Macháček) bude nejprve vyvoláno jednání na úhradu nájmu minulých let 
z důvodu, že žadatel výše uvedený pozemek dlouhodobě užíval. 
Starostka vysvětlila ZO situaci převodu pozemků, na kterých vede cyklostezka a požádala o úpravu 
usnesení č. 12/15/12 ze dne 22.2.2012. 
15/34/14 ZO schvaluje úpravu usnesení č. 12/15/12 ze dne 22.2.2012 takto: ZO schvaluje 
prodej pozemku č. 2223 o výměře 4135 m2 firmě Horský statek Abertamy s.r.o, se 
sídlem Rybniční 482, 36235 Abertamy, IČ 62618873 za Kč 50,-/m2 a schvaluje koupi 
části pozemku č. 1887/1 o výměře cca. 850 m2 v majetku Ing. Petra Zachardy, 
nábř.Jana Palacha 1217/32, Karlovy Vary, IČ 16702531za Kč 50,-/m2 a koupi pozemku 
č. 2678/1 o výměře 750 m2 v majetku firmy Horský statek Abertamy s.r.o., se sídlem 
Rybniční 482, 36235 Abertamy, IČ 62618873 za Kč 50,-/m2 a pověřuje starostku 
podpisem smluv 
Hlasování: pro  8  hlasů, proti 0 , zdržel se 0 

Starostka informovala ZO o žádosti obce Merklín o uzavření dohody o partnerství s obcí Merklín 
v rámci projektu ROP Severozápad a firmy HR Agency sro, Karlovy Vary na projekty ve skiareálu 
Plešivec. 

16/34/14 ZO schvaluje uzavření dohody o partnerství s obcí Merklín na projekt: 
„Merklín-brána Krušných hor“ 
Hlasování: pro  8  hlasů, proti 0 , zdržel se 0 

17/34/14 ZO schvaluje uzavření dohod o partnerství s firmou HR Agency s.r.o. 
Bulharská 742/9, Karlovy Vary IČ 26374196 na projekty: „Sjezdové tratě Pstruží-trať 
4b a Funslope“, dále „Ski areál Plešivec – Zip liner a Bike park“ „Ski areál Plešivec – 
objekt zázemí a dětské lyžařské centrum“ 
Hlasování: pro  8  hlasů, proti 0 , zdržel se 0 

Starostka přednesla nabídku f.a. VALBEK  na vytvoření  projektu vytvoření  parkovacích 
míst u OÚ za cenu 63.888,- Kč. K tomuto dále starostka podotkla, že bez projektu nelze 
případná parkovací místa vytvořit. 
 
18/34/14 ZO schvaluje cenovou nabídku firmy Valbek spol. s.r.o., Děčínská 717/21, Ústí 
nad Labem IČ 48266230 na zhotovení projektové dokumentace parkovacích míst na 
ulici TGM za K č 63888,- a pověřuje starostku podpisem smlouvy 
Hlasování: pro  8  hlasů, proti 0 , zdržel se 0 

 
19/34/14 ZO schvaluje bezúplatný převod částí pozemků v majetku Státního 
pozemkového úřadu, KP Karlovy Vary, a to p.p.č. 1914/2 o výměře cca 250 m2, stpč. 



282/1 o výměře cca 150 m2 a p.p.č. 2046/3 o výměře cca 800 m2, jedná se o pozemky, po 
kterých vede veřejně prospěšná stavba cyklostezka Pernink-Abertamy  
Hlasování: pro  8  hlasů, proti 0 , zdržel se 0 

20/34/14 ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou RWE Gasnet, sro, 
Klišská 940, Ústí n.L. IČ 27295567 na p.p.č. 2463/5 v majetku Obce Pernink a pověřuje 
starostku obce podpisem smlouvy.  

Hlasování: pro  8  hlasů, proti 0 , zdržel se 0 

 
Různé : P.Rudolf Holý nabídl k výše projednávanému bodu (vypracování parkovacích míst) 
možnost směny pozemků (pozemek býv. benzínové čerpací stanice vedle OÚ v majetku 
p.Holého za část pozemku „parkoviště“ u ul.Nejdecká), kdy byl starostkou vyzván 
k předložení konkrétní nabídky. 
p.Höhnl se dotázal starostky, zda pro vytvoření parkovacích míst u OÚ je nutná projektová 
dokumentace, kdy bylo starostkou zodpovězeno, že se informovala na příslušných místech o 
nutnosti této dokumentace. 
Ředitelka ZŠ a MŠ Pernink se dotázala k problematice odměňování ředitelů ZŠ, konkrétně 
jaký paragraf toto upravuje. Starostka k tomu uvedla, že toto spadá do kompetence starosty 
obce a nabídla osobní schůzku. 
35. ZO se bude konat dne 17.2.2014 v zasedací místnosti OÚ Pernink.  

Zapsal: Ing. Ladislav Vetešník 

V Perninku dne 27.1.2014 

 

V 19.15 hodin bylo zasedání ukončeno. 

 

 

……………………..   ……………………..  ………………………. 

 Ing.Jana Kokrhelová     Jitka Tůmová      Petr Groh 

 


