
Zápis a usnesení 4. zasedání ZO Pernink ze dne 17.1.2011 od 17.30 hod. v zasedací 
místnosti OÚ 
Přítomni: viz prezenční listina 
V úvodu starostka požádala o schválení ověřovatelů zápisu a pořizovatele zápisu. 
1/4/11 ZO schvaluje ověřovatele zápisu pana Aloise Štaubera, pana Jaroslava Aiznera, a 
pořizovatel zápisu pana ing. Ladislava Vetešníka 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále starostka požádala o schválení programu jednání, event. o jeho doplnění, nikdo neměl 
připomínku či doplnění do programu jednání. 
2/4/11 ZO schvaluje program jednání 4. zasedání ZO Pernink 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Pan Petr Groh předseda kontrolního výboru provedl kontrolu plnění usnesení, 3. zasedání ZO 
bylo zkonstatováno, že  kromě usnesení č. 8/3/11 a usnesení č. 13/3/11 trvá, ostatní usnesení 
jsou splněna. Nikdo neměl připomínky k plnění usnesení ani k zápisu. 
3/4/11 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 3. zasedání ZO 
Hlasování: pro  9 hlasů,  proti nikdo. zdržel se nikdo 
Zastupitelstvo projednalo na pracovním jednání rozpočtové opatření č. 13/2010. Pan Höhnl se 
dotázal na navýšení výdajů v paragrafu 6112 zastupitelstvo obce o částku 23700,- Kč. 
Starostka uvedla, že se jedná o navýšení na úhradu odvodů sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění. Přesný rozpis nákladů v paragrafu, starostka  připraví členům ZO  a 
zašle se zápisem členům ZO. 
4/4/11 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2010 dle předloženého rozpisu 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
ZO projednalo návrh rozpočtu na rok 2011 a následně schválilo. 
5/4/11 ZO schvaluje rozpočet v členění do kapitol na rok 2011 jako schodkový, a to 
celkové příjmy ve výši 7060 tis. Kč , celkové výdaje ve výši Kč 8560 tis. Kč s tím, že 
rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 1500 tis. 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 
Rozpočtovým opatřením č. 1/2011 bude upraven schválený rozpočet, jedná se o navýšení 
příjmů o 1627703,- Kč, což je částka, kterou poskytuje Kraj obci jako příspěvek na školství a 
na výkon státní správy. 
 
6/4/11 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011 dle předloženého rozpisu 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka na základě dopisu od hejtmana karlovarského kraje Paeddr. Josefa Novotného 
podotkla, že stav obyvatel v obci klesl, kdy je k datu 1.ledna 2011 v obci  722 obyvatel.Pan 
Höhnl se dotázal  jaké podklady zasílá obec hejtmanovi pro sčítání obyvatel, když  v roce 
2009 a 2010 bylo v obci hlášeno přes 1000 obyvatel a nyní jen 722.  Starostka uvedla, že obec 
žádné podklady hejtmanovi neposílá, evidenci trvale bydlících obyvatel vede naše matrika, 
evidenci ostatních dlouhodobě bydlících cizinců vede cizinecká policie, která informace 
předává MÚ Ostrov. Panu Höhnlovi doporučila, aby dotaz ohledně údajů o počtu obyvatel 
směřoval hejtmanovi. Paní Ing.Kokrhelová  se dotázala, kolik osob je hlášeno na adrese OÚ. 
Starostka uvedla, že se jedná do 20 osob a jedná se o tzv. úřední adresu. 
 
7/4/11 ZO schvaluje vytvoření společného školského obvodu základní školy a dále 
schvaluje uzavření dohody mezi obcí Pernink, T.G.Masaryka 1, Pernink, IČ 00254878, 
zastoupenou Jitkou Tůmovou, starostkou obce a městem Abertamy, Farní 2, Abertamy, 
IČ 00254398, zastoupeným Zdeňkem Lakatošem, starostou města s účinností od 3.2.2011  
a pověřuje starostku podpisem této dohody 



Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Ředitel ZŠ a MŠ Mgr.Svoboda  vysvětlil členům ZO, co bude znamenat vytvoření společného 
školského obvodu mezi naší obcí a městem Abertamy. Starostka doplnila do dohody mezi 
obcí Pernink a městem Abertamy článek, ve kterém se  Město Abertamy zaváže, že bude 
hradit obci Pernink neinvestiční náklady za dojíždějící žáky  do 6. – 9. ročníku základní školy 
Na základě výše schválené dohody bylo třeba schválit OZV č. 1/2011 
8/4/11 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, kterou se stanoví školský 
obvod příspěvkové organizace Obce Pernink Základní školy a mateřské školy Pernink , 
tato OZV nabývá účinnosti 15. dnem vyhlášení 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
9/4/11 ZO neschvaluje udělení souhlasu s užitím znaku obce firmě Aktiv Opava na 
reklamní předměty 
Hlasování: Pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
 
10/4/11 ZO schvaluje použít v rámci ROPu prostřednictvím Sdružení Krušné hory 
západ o dotaci na zhotovení projektové dokumentace na přístupovou cestu k ČOV na 
Školní louce 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p.Dibelková) 
 
Na základě písemné žádosti od pana  M.Müllera, kdy obec požádal o organizaci občerstvovací 
stanice, úpravu běžeckých stop za využití rolby  a finanční částku na horskou prémii v rámci 
závodu Karlův běh, který proběhne ve dnech 12-13.2.2011 v okolí obce, se ZO rozhodlo 
poskytnout částku 2000,-Kč na ceny a do 3000,-Kč na občerstvení. Organizačně se obec 
nebude na akci podílet,  v případě zájmu o úpravu běžeckých stop budou náklady uhrazeny 
pořadatelem závodu. Náklady na úpravu běžeckých stop by pro obec znamenalo 
nezanedbatelné zatížení rozpočtu. 
Pan Štauber požádal starostku, aby infocentrum obce  podávalo častější informace o sněhové 
situaci do informačních médií. Starostka uvedla, že infocentrum podává sněhové informace 
pravidelně, ovšem některá média, zejména rádia a tisk tyto informace zveřejňuje v placených 
inzercích, které si obec nemůže dovolit. Pan Höhnl požádal ZO, aby zvážilo umístění 
dopravního zrcadla na Školní louce, které by zjednodušilo vyjíždění vozidel z této části obce. 
Paní Dibelková požádala starostku o umístění variabilních symbolů místních poplatků na 
webové stránky obce pro možnost platby přes banku.  
Ing.Vetešník poskytnul ZO informace o organizaci reprezentačního plesu v KC Krušnohorka, 
který se uskuteční dne 26.2.2011. Ples bude pořádat společně obec Pernink a město 
Abertamy. 
 
V 19.20 hodin bylo zasedání ukončeno. 
5. ZO se bude konat dne 16.2.2011 v zasedací místnosti OÚ Pernink.  
 
Zapsal: Ing. Ladislav Vetešník 
V Perninku dne 19.11.2011 
 
 
……………………..   ……………………..  ………………………. 
 Jaroslav Aizner     Jitka Tůmová     Alois Štauber 
 
 


