
40. zasedání ZO Pernink konané dne 10.7.2014 od 17.30 hod v zasedací místnosti OÚ 

Přítomno 8 členů ZO viz prezenční listina 

Omluven: ing. Ladislav Vetešník 

Ověřovatelé zápisu: ing. Jana Kokrhelová, Jaroslav Aizner, 

Pořizovatel zápisu: Jitka Tůmová 

V úvodu požádala starostka o schválení ověřovatelů zápisu a pořizovatele. 

1/40/14 ZO schvaluje ověřovatele zápisu ing. Janu Kokrhelovou a Jaroslava Aiznera, pořizovatele 

zápisu pak Jitku Tůmovou 

Hlasování : pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

K programu jednání 40. Zasedání ZO podala starostka návrh na doplnění o projednání žádosti 

A.Grohové ohledně smlouvy o právu provést stavbu na p.p.č. 782/22 v k.ú. Pernink, nikdo jiný neměl 

žádnou připomínku, případně doplnění programu, tak bylo hlasováno. 

2/40/14 ZO schvaluje program 40. zasedání včetně doplnění 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Předseda kontrolního výboru p. Petr Groh provedl kontrolu plnění usnesení 39. Zasedání ZO a 

seznámil s výsledkem přítomné členy ZO. 

3/40/14 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 39. Zasedání ZO 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

Starostka informovala o získané dotaci z OPŽP na zateplení budovy základní školy ve výši 90%  a 

zároveň uvedla, že proběhlo i výběrové řízení na tuto akci a byla komisí vybrána vítězná firma 

DOZORSTAV, K.Vary. Na dalších místech se umístily firmy 3xN, K.Vary,  Zistav, K.Vary  a Credostav, 

K.Vary. V průběhu projednávání tohoto bodu přišel zastupitel Rudolf Höhnl a jednání pokračovalo o 

osmi členech.  

3/40/14ZO schvaluje firmu DOZORSTAV, s.r.o., Jahodová 479/8, 36007 Karlovy Vary, IČ 28382234 

jako vítěze veřejné zakázky „ Pernink-realizace úspor energií objektu základní školy v Perninku“ za 

cenu Kč 3046821,- včetně DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p.Höhnl) 

Dalším bodem jednání bylo schválení příkazní smlouvy s firmou STAVING-INVEST na zajištění výběru 

zhotovitele a technického dozoru stavby – zateplení základní školy. 

4/40/14 ZO schvaluje příkazní smlouvu na zajištění výběru zhotovitele a technického dozoru stavby 

s firmou STAVING-INVEST, s.r.o. Rokycanova 1929, 35601 Sokolov za cenu Kč 99000,- bez DPH a 

pověřuje starostku obce podpisem smlouvy: 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p. Höhnl) 



Žádost sl. Alžběty Grohové na uzavření smlouvy o právu provést stavbu na p.p.č. 782/22 v k.ú. 

Pernink. V návrhu smlouvy žadatelky je uvedeno, aby toto právo provést stavbu bylo zapsáno do 

katastru nemovitostí, aby mohla požádat o úvěr na stavbu domu. Obec nemůže ručit svým majetkem 

soukromé sobě, proto tento článek bude ze smlouvy vyřazen. ZO se dále dohodlo na znění smlouvy o 

právu provést stavbu, které bude totožné jako u žadatele na p.p.č 782/25. 

5/40/14 ZO schvaluje uzavření smlouvy o právu provést starbu rodinného domu na p.p.č. 782/22 

v k.ú.Pernink s Alžbětou Grohovou, Blatenská 26, Pernink a pověřuje starostku obce podpisem 

smlouvy. 

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

Nebyly žádné další připomínky, a tak bylo zasedání v 18.15 hod.  ukončeno. 

Zapsala: Jitka Tůmová 

V Perninku dne 10.7.2014 

 

……………………………………………….. …………………………………..  ………………………………………… 

   Ing. Jana Kokrhelová         Jitka Tůmová     Jaroslav Aizner. 

 

 

 


