
Zápis a usnesení 9. zasedání ZO Pernink ze dne 27.6.2011, konaného v zasedací 
místnosti OÚ od 17.30 hod. 
 
Ověřovatelé zápisu: p.  Rudolf Höhnl a p.ing. Jana Kokrhelová 
Pořizovatel zápisu: p. Jitka Tůmová 
 
V úvodu požádala starostka o schválení ověřovatelů zápisu a pořizovatele zápisu 
1/9/11 ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Höhnl a p.ing. Kokrhelovou, pořizovatelem 
zápisu pak p. Tůmovou 
hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se  nikdo 
Dále zastupitelé schválili program jednání, nikdo neměl připomínky nebo námitky k 
programu 
2/9/11 ZO schvaluje program jednání 9. zasedání 
hlasování:pro 8 hlasů, proti  nikdo, zdržel se nikdo 
Předseda kontrolního výboru pan P.Groh provedl kontrolu plnění usnesení 8. zasedání, nikdo 
z přítomných neměl žádné dotazy ani připomínky. 
3/9/11 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 8. zasedání 
hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Obec získala finanční prostředky na opravu střechy čp. 30, bylo třeba schválit RO č. 7/2011 
4/9/11 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2011 dotace z Kraje ve výši 240000,- Kč na 
opravu střechy čp. 30 
hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka předložila členů ZO nabídky uchazečů o zakázku – „Oprava střechy čp. 30“, 
Následně pak bylo dohodnuto, že p. Štauber, předseda finančního výboru, zajistí odborníka na 
posouzení stavu krovů v čp. 30, následně pak bude svoláno pracovní jednání, které vybere 
dodavatele na opravu střechy. Starostka informovala o stavu komínu na čp. 30, který bude 
třeba také opravit. V 17.42 hod. se dostavil pan Aizner jednání o devíti členech  
Na žádost pana Šidy a p. Dunkové byla schválena směna bytových jednotek v čp. 30 
5/9/11 ZO schvaluje výměnu bytové jednotky č. 4 v čp. 30, která byla přidělena usn. č. 
7/8/11 p. Josefu Šidovi, Merklín za bytovou jednotku č. 5 v čp. 30, která byla přidělena 
usn č. 7/8/11 p. Dagmar Dunkové, Příčná, Luby takto: bytová jednotka č. 4 v čp. 30 bude 
pronajata p. Dagmar Dunkové, Příčná, Luby a bytová jednotka č. 5 bude pronajata p. 
Josefu Šidovi, Merklín 
hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Žádost pana ing. Zachardy  na prodej, nebo směnu stpč. 267 astpč. 268 v majetku obce, 
jednalo by se o směnu za pozemky pana ing. Zachardy, po kterých by měla vést cyklostezka 
Pernink-Abertamy. 
6/9/11 ZO schvaluje záměr prodeje stpč. 267 a stpč. 268 v k.ú.Pernink  
hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Žádost pana Petra Veselého o prodej části p.p.č. 349/1. 
7/9/11 ZO neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části p.p.č. 349/1 označené GP č. 739-
1311/2011 firmy Robin Baum jako p.p.č. 349/35 
hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Paní Dibelková předložila zastupitelstvu návrh na návštěvní řád v Dirt Parku a informovala o 
provedeném místním šetření , které provedl stavební úřad Pernink. V Dirt parku je třeba 
provést konečné úpravy tak, aby mohl být zkolaudován a dán do provozu. 
8/9/11 ZO schvaluje návštěvní řád DIRT PARKU Pernink 
hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka dále informovala ZO, že ze schválené dotace ROPu 2.1, kterou obdrželo SKHZ na 
technické dokumentace, bylo naší obci vyřazena žádost o PD na propojku mezi Školní loukou 



a Velflinkem. Obec na žádosti trvá, bude však nazvána jako např. pěší nebo cyklo stezka, 
důvodem je bezpečnost občanů. 
Ing. Vetešník informoval o možnost získat dotaci na novou výsadbu pro Andělskou alej 
prostřednictvím AOKP, a dále informoval, že na Bludenské ulici u brodu si někdo dělá 
nějakou přehradu potoka, je nutné informovat o tom Povodí Ohře. 
P.Höhnl požádal starostku o vyjádření ke skončení pracovního poměru p.Kalánové. Dále se 
ohradil proti postupu p.starostky při současném výběru nového zaměstnance do KC.V době 
otevírání KC rozhodovala komise a byly stanoveny určité podmínky,které nebyly v součastné 
době dodrženy ,toto bylo p. starostkou odůvodněno, že komise s ukončením minulého 
volebního období zanikla. Na pracovním jednání ing. Kokrhelová navrhla, aby byl opět 
vyhlášen konkurz na výběr zaměstnance KC s původními podmínkami a požadavky. Tento 
návrh byl při řádném jednání ZO opět vysloven. S navrhovaným konkurzem p. starostka 
souhlasila a uvedla, že členem komise může být jmenován kdokoliv a ona nemusí být ani 
členkou komise. 
Paní starostka k tomuto ještě dodala, že o situaci kolem zaměstnankyně obce zastupitele 
informovala na pracovním jednání a vzhledem k tomu, že se jedná o interní záležitosti obce, 
nebude k tomuto podávat žádné další informace, pouze to, že pracovní smlouva byla se 
zaměstnankyní uzavřena na dobu určitou, a to do 30.6.2011.  
Pan ing. Vetešník informoval o pořádání Dětského dne, který proběhl 4.6.2011,  poděkoval 
všem sponzorům, celkové vyúčtování je k dispozici u něho. 
Pan Petr Groh informoval o návštěvě v Domově seniorů 8.6.2011, kde byli společně s pan 
Rudolfem Höhnlem na slavnostním otevření nově vybudovaného sociálního zařízení. Pan 
Rudolf Höhnl  připomněl, že  nájemné v   hasičárně za m2 by mělo korespondovat s platbou 
nájemného na objektu v majetku obce č.p. 30 /obě nemovitosti jsou majetkem obce/, 
prověřením byli pověřeni p. Štauber a p. Groh. 
Dále bylo dohodnuto, že obec provede postřik trávy na kolečku a pokud bude frézovaný 
asfalt, pak i opravu míst na kolečku, která byla poničena při stavbě Dirt parku. Pan Höhnl s p. 
Dibelkovou však tvrdí, cituji: „že  po kolečku v  době před a po stavbě byl rušný provoz-ale o 
tom má jistě přehled SÚ obce“ a vzhledem k tomu,že nechtějí uvést jméno toho, kdo kolečko 
poničil,  nelze viníka obvinit.  
Po tomto bodě bylo jednání ukončeno v 19.15 hod. Další jednání bude v září. 
 
V Perninku dne 27.6.2011 
Zapsala Jitka Tůmová 
 
 
……………………..  …………………………  ………………………… 
  Rudolf Höhnl      Jitka Tůmová     ing. Jana Kokrhelová 


