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Zápis a usnesení 44. zasedání ZO Pernink konané dne 14.6.2010 od 17.30 hod. 
Ověřovatelé zápisu:  paní Dibelková, pan Höhnl  
Přítomni: viz prezenční listina 
Starostka v úvodu požádala o doplnění v bodě různé o projednání RO č. 4/2010, dále návrh na 
odpis předložených položek z majetku obce a stravu pro seniory, nikdo další neměl 
připomínky  k programu jednání, a tak bylo hlasováno. V průběhu jednání se dostavil pan 
Aizner, zasedání pokračovalo o 9 členech. 
1/44/10 ZO schvaluje program jednání 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p.Aizner) 
Pan Holý předseda kontrolního výboru provedl kontrolu plnění usnesení 42. a 43. zasedání. 
Pan Höhnl uvedl, že na minulém zasedání hovořil o lesoparku, kde upozornil na to, že po 
vykácení stromů tam zbylo jen torzo a tento les je nebezpečný. Starostka uvedla, že les je 
v majetku Lesů ČR, na lesopark mají projektovou dokumentaci, kterou připravili odborníci a 
obec v tomto okamžiku nemůže zasahovat do toho, jak les kácejí. 
 2/44/10 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 43. zasedání ZO 
Hlasování: pro 9 hlasů proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále byly projednány námitky k Návrhu zadání územního  plánu, starostka informovala o 
tom, že námitky a připomínky k Návrhu zadání úp mohou občané písemně podat od 
15.6.2010 do 15.7.2010 prostřednictvím Městského úřadu Ostrov, odbor rozvoje a územního 
plánování, Klínovecká 1204, 36301 Ostrov. Starostka upozornila na skutečnost, že v návrhu 
zadání nejsou vyznačeny sportoviště – sjezdovky a požádala o zřízení přístupové cesty z části  
p.p.č. 674/8 tak, aby bylo možno obsloužit následně pozemek 674/8, 674/1 a přístup do 
lesoparku. Z přítomných občanů pan ing. Martínek  představil záměr ing. Leitgeba a p.Šímy  
na jejich pozemcích, kde doporučil zavedení smíšeného území venkovského (jak rekreační 
domy, tak i individuální bydlení) na pozemcích, které se nacházejí vedle cesty k vodárně a 
dále na Andělské ul., kde by chtěli postavit rozhlednu. Pan Höhnl upozornil na problém  
Andělské ul., když by zde byla rozhledna s parkovištěm, byl by v ulici větší pohyb aut a na to 
není ulice není tomu uzpůsobena. Dále pan Höhnl uvedl, že jde o pozemek s bonitou půdy č. 
1, na těchto pozemcích je zakázáno vokoli stavět, Ing. Martínek dále doporučil obci uvažovat 
o smíšeném území vesnickém na pozemcích obce, které už jsou určeny pro výstavbu 
rodinnými domy. 
3/44/10   ZO schvaluje námitku, a to úpravu k návrhu zadání  úp zřízení účelové 
přístupové cesty z části p.p.č 674/8 a dále zakreslení sjezdovek, cyklostezek a lyžařských 
tras 
Hlasování:pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo                                                                                                                                                                                                                                     
Dále zastupitelstvo projednalo zásobních projektů ze strategie rozvoje obce pro roky 2008-
2013, kde projekty výstavba KC a zasíťování pozemků pro zástavbu rod. domy byly ze 
zásobníku vyřazeny, následující projekty zůstávají, a to vypracování územního plánu, 
výstavba a rekonstrukce chodníků, oprava kontribučenské sýpky, oprava obecních 
komunikací, výstavba cyklostezek Pernink-Abertamy a Pernink-Horní Blatná, dokončení 
běžeckého areálu, vybudování 3 naučných stezek, výstavba obecní komunikace Školní 
Louka-Velflinská, výstavba účelové komunikace k ČOV, výstavba parkovacích ploch na 
Školní Louce, oprava hřbitovních zdí, rekonstrukce veřejného osvětlení, oprava fasády 
budovy ŽS a ŠD, rekontrukce a úprava veřejného prostranství, doplnění zásobníku o výstavbu 
kanalizace Kostelní hora, vybudování odstavných ploch u komunitního centra, u paneláků a 
na Karlovarské ul. Pan Höhnl upozornil na skutečnost, že Obec má nějaké dluhy, které jsou 
potřeba nejprve splatit a následně pak posunout realizaci plánovaných projektů na pozdější 
dobu. 
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4/44/10 ZO schvaluje zásobník projektů strategie rozvoje obce Pernink 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Zastupitelé se seznámili s návrhem Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, ke ktrému 
nemá obec Pernink  připomínky, nebo námitky. 
Dále bylo projednáno stanovení počtu členů pro zastupitelstvo obce pro volební období 2010-
2014. 
5/44/10 ZO stanovuje pro volební období 2010-2014 devět členů zastupitelstva obce 
Hlasování pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
6/44/10 ZO schvaluje podání dotace na opravu hřbitovních zdí za cenu Kč 750000,- 
prostřednictvím Programu rozvoje venkova a zavazuje se k předfinancování této akce 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
7/44/10 ZO schvaluje převod Kč 123 100,30 na účet MaS Krušné hory západ na mobiliář 
dětského hřiště 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka informovala zastupitele o proběhlém výběrovém řízení na opravu živičného 
povrchu v Bludenské ul, kdy se do nabídkového řízení přihlásily dvě firmy – firma 
Swietelstky, stavební sro, Karlovy Vary s cenovou nabídkou Kč 1887402,84 a firma Eurovia 
CS a.s., karlovy Vary s nabídkovou cenou Kč 1529549,-. Starostka dále uvedla, že obec 
získala na tuto akci dotaci 290000,- Kč od Karlovarského kraje. Zastupitelé se dohodli, že 
starostka bude jednat s firmou Eurovia CS, ohledně oprav Bludenské ulice do výše 600 tis. 
Kč.  
8/44/10 ZO pověřuje starostku jednáním s firmou Eurovia ohledne oprav živičného 
povrchu Bludenské ul. do výše 600 tis.  
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Další bodem jednání bylo nabídkové řízení na opravu a rekonstrukce vytápění domu čp. 30, 
do nabídkového řízení se přihlásili tři firmy, a to Instalatérství –topenářství Miroslav Anton, 
Nejdek s nabídkovou cenou Kč 366688,- dále Unitherm-KV, Karlovy Vary s nabídkovou 
cenou Kč 503393,39 a KV*Servis, Karlovy Vary s nabídkovou cenou Kč 422034,69+ 38000,- 
stavební úpravy. Zastupitelé se dohodli, že nabídnou dům k prodeji. 
9/44/10 ZO schvaluje prodej domu čp. 30 zatím  prstředníctvím stránek obce  
Hlasování : pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas Höhnl 
Dále starostka projednala se zastupiteli rozpočtové opatření č. 4/2010, rozpis jednotlivých 
položek rozpočtového opatření je součástí zápisu. 
10/44/10 ZO schvaluje RO č. 4/2010 dle předložené návrhu 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh na odpis  nehmotného majetku – studie proveditelnosti a 
studie rozvoje z roku 2007, dále nedokončené stavby PD cyklostezka a stavby – oprava břehů 
potoka 
11/44/10 ZO schvaluje odpis  majetku dle předloženého návrhu 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti  nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka předložila zastupitelstvu návrh ceníku pro komunitní centrum, zastupitelstvo 
doporučilo schválit ceník na půl roku. 
12/44/10 ZO schvaluje ceník pro KC dle přeloženého návrhu s tím, že poplatek za 
zapůjčení sprchy bude 20,-Kč/os 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka předala zastupitelům informace sdružení obcí SOKO o projektu pro odpadové 
hospodářství, ke kterému se obec před půl rokem přihlásila. 
Pan Höhnl informoval o stravování důchodců – jedná se o 4 osoby,  připraví podklady pro  
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restaurace. Dále požádal, aby tak jako v lesoparku se nebude realizovat osvětlení, aby byla 
zvážena důležitosti osvětlení  cyklostezky mezi obcemi Pernink a Abertamy. 
 
13/44/10 ZO žádá o vypuštění osvětlení cyklostezky Pernink-Abertamy z PD a pověřuje 
starostku vyřízení u SOB 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále pan Höhnl požádal zastupitelstvo o upravení pravidel na přidělování pozemků na stavbu 
r.domů, z toho vyplynul úkol pro zastupitele, kteří si na příští zasedání připraví doplnění 
těchto podmínek a pravidel – bude projednáno na příštím ZO. 
Pan Höhnl a starostka informovali o proběhlém jednání na kraji u pana hejtmana a ing. 
navrátila ohledně zamezení průjezdu tranzitních kamionů přes obec Pernink. Z jednání 
vyplynulo, že rovněž i Karlovarský kraj podporuje variantu zachování silničního hraničního 
přechodu v Potůčkách pro dopravu do 3,5 t. Nadále bude obec společně se svazkem obcí 
Bystřice a Krajem postupovat v těchto krocích, aby po silnici II/221 nejezdily do budoucna 
velká nákladní vozidla. 
Po tomto bodě bylo jednání ZO ukončeno ve 20.44 hod. 
 
V Perninku 14.6.2010 
 
 
…………………….  ………………………..  ………………………… 
  Rudolf Höhnl      Jitka Tůmová      Iveta Dibelková 
 
 
 


