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Zápis a usnesení ze 17. zasedání ZO Pernink konaného dne 23.4.2012 od 17.30 hod 
v zasedací místnosti OÚ 
 
Přítomni: viz prezenční listina     
Omluveni :  nikdo                                                                                       
Pořizovatel zápisu: p. Iveta Dibelková 
Ověřovatelé zápisu : p. Jaroslav Aizner, Petr Groh 
Pan Hohnl požádal o změnu zápisu v 16. zasedání ZO Pernink v bodu různé do následující 
podoby :  „ Ve věci bytu č.120 v hasičské zbrojnici uvedl, že od roku 2005 platí nájemce stále 
stejný nájem a poplatky za služby ( elektrika,plyn,voda) bez ohledu na stále se zvyšující ceny. 
Obec neprováděla žádnou kontrolu, nedocházelo k odčítání měřičů a k ročnímu vyúčtování, 
jak požaduje smlouva, což je pro obec krajně nevýhodné a obec doplácí ze svého rozpočtu. 
 
V úvodu požádala starostka o schválení ověřovatelů zápisu a pořizovatele zápisu. 
1/17/12 ZO schvaluje pořizovatele zápisu p.Ivetu Dibelkovou, ověřovatele zápisu p. 
Jaroslava Aiznera a p.Petra Groha. 
Hlasování:     pro 9, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka obce p. Jitka Tůmová navrhla doplnit program o následující body : 
- schválení záměru prodeje p.p.č. 295/1 v k.ú.Pernink – žádost podalo Společenství 

vlastníků čp.404 a 405 Pernink 
- projednání úhrady zálohy na mzdy ve výši 102866,- Kč pro ZŠ a MŠ Pernink 
- projednání příspěvku pro TJ Sokol Pernink 
2/17/12 ZO schvaluje program jednání  17. zasedání ZO Pernink  a jeho doplnění 
Hlasování:  pro  9, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
Pan Petr Groh provedl kontrolu plnění usnesení 16.zasedání ZO Pernink, konaného dne 
26.3.2012. Bylo zkonstatováno, že všechna usnesení byla splněna. Nebyly vzneseny 
připomínky. 
3/17/12 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 16. zasedání ZO Pernink.  
Hlasování:  pro 9,  proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
Starostka obce seznámila přítomné s možností podat na Krajském úřadě Karlovarského Kraje  
žádost o finanční dotaci( bez spoluúčasti obce)  pro Sbor dobrovolných hasičů v Perninku.   
4/17/12 ZO schvaluje podání žádosti na KÚ Karlovarského kraje o dotaci pro SDH 
Pernink ve výši Kč  38500,- 
Hlasování:  pro  9, proti nikdo,zdržel se nikdo 
 
Zastupitelům obce byly předloženy originály účetních dokladů o hospodaření  LK Quilt 
Pernink  za rok 2011. Usnesení nebylo vytvořeno, neboť zprávu o hospodaření lyžařského 
klubu vzalo zastupitelstvo na vědomí již na předešlém jednání. 
Dále informovala starostka, že je v současné době zřízena v obci veřejná služba, jejíž členové 
mají povinnost odpracovat měsíčně 80 hodin veřejných prací ve prospěch obce Pernink. Této 
služby obec využije při zajišťování čistoty v obci úklidu veřejných prostranství  a pomocných 
prací v lesoparku.  
Lesy České republiky předložily obci Pernink svůj záměr vybudovat naučnou stezku – 
rašeliniště a  žádají obec, aby se zavázala k úklidu parkoviště a naučné stezky. 
 
5/17/12 ZO souhlasí s předloženým záměrem vybudování naučné stezky Lesy ČR, kde se 
obec zavazuje, že bude provádět úklid parkovišt ě a plochy naučné stezky od odpadků 
Hlasování:  pro 8,  proti nikdo,  zdržel se 1 hlas (A. Štauber) 
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Zastupitelé byli informováni o podané žádosti p. Macha k odkoupení části p.p.č.96/1 
v katastrálním území Pernink.  
P. Hohnl seznámil přítomné s tím, že pokud dojde k oddělení části výše uvedené parcely, 
zbylá část pozemku p.p.č.96/1 v k.ú. Pernink zůstane nadále v majetku obce jako veřejná  
zeleň, dle územního plánu. 
6/17/12  ZO schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 96/1 v k.ú.Pernink 
Hlasování: pro 8, proti nikdo, zdržel se R. Hohnl 
Různé : 
Společenství vlastníků č.p.404 a 405 požádalo o odkoupení části parcely p.p.č.295/1 
v k.ú.Pernink – prostor  kolem panelového domu o velikosti 1899 m2  a zavázalo se, že 
převezme veškerou péči o tyto prostory. P.Aizner informoval přítomné, že v současné době 
probíhá jednání s dlužníky vůči Společenství vlastníků čp. 402 a 403.  
7/17/12 ZO schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 295/1 v k.ú.Pernink - 1899 m2 
Hlasování:  pro 9, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
8/17/12 ZO schvaluje převod finančních prostředků ve výši 102866,- Kč na posílení 
mzdových prostředků ZŠ a MŠ Pernink z rozpočtu obce   
Hlasování:   pro 9 , proti nikdo, zdržel se nikdo  
 
P. Václav Mašek požádal obec o finanční dotaci  ve výši 150 tisíc korun pro klub TJ Sokol 
Pernink. Obec uvažuje o zapojení fotbalistů při údržbě hřiště a při sekání trávy na ploše. 
9/17/12 ZO schvaluje poskytnutí finanční dotace pro TJ SOKOL Pernink ve výši 
150 000,-Kč 
Hlasování  :  pro  9,  proti nikdo,  zdržel se nikdo 
 
Cenová nabídka na výměnu kotle v čp. 30 byla přesunuta na další jednání zastupitelstva. 
Místostarosta ing.Ladislav Vetešník seznámil přítomné s vyúčtováním 2.Reprezentativního 
plesu obce . Zisk z této akce byl  33006,- Kč. Zastupitelstvu byl představen návrh, že část 
zisku by mohl být věnován na nákup podlahového mycího stroje do komunitního centra. 
P. Jaroslav Aizner předložil několik cenových nabídek firem, které vyrábějí podlahové mycí 
stroje. Jde o ručně vedený kabelový podlahový mycí automat, který bude sloužit k úklidu 
tělocvičny v komunitním centru.  
Ing. Kokrhelová  připomněla, že je třeba vypsat výběrové řízení na pozici správce 
komunitního centra, neboť pracovní smlouva dosavadního správce  končí v červnu 2012. 
P. Holý vznesl dotaz na ekonomickou stránku provozu tělocvičny. Byla předložena zpráva o 
využití komunitního centra od července 2011 do dubna 2012, plánované akce v roce 2012 a 
pracovní doba zaměstnance.   
 
V 18:43 hodin bylo zasedání ukončeno. 
Další zasedání se bude konat dne 23.5.2012 v zasedací místnosti OÚ Pernink. 
 
Zapsal :   Iveta Dibelková 
 
V Perninku dne 23.4.2012 
 
 
 
 
……………………………….       …………………………..              ……………………… 
       Jaroslav Aizner                                Jitka Tůmová                                 Petr Groh 


