
Zápis a usnesení 43. zasedání ZO Pernink konaného dne 24.5.2010 od 17.30 hod. 
 
Ověřovatelé: pánové Štauber, Mašek 
Přítomni viz prezenční listina: omluven pan Holý 
V úvodu požádal p.Höhnl o doplnění programu o zajištění stravy v průběhu letních prázdnin a 
finančního příspěvku pro seniory, kteří se stravují ve školní jídelně. Následně bylo hlasováno. 
1/43/10 ZO schvaluje program jednání 43. zasedání jeho doplnění 
hlasování pro 7 hlasů,proti nikdo, zdržel se nikdo 
O plnění usnesení 42. zasedání informovala zastupitele starostka. 
2/43/10 ZO bere na vědomí plnění usnesení 42. zasedání  
hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Na jednání se dostavila p. Dibelková , zastupitelstvo dále jednalo o 8 členech. Starostka 
informovala zastupitele o možnosti podání dotace prostřednictvím MAS Krušné hory západ, 
jejímž členem je i naše obec, a to na opravu zdí místního hřbitova, je nutné ale vyhlásit 
hřbitov za významnou obecní památku.  
3/43/10 ZO schvaluje vyhlášení hřbitova na p.p.č.  1744/2 za významnou obecní 
památku 
Hlasování: pro 8 hlasů,proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále zastupitelstvo projednalo znovu možnost podání dotace na projektovou dokumentaci 
kontribučenské sýpky z ROPu, žádost bude podána Sdružením Krušné hory západ. 
V minulosti sdružení již žádalo, ale dotaci neobdrželo, proto se chce znovu o to pokusit. 
4/43/10 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci do ROP NUTS 2 Severozápad: 
              Prioritní osa: 2 – Integrovaná podpora místního rozvoje 

Oblast podpory 2.1 – Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a 
osvěta  veřejnosti 
Název projektu: „Budování kapacity pro rozvoj regionu Krušné hory-západ“ 
Rozpočtové náklady: celkem 4,9 mil. Kč 
Předkladatel žádosti: Sdružení Krušné hory – západ, Klínovecká 1407, 363 01 
Ostrov 
ZO schvaluje zajištění předfinancování projektu „Budování kapacity pro 
rozvoj regionu krušné hory – západ“ předkladatele žádosti ve výši 4,9 mil. Kč, 
tj. 100% z úvěru od České spořitelny, a.s. Praha, pobočka Karlovy Vary 
Zároveň schvaluje spolufinancování projektu ve výši 367500,- Kč tj. 7,5 % 
z vlastních zdrojů předkladatele – Sdružení Krušné hory – západ 
ZO schvaluje úhradu úroků z úvěru z rozpočtu obce ve výši 4,6% svého podílu 

Hlasování: pro : 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Prodej části p.p.č. 349/1 na stavbu rodinného domu vedle pozemků přiděleného manželů 
Chvapilovým směrem k benzínové pumpě. Na jednání ZO se dostavil pan Jan Gavelda, jako 
jediný zájemce. Starostka uvedla, že záměr přidělení pozemku byl řádně vyvěšen na úřední 
desce a internetu včetně podmínek a pravidel přijatých ZO pro přidělování pozemků určených 
na výstavbu rodinnými domy.  Cena je stanovena na 36,- Kč za m2, skutečné metry budou 
stanoveny po provedení geometrického plánu, který zadá  starostka geodetické firmě ze 
zpracování. 
5/43/10 ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  s panem Janem Gaveldou, 
Potůčky 101 jako jediným zájemcem na část p.p.č. 349/1 o výměře cca 1500 m2 za 36,-
Kč/m2 na výstavbu rodinného domu dle podmínek a pravidel přijatých ZO pro 
přidělování pozemků určených k individuální výstavě rodinných domů v Perninku s tím, 
že do smlouvy bude doplněna podmínka - do dvou let od podpisu smlouva začít stavět. 
Hlasování: pro 8 hlasů , proti nikdo, zdržel se nikdo 



Základní škola si požádala o převod hospodářského výsledku r. 2009 vedlejší hospodářské 
činnosti ve výši Kč 52 869,54 do rezervního fondu. Starostka navrhla, aby z této částky byl 
uhrazen 1 ks basketbalového koše s konstrukcí na  školní hřiště 
6/43/10 ZO schvaluje převod  hospodářského výsledku   VHČ ZŠ ve výši Kč 52 869,54 
do rezervního fondu s tím, že z této částky bude provedena úhrada  1 ks basketbalového 
koše s konstrukcí pro venkovní hřiště ZŠ  
Hlasování: pro  8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Zajištění stravy pro seniory – pan Höhnl zjistí podmínky pro stravování seniorů v době 
školních prázdnin a na příští jednání předloží ZO. Starostka zařadí na příští jednání tento bod 
do programu. 
Dále bylo jednáno o pronájmu odstavných ploch – parkovišť pro majitele přilehlých vleků 
 
7/43/10 ZO schvaluje pronájem p.p.č. 663/19 o výměře 3727 m2 panu Rudolfu Holému, 
Jáchymovská 360, Pernink na dobu určitou, a to vždy od 1.12. do 31.3. v následujících 
letech 2010-2019, tj. do 31.3.2019 jako odstavnou plochu za cenu Kč 70000,- za toto 
období  
Hlasování pro: 6 hlasů   proti 1 hlas (Štauber), zdržel se 1 hlas (Höhnl) 
8/43/10 ZO schvaluje pronájem p.p.č. 316/1 o výměře cca 3500 m2 a stpč. 280 o výměře 
334 m2 panu Františku Štefanovi, Karlovarská 408, Pernink na dobu určitou, a to vždy 
od 1.12.do 31.3. v následujících letech 2010-2019, tj. do 31.3.2019 jako odstavnou plochu 
za cenu Kč 70000,- za toto období 
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 1 hlas‚Štauber), zdržel se 1 hlas (Höhnl) 
Město Hroznětín požádalo o schválení smlouvy o partnerství v rámci projektu, kterých chtějí 
podat do ROP NUTS2 Severozápad. 
9/43/10 ZO schvaluje uzavření smlouvy o partnerství s Městem Hroznětín v rámci 
projektu „M ěstské společenské centrum – rekonstrukce domu, Školní ulice 185, 
Hroznětín“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy 
Hlasování :  pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo  
10/43/10 ZO schvaluje proplacení cestovních výdajů Mgr. Josefu Svobodovi ve výši 342,- 
Kč a pověřuje hospodářku školy provedením 
hlasování: pro 8 hlasů proti nikdo, zdržel se nikdo 
Pan Zralý požádal o povolení smýcení smrku vedle domu Policie ČR, starostka provede kroky 
příslušné k povolení smýcení. Paní Dibelková požádala o opravení zápisu 42. zasedání, a to 
větu „ Paní Dibelková uvedla, že by program pokud by se starostka zdržela hlasování byl 
přijat nadpoloviční většinou hlasů“ nahradit větou: „Paní Dibelková uvedla, že by doplňující 
bod do programu, pokud by se starostka zdržela hlasování, nebyl přijat z důvodů přítomnosti 
pěti členů ze všech zvolených členů ZO.“ 
Dále starostka informovala zastupitele, ze ve středu 26.5.2010 jede na Plzeňské biskupství 
ohledně převodu horního parku do majetku obce. Po tomto bodě jednání v 19.45 hod. skočilo. 
 
 
V Perninku dne 24.5.2010 
 
 
…………………………     ………………………….  ……………………… 
   Václav Mašek         Jitka Tůmová       Alois Štauber 


