
 
Zápis a usnesení 8. zasedání ZO Pernink ze dne 30.5. 2011 

Přítomni: viz prezenční listina 
1/8/11 ZO schvaluje ověřovatele zápisu pana  Groh a paní Dibelková  a pořizovatele 
zápisu Ing. Vetešník 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
Níže uvedení zastupitelé navrhli doplnění programu v bodu různé –  
pí.Dibelková: projednání návštěvního řádu Dirty parku, p.Vetešník: osazení laviček do parku 
před OÚ 
2/8/11 ZO schvaluje program jednání 8. zasedání  
Hlasování pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
3/8/11 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 7. zasedání 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
Předseda kontrolního výboru p.Groh  ke kontrole plnění usnesení 7.zasedání uvedl,že všechny 
body 7. usnesení jsou splněny, dále požádal místostarostu obce o podání informace ohledně 
kontrolního dne Lesoparku. Místostarosta obce přítomné zastupitelstvo informoval, že během 
kontrolního dne (13.5.) s představiteli zainteresovaných osob ve věci výstavby Lesoparku  
nebyly zjištěny vážné závady. Kontrolní den byl především zaměřen na správné využití 
dotačních titulů. Kontrolního dne se za obec zúčastnil Ing.Vetešník a p.Höhnl, kteří také 
předložili hlavní projektantce požadavek na přesazení 3 stromů a posunutí vstupního portálu z 
důvodu využívání prostranství (vedle budovy OÚ) k zimním sportům a průjezdu rolby.    
 
4/8/11 ZO prodává p.p.č. 782/23 o výměře 959 m2 jaké jedinému zájemci p.Pavlu 
Zámečníkovi, TGM 11, Pernink  na výstavbu rodinného domu  za  nabídkovou cenu 36,- 
Kč/m2, tato bude uvedena ve smlouvě o smlouvě budoucí, která bude sepsána na 
základě výzvy Obce Pernink, přičemž platí podmínky a pravidla přijatá ZO pro prodej 
pozemků na výstavbu rodinného domu 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
 
5/8/11 ZO schvaluje předložený domovní řád pro obytný dům čp. 30 v Blatenské ulici 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
Starostka obce informovala ZO o schválení dotace na opravu střechy výše uvedeného 
domu.Dále vyzvala přítomné zastupitele o případné dodání identifikačních údajů firem,které 
budou obeslány v rámci výběrového řízení na opravu střechy.  
 
6/8/11 ZO schvaluje znění nájemní smlouvy pro přidělení bytových jednotek v čp. 30 
v Blatenské ulici 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
V 17.48 hod. se dostavil zastupitel p. Štauber , jednání pokračovalo o devíti členech ZO. 
7/8/11 ZO přiděluje bytové jednotky v Blatenské ul. čp. 30, Pernink těmto nájemcům: 

- bytovou jednotku č. 1 (přízemí 3+1) pí.Redalové Želmíře, Střední 19, Pernink 
- bytovou jednotku č. 2 (1.patro vpravo 3+1) pí .Mižigárové Heleně, Nádražní 302, 

Pernink 
- bytovou jednotku č. 3 (1.patro vlevo 3+1)  pí. Hostýnkové Simoně, Rybniční, 

Abertamy 
- bytovou jednotku č. 4 (2.patro vlevo 1+1) pan Šidovi Josefu, Merklín  
- bytovou jednotku č. 5 (2.patro uprostřed 1+1) paní Dunkové Dagmar, Příčná, Luby  
- bytovou jednotku č. 6 (2.patro vpravo 2+1) paní Mišterové Haně, Rennerova 112, 

Pernink 



a to od 1.6.2011 s tím, že nájemné bude činit K č,- 5,-/m2/měsíc a od 1.9.2011 bude 
nájemné činit K č 20,-/m2 plus zálohové  poplatky za topení, vodu, chodbovou elektřinu  
a to na dobu určitou do 30.11.2011. 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
Ve věci nebylo vyhověno žádosti pana Josefa Mižigára ml. na přidělení bytu, jelikož 
nepředložil požadované dokumenty, ačkoliv byl o této skutečnosti písemně vyrozuměn. 
 
8/8/11 ZO schvaluje prodej pozemků 
-p.p.č. 340/2 o výměře 197 m2 za částku Kč 36,- /m2 panu Janu Šaškovi, Šafaříkova 
1912, Kladno 
-p.p.č. 663/6 o výměře 833 m2 a stpč. 860 o výměře 154 m2 za cenu 35500,- Kč panu 
Martinu Zralému, Jáchymovská 404,  Pernink  
s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti ponese kupující 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
 
9/8/11 ZO schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 2640 a části p.p.č. 353/1 v k. ú. Pernink 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
ZO projednalo na pracovním jednání hospodaření obce za rok 2010 včetně hospodářského 
výsledku a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. 
10/8/11 ZO schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010, ve kterém 
byly obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v úplném členění platné 
rozpočtové skladby a dalších finančních operací, včetně tvorby a použití fondů v tak 
podrobném členění a obsahu, že bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce, jí 
zřízené příspěvkové organizace a hospodaření s obecním majetkem bez výhrad, kdy 
celkové příjmy byly ve výši Kč 43 511 995,88  a celkové výdaje ve výši Kč 29 155 872,08 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
 
11/8/11 ZO bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 
2010 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
Hospodářka školy předložila ZO hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2010. 
12/8/11 ZO bere na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ Pernink za rok 2010, kdy u střediska 
obecní úřad  celkové příjmy činily K č 1717533,91  a celkové výdaje  Kč 1627903,12, u 
střediska hospodářská činnost činily  celkové příjmy  K č 310193,-- a v¨celkové výdaje 
257848.50, u střediska krajský úřad činili celkové příjmy K č 5543916,50 a celkové 
výdaje činily K č 5543916,50 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
 
13/8/11 ZO schvaluje převod hospodářského výsledku z roku 2010 ve výši Kč 141975,- 
do rezervního fondu ZŠ a MŠ Pernink a využití této částky na posílení mzdových 
prostředků pro 2.Q 2011, dále schvaluje použití částky 73228,- Kč z režijních nákladů  
poskytnutých na 1. pololetí roku 2011 na posílení mzdových prostředků pro 2. Q 2011 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 (Ing. Vetešník) 
Zastupitel Ladislav Vetešník zdůvodnil své zdržení s nesouhlasem použití přeplatků za MŠ a 
ŠD  na posílení mzdových prostředků.  
Dále zastupitelstvo obce požádalo ředitele ZŠ a MŠ Pernink Mgr.Svobodu o zrušení funkce 
zástupce ředitele  v rámci úsporných opatření. 
 
 
 
 



14/8/11 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2011 dle předložené rozpisu 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
Pan Rudolf Höhnl se dotázal na důvod rozhodnutí ZO k proplacení částky 12.000,- f.a. 
Skořepová. Starostka obce uvedla, že důvodem pro rozhodnutí ZO bylo zhodnocení 
pronajímané nemovitosti k  jejímu dalšímu možnému pronájmu. 
 
15/8/11 ZO bere na vědomí hospodaření obce za 1.Q 2011 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 

Bod č.13 Schválení prodeje nemovitosti č.p. 308 byl zrušen z důvodu žádosti možného 
nájemce.Věc bude řešena na příštím zasedání ZO, kdy starostka obce předloží  návrh nájemní 
smlouvy.    

16/8/11 ZO bere na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ Pernink za 1.Q 2011 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
 
17/8/11 ZO schvaluje uzavření předložených smluv o zřízení věcného břemene 

a) s Povodím Ohře, sp. Zřízení věcného břemene k p.p.č. 2594/1 
b) s manžely Gabrielou a Radkem Zíkovými ke stpč. 280  

a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
 
Dále byla projednána nabídka f.a. VALBEK – projektová dokumentace parkovací plocha u 
panelových budov, kdy starostka obce navrhla, aby obec vyrozuměla zástupce sdružení 
příslušných panelových domů v obci, kdy jim bude předložen návrh na možnosti odkoupení 
pozemků a následné vybudování parkovacích ploch. 
 
V bodu různé : 
Paní Iveta Dibelková  seznámila ZO s konceptem návštěvního řádu Dirty Parku a jeho 
jednotlivými body. Na dalším zasedání bude výše uvedený návštěvní  řád (po dopracování) 
předložen ke schválení.  
Místostarosta obce Ladislav Vetešník  navrhl, aby se park naproti budově OÚ osadil 
lavičkami, které vyrobí v rámci sponzorského daru pan Antonín Dorazin.  
Pan Rudolf Höhnl se dotazoval na výše nájmu (složení) obecního bytu v hasičské zbrojnici, 
který v současné době využívá pan Zdeněk Macura. Dále se dotazoval na skutečnost, zda 
nájemní cena za m² v bytě v has. zbrojnici je adekvátní k požadované ceně za m² 
v nabízených bytech v domě č.p.30 v Blatenské ulici. 
Starostka na toto uvedla, že by se měla nájemní cena bytu v has. zbrojnici zrevidovat a 
případně srovnat s nájemní cenou za výše uvedené byty v č.p. 30. 
Pan Alois Štauber uvedl, že by se v nabídce pro opravu střechy na č.p. 30 měl specifikovat 
druh krytiny, např. ALU krytinové šablony nebo Falcovaná plechová střecha v barvě. 
 
V 19.47 hodin bylo zasedání ukončeno. 
9. ZO se bude konat dne 27.6.2011 v zasedací místnosti OÚ Pernink. 
 
Zapsal: Ing.Ladislav Vetešník 
V Perninku dne 30.5.2011 
 
 
…………………         ……………………..   ..……………… 
    Petr Groh     Jitka Tůmová               Iveta Dibelková 


