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Zápis a usnesení 39. zasedání ZO ze dne  25.ledna 2010, konané od 17.30 hod. v zasedací 
místnosti OÚ 
Ověřovatelé: p.Holý, p. Mašek 
Přítomni: viz prezenční listina, omluven pan Štauber 
V úvodu jednání požádala starostka o případné doplnění programu, nikdo z přítomných 
zastupitelů neměl žádné připomínky, a tak bylo hlasováno. 
1/39/10 ZO schvaluje program jednání 39. zasedání 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Pan Holý, předseda kontrolního výboru, provedl kontrolu plnění usnesení 38. zasedání 
2/39/10 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 38. zasedání 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Na pracovním jednání bylo podrobně projednáno poslední rozpočtové opatření roku 2009, 
nikdo neměl připomínky, a tak bylo schváleno. 
3/39/10  ZO schvaluje RO č. 13/2009 dle položkového rozpisu, který bude součástí zápisu  
Hlasování: pro 8 hlasů,  proti nikdo,  zdržel se nikdo 
Na jednání zastupitelstva se dostavila paní Ceková z MěÚ Ostrov, odboru životního prostředí 
a pan Gono  z odboru územního plánování, které pozvala starostka, kvůli námitce 
k územnímu plánu, kterou podala paní Kubíčková. Starostka požádala zastupitele o 
projednání bodu č. 8. Paní Ceková vysvětlila zastupitelům, že pozemek 976/1 v k.ú.Pernink 
patří do I. třídy ochrany zemědělské půdy, a tudíž nelze ho zařadit do územního plánu 
k zastavění individuální výstavbou. Na takových pozemcích s I. třídou ochrany je možno 
realizovat záměry pouze výjimečně, a to převážně související s obnovou ekologické stability 
krajiny, případně pro liniové stavby zásadního typu, jako jsou třeba dálnice, či železniční 
koridory. Pan Gono k tomu dodal z pozice pořizovatele územního plánu pro obec Pernink, 
aby zastupitelstvo při tvorbě nového územního plánu byla obezřetné, aby spíše myslelo na 
pozemky, které jsou v majetku obce, jak ty využít, než na pozemky v soukromém vlastnictví. 
Rovněž se pozastavil nad tím, že paní architektka neupozornila zastupitele, že tento pozemek 
je v I. třídě ochrany. Dále doporučil zastupitelům, aby do podmínek v územním plánu pro 
rozvojové plochy pro bydlení bylo dáno vypracování územní studie, kde bude stanoveno, 
např. jaké střechy budou domy smět mít, jak mohou být vysoké, apod. Paní starostka 
poděkovala oběma zástupcům MěÚ Ostrov a podala návrh na zrušení usnesení 13/37/09 . 
Stanovisko ZO bude neprodleně sděleno i p.ing.architektce, pokud bude tento pozemek již 
zapracován v návrhu Zadání územního plánu, bude z něj následně při veřejném projednávání 
vyřazen. 
4/39/09 ZO ruší usnesení  13/37/09 z 23.11.2009 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
Dále zastupitelstvo jednalo o podání žádosti o dotaci na územní plán na Návrh územního 
plánu  a z Programu obnovy venkova  na opravu živičných povrchů v Bludenské ulici, až 
k poslednímu domu.                                                                                                                           
5/39/10 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na územní plán obce ke Krajskému úřadu 
Karlovarského kraje ve výši 250 000 Kč 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
6/39/10 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z POV ke krajskému úřadu KK na opravu 
živičných povrchů v Bludenské ul. ve výši 1,2 mil. Kč  
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo  
Prodej pozemků v majetku obce. Žádost firmy Promtech s.r.o. Karlovy Vary o část pozemku 
674/9 14 m2. Firma při koupi nemovitosti zjistila, že plot zasahuje do pozemku v majetku 
obce. Zastupitelé se dohodli, že tuto část pozemku dá firmě do bezplatné výpůjčky. 



 2 

7/39/10 ZO schvaluje bezplatnou výpůjčku  části p.p.č. 674/9   14 m2  s tím, že firma 
Promtech povolí horská služba vjezd v zimním období přes neoplocenou část jejího 
pozemku. 
Hlasování:pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Žádost manželů Peyersfeldových na prodej části stpč. 8/1, z této parcely bude oddělena část 
tak, aby byla zajištěna přístupová cesta k další nemovitosti. 
8/39/10 ZO schvaluje prodej části stpč. 8/1 manželům Peyersfeldovým za cenu kč 25,-
/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem pozemku včetně GP ponesou manželé 
Peyersfeldovi 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se  1 hlas (p.Höhnl) 
Žádost ing. Zachardy  - ZO dá souhlas se směnou pozemků stpč. 267 a stpč. 268 v majetku 
obce za pozemky ing. Zachrady, které on upřesní, jedná se o jeho pozemky, po kterých 
povede trasa cyklostezky.  2.2.2010 se uskuteční jednání ohledně vybudování cyklostezky 
„Pernink-Abertamy“, kde pan ing. Zacharda uvede o jaké pozemky jde a starostka pak 
připraví na příští zasedání. 
Zastupitelé měli k dispozici soupisy veškerého majetku obce k 31.12.2009, nikdo neměl 
žádné připomínky k inventurám.       
9/39/10 ZO schvaluje inventarizaci majetku obce k 31.12.2009 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo  
Dále zastupitelé schválili úhradu cestovních výdajů řediteli školy za cestu do K.Varů, kde měl 
jednání s Telefonicou O2. 
10/39/10 ZO schvaluje úhradu cestovních výdajů Mgr. Svobodovi ve výši  369,- Kč a 
pověřuje hospodářku ZŠ a MŠ k vyplacení 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Žádost Horské služby o finanční příspěvek na zakoupení defibrilátoru, ZO pověřilo starostku 
obce jednáním s ostatními starosty (H.Blatné a Abertam), zda rovněž nějakou částkou 
přispějí. ZO se dohodlo na tom, že v případě, že poskytnou finanční prostředky pak, ale budou 
požadovat, aby přístroj byl dostupný pro obce po celý rok, nikoli jen v zimním období, kdy 
zaměstnanci Horské služby zajišťují pomoc v naší oblasti.  
Dále  pokračovalo zasedání bodem č. 9 - změna stavebníka u p.p.č. 782/27 a 782/23, které 
bylo žadateli staženo z jednání. Starostka informovala zastupitele, že od 1.1.2010 došlo ke 
snížení obyvatel obce, a proto dojde i ke snížení odměn neuvolněným členům ZO. Dále 
upozornila zastupitele na probíhající výběrové řízení na pracovní místo – správce 
komunitního centra. Poslední možnost se přihlásit budou mít uchazeči 10.2.2010. Do této 
chvíle eviduje obecní úřad 3 žádosti, starostka dále navrhla, aby pracovní komise, která se 
starostkou spolupracuje od samého začátku na komunitním centru, se stala následně i 
výběrovou komisí, která vybere nejvhodnějšího uchazeče. Komise by se sešla 10.2. 
odpoledne, aby prošla nabídky uchazečů, připravila pracovní náplň a následně si uchazeče 
pozvala k ústnímu pohovoru.    
Dále požádala o příspěvek Městu Abertamy na akci 102. let zimních sportů, která se bude 
konat v březnu v Abertamech. 
11/39/10  ZO schvaluje příspěvek Město Abertamy ve výši 15 tis  na akci 102. let zimních 
sportů 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
20.40 hod konec 
 
V Perninku dne 25.1.2010 
 
……………………………..        ………………………..     ……………………………. 
      Rudolf Holý                                Jitka Tůmová                      Václav Mašek 
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