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Zápis a usnesení z 38. zasedání ZO Pernink konaného dne 21.12.2009 od 17.30 hod. 
 
Ověřovatelé zápisu: p. Novotný, Zralý 
Přítomni viz prezenční listina 
V úvodu požádala starostka o schválení programu jednání, nikdo z přítomných neměl 
připomínky k programu , a proto bylo hlasováno. 
1/38/09 ZO schvaluje program jednání 38. zasedání 
Hlasování: pro 9 proti 
Pan Holý provedl kontrolu plnění usnesení 37. zasedání, bylo konstatováno, že usnesení jsou 
plněna. 
2/38/09 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 37. zasedání 
Hlasování: pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka vysvětlila zastupitelům důvod revokace usnesení 6/27/08 z 15.12.2008 a požádala je 
o schválení. 
3/38/09 ZO ruší usnesení č. 6/27/08 ze dne 15.12.2008 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále bylo jednáno o návrhu rozpočtu na rok 2010. 
4/38/09 ZO schvaluje rozpočet v členění do kapitol na rok 2010 jako schodkový, a to 
celkové příjmy ve výši   8497 tis. Kč,  celkové výdaje ve výši   9997 tis. Kč  s tím, že rozdíl 
mezi příjmy a výdaji ve výši 1500tis. Kč bude vyrovnán z rezervy let minulých a ukládá 
starostce a účetní obce rozepsat do položkového členění 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Zastupitelstvo projednala podmínky prodeje p.p.č. 792/1 a 792/18, které jsou určeny pro 
výstavbu rodinných domů. Podmínky současně se záměrem prodeje budou vyvěšeny na 
internetu a na úřední desce OÚ. 
5/38/09 ZO schvaluje podmínky prodeje p.p.č. 792/1 a 792/18 a pověřuje starostku 
vyhlášením na úřední desce  
Hlasování: pro 9 hlasování, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále bylo jednáno o nabídce firmy pana Stanislava Sloupa, který provádí zimní údržbu 
v obci, pro následující zimní období. Bylo dohodnuto, že firma bude předkládat týdenní 
zálohové faktury a budou prováděny kontroly provedených pracx, jak ze strany vedení obce, 
tak i ze strany kontrolního výboru. 
6/38/09 ZO schvaluje uzavření dodatku č. 1  ke smlouvě ze dne 16.10.2006 na zimní 
údržbu na roky 2010-2014 s firmou Sloup – dle nabídky předložené dne 30.10.2009    
firma bude předkládat týdenní zálohové faktury 
Hlasování: pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Členové ZO se dále zabývali zásobníkem projektu „Společný turistická prostor“, který 
připravil manažer Svazku obcí Bystřice na základě požadavků obcí svazku. Zastupitelé 
vybrali akce, které jsou pro obec prioritní a které se domnívají, že by mohla obec finančně 
zvládnout. 
7/38/09 ZO schvaluje následující  akce z projektu „Společný turistický prostor-svazek 
obcí Bystřice“:  vybudování cyklostezky  Pernink -Abertamy, a dále vybudování 
komunikace k ČOV s menším parkovištěm,   které budou podány v žádosti Svazku obcí 
Bystřice o dotaci 
Hlasování: pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka předložila zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 12, které se týkala především 
snížení příjmů v položkách daní, důvodem je ekonomická krize, ale také se opatření týkalo 
snížení výdajů v některých položkách včetně místní správy, kde došlo ke  úsporám o cca 400 
tis.. Rozpis RO č. 12 bude součástí zápisu. 
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8/38/09 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2009 dle předloženého členění  
Hlasování: pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
9/38/09 ZO schvaluje proplacení cestovních výdajů Mgr. Josefu Svobodovi ve výši 461,- 
Kč a pověřuje hospodářku školy provedením 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Matrikářka obce připravila pro ZO návrh obřadních dnů pro rok 2010.  
10/38/09 ZO schvaluje obřadní dny pro rok 2010 
Hlasování: pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále zastupitelstvo projednala žádost paní Reznikovové ohledně prodeje pozemků. Vzhledem 
k tomu, že obec má zájem o směnu nebo odkoupení části pozemků p. Reznikovové za účelem 
vybudování cyklostezky mezi Perninkem a Abertamy, bylo dohodnuto, že Obec sepíše s p. 
Reznikovou smlouvu o smlouvě budoucí  na odkoupení částí p.p.č. 1776/1 a 1909/1 a 
následně po podpisu smlouvy bude uzavřena kupní smlouva  na prodej p.pč. 1776/3,1776/25 a 
1776/20 za cenu Kč 50,-/m2, tato cena bude stejná i pro nákup pozemků od p. Reznikovové. 
 
11/38/09 ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucíe s paní Galinou 
Reznikovovou na prodej části p.p.č. 1776/1 a části p.p.č. 1909/1 za účelem vybudování 
cyklostezky Pernink-Abertamy za cenu Kč 50,-/m2 a pověřuje starostku obce podpisem 
této smlouvy a dále schvaluje prodej p.p.č. 1776/3, 1776/25 a 1776/20 za cenu Kč 50,-/m2 
paní Galině Reznikovové , kdy kupující ponese veškeré náklady spojené s přípravou 
kupní smlouvy, včetně nákladů na vklad do KN a převodu nemovitosti a zároveň 
pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy 
Hlasování: pro 8  hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (Höhnl) 
 
12/38/09 ZO schvaluje záměr JPÚ, a to směnu části p.p.č. 1702/8  o výměře 671 m2 v 
majetku obce Pernink za p.p.č. 809/23 o výměře 671 m2 v majetku Pozemkového fondu 
ČR 
Hlasování pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
  
Pan Höhnl  dále hovořil o rašeliništi, které  mají dostat do majetku Lesy ČR a v této věci 
uvedl, že si myslí, že obec vynaložila spousty úsilí, aby tato část byla zrekultivována a přijde 
mu nefér, že obec pak toto území do svého majetku nedostane. Požádal, aby byl zaslán dopis 
na Úřad pro zastupování státu, aby toto vysvětlili., Starostka zašle dopis.  
 
Dále uvedl, že obdržel námitku k územnímu plánu od p. Kubíčkové ohledně pozemků na 
Andělské ul. Seznámil se zněním dopisu a požádal zastupitele, zda by nezměnili rozhodnutí 
ohledně této lokality. Dále uvedl, že se informovala na životním prostředí v Ostrově, kde mu 
potvrdili, že v této lokalitě je bonita půdy č. 1, na které je zakázáno stavět. Pan Holý uvedl, že 
ho mrzí, že hlasoval minule pro ten návrh, Paní Dibelková požádala, aby starostka připravila 
projednání tohoto bodu na příští 39. zasedání. Starostka uvedla, že připraví veškeré dostupné 
podklady včetně vyjádření ing. arch. Kaskové, která připravuje nový územní plán. Dále 
starostka uvedla, že není dosud jasné, jak se k těmto záměrům vyjádří dotčené orgány při 
veřejném projednávání návrhu zadání územního plánu, může se stát, že např. životní prostředí 
může rozvoj obce v této lokalitě námitky. Námitku k novému územnímu plánu paní 
Kubíčkové zaslala starostka ing.arch. Kaskové, o čemž p. Kubíčkovou informovala a dále ji 
informovala o tom, že návrh zadání územního  plánu bude teprve veřejně projednáván, kdy to 
bude,bude uveřejněno na úřední desce, kterého se může účastnit. 
P.Höhnl dále uvedl, že splnil, co slíbil a poslal 5000,- Kč na opravu kostela, za což dostal 
děkovný dopis od Plzeňské diecéze, závěrem popřál všem pěkné Vánoce. Starostka 
informovala o stavu stavby komunitního centra, kde byla dokončena 30.11. 2. etapa stavby, 
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následně bylo starostkou a p. účetní obce zpracovány podklady pro monitorovací zprávu, 
monitorovací zpráva a žádost o platbu a tyto dokumenty byly předány na regionální radu. 
Práce pokračují 3. etapou a z důvodů nepříznivého počasí bude vyhlášena technologická 
přestávka., harmonogram prací dle projektu se plní. Další připomínky k jednání ZO nebyly, 
proto starostka rovněž popřála všem pěkné svátky a zasedání v 19.35 hod. ukončila. 
 
 
 
V Perninku dne 21.12.2009    
  
 
………………………… ……………………………             ………………………. 
     Jaroslav Novotný   Jitka Tůmová         Jindřich Zralý 


