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           Usnesení 9. zasedání zastupitelstva ze dne 8. 6. 2015  
 
 
1/9/15 ZO určuje ověřovatele zápisu p. Václava Maška a Karla Kunsta a pořizovatele zápisu 
Ing. Ladislava Vetešníka. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

2/9/15 ZO schvaluje program jednání včetně jeho doplnění o projednání v bodu 10) uzavření 
smlouvy o právu provést stavbu na p.p.č. 809/10 a 809/24 v k.ú. Pernink, dále doplnění bodu 
8. projednání financování odborného poradce ZŠ dále doplnění bodu 19) schválení znění 
kupní smlouvy s Lesy ČR na koupi, části p.p.č. 349/1 v k.ú. Pernink, a dále bodu 20) nová 
turistická cesta v Perninku, v bodu různé – projednání přípěvku obědů pro seniory. Hlasování: 
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

3/9/15 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 8. Zasedání ZO. Hlasování: pro: 7, proti: 
0, zdržel se: 0. 

4/9/15 ZO schvaluje účetní závěrku obce Pernink za rok 2014, ve které byly obsaženy údaje o 
plnění rozpočtu příjmů a výdajů v úplném členění platné rozpočtové sklady a dalších 
finančních operací v tak podrobném členění a obsahu, že bylo možné zhodnotit finanční 
hospodaření obce, jí zřízené příspěvkové organizace a hospodaření s obecním majetkem 
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 s výhradou, nápravná 
opatření k odstranění chyb a nedostatků byla přijata. 

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2014, jehož součástí je zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2014, závěrečný účet obce Pernink za rok 2014 a 
inventarizace obce Pernink za rok 2014. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (p. Janecký). 

5/9/14 ZO přijalo ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 nápravná 
opatření spočívající v tvorbě rezervního fondu v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Schválený 
výsledek hospodaření zřízené příspěvkové organizace za účetní rok 2014, bude rozdělen do 
rezervního fondu a fondu odměn. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

6/9/15 ZO schvaluje hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pernink za rok 2014 a 
ukládá ředitelce ZŠ a MŠ Pernink schválený výsledek hospodaření za účetní  rok 2014 
rozdělit 20 % do rezervního fondu a 80 % fondu odměn a pověřuje ředitelku a hospodářku 
školy provedením. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

7/9/15 ZO bere na vědomí hospodaření obce k 31. 3. 2015. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel 
se: 0. 

8/9/15 ZO bere na vědomí hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pernink k 31. 3. 
2015. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

V 18:20 se dostavil zastupitel p. Štauber, zasedání pokračovalo v počtu 8 zastupitelů. 
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9/9/15 ZO schvaluje zřízení funkce asistenta pedagoga v ZŠ a MŠ Pernink na školní rok 
2015/2016 a dále úhradu mzdových prostředků na odměnu asistenta pedagoga ZŠ a MŠ 
Pernink ve výši Kč 4100,-/měsíčně vč. odvodů za měsíce září - prosinec 2015 z rozpočtu 
obce. Hlasování: pro: 8 hlasů, proti: 0, zdržel se: 0. 

10/9/15 ZO schvaluje předfinancování projektu výzvy „56“ – šablony na podporu čtenářské 
gramotnosti a jazykového vzdělávání žáků a učitelů ve výši Kč 60 000,-, tato částka bude 
uhrazena z rezervního fondu ZŠ a MŠ Pernink, po obdržení dotace v rámci projektu bude tato 
částka vrácena do rezervního fondu a pověřuje ředitelku a hospodářku školy provedením. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

11/9/15 ZO schvaluje převod částky 80 000 Kč z fondu odměn na mzdy a odvody za měsíc 
červen 2015 a dále částku 53 500 Kč z fondu odměn na mzdy a odvody za měsíce červenec a 
srpen 2015 a pověřuje ředitelku a hospodářku školy provedením. Hlasování: pro: 8, proti: 0, 
zdržel se: 0. 

12/9/15 ZO schvaluje proplacení cestovného za žáky 3. A 4. třídy na plavecký kurz 
v Potůčkách z provozních prostředků ZŠ a MŠ Pernink a pověřuje ředitelku a hospodářku 
školy provedením. Hlasování: pro: 8 hlasů, proti: 0, zdržel se: 0. 

13/9/15  ZO schvaluje uhradit částku z rozpočtu obce Kč 1 200,- /měsíčně na měsíce září až 
prosinec 2015 ZŠ a MŠ Pernink na funkci sdíleného psychologa. Hlasování: pro: 8, proti: 0, 
zdržel se: 0. 

14/9/15 ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Karlovarského kraje na akci „Obecní úřad – výměna oken, oprava střechy, zateplení podlahy 
na půdě“ ve výši 150 000 Kč a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. Hlasování: pro: 8 
hlasů, proti: 0, zdržel se: 0. 

15/9/15 ZO schvaluje záměr prodeje následujících nemovitostí v majetku obce: p.p.č. 2028/1 
o výměře 1778 m2 v k.ú. Abertamy, dále části p.p.č. 809/24 o výměře 406 m2 v k.ú. Pernink, 
dále záměr prodeje části p.p.č. 316/12 o výměře 79 m2 a část stpč. 280 o výměře 28 m2 v k.ú. 
Pernink. Hlasování: pro: 8 hlasů, proti: 0, zdržel se: 0. 

16/9/15 ZO schvaluje znění smlouvy o právu provést stavbu „RD Dvořákovi-Pernink-
Přípojky a terénní úpravy“  na p.p.č. 809/10 a 809/24 v k.ú. Pernink a pověřuje starostku 
podpisem této smlouvy. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

17/9/15 ZO schvaluje stavební záměr – novostavba rodinného domu v Perninku, ul. Andělská 
dle předloženého architektonicko-stavebního řešení firmy Architekti.in, ing. Arch. Lukáš 
Svoboda, investor manželé Kubíčkovi, Brno. Hlasování: pro: 8 hlasů, proti: 0, zdržel se: 0. 

18/9/15 ZO schvaluje prodej p.p.č. 2030/1 o výměře 121 m2 v k.ú. Abertamy panu ing. Janu 
Šedinovi, Žalovská 434/28, 18100 Praha 8 Čimice za cenu Kč 50,-/m2 s tím, že veškeré 
náklady spojené s prodejem včetně daní ponese kupující. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se:  
2  (p. Vetešník, p. Štauber). 
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19/9/15 ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 1/2013 o místních poplatcích, tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým 
dnem od vyvěšení. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

20/9/15 ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 2/2015 a 3/2015 dle předloženého položkového 
členění. Hlasování: pro: 8 hlasů, proti: 0, zdržel se: 0. 

21/9/15 ZO schvaluje vítěze výběrového řízení na výměnu oken v budově obecního úřadu, a 
to firmu 3xN, spol. s.r.o. Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary  za nabídkovou cenu 178014,20 
Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 (p. 
Janecký). 

22/9/15 ZO schvaluje vítěze výběrového řízení na opravu a  nátěr střechy obecního úřadu, a 
to firmu Jindřich Zralý, Karlovarská 401, Pernink za nabídkovou cenu 53910 Kč a pověřuje 
starostku obce podpisem smlouvy o dílo. Hlasování: pro: 7 hlasů, proti: 0, zdržel se:  1 (p. 
Janecký). 

23/9/15 ZO schvaluje vítěze výběrového řízení na zateplení podlahy na půdě obecního úřadu, 
a to firmu Jaroslav Aizner, Karlovarská 403, Pernink za nabídkovou cenu Kč 113870,- a 
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo. Hlasování: pro: 7 hlasů, proti: 0, zdržel se:  
1 (p. Janecký). 

24/9/15 ZO schvaluje vítěze výběrového řízení na Parkovací místa v ulici TGM v Perninku, a 
to firmu František Štefan, Karlovarská 408, Pernink za nabídkovou cenu 268291 Kč a 
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo. Hlasování: pro: 6 hlas, proti: 0, zdržel se:  
2 (p. Janecký, p. Holý). 

25/9/15 ZO schvaluje opravu chodníku od čp. 1 po čp. 5 včetně podloží a zhotovení dešťové 
kanalizace a osazení dešťových kanalizačních podokapových vpustí u nemovitostí čp. 1 a čp. 
3. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 (p. Holý). 

26/9/15 ZO neschvaluje uzavření předložené  smlouvy o dílo s DOZORSTAVEM, Jahodová  
479/8, Karlovy Vary – neboť tyto práce byly součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 7. 
2014, které jsou již obcí Pernink uhrazeny. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

27/9/15 ZO schvaluje znění pachtovní smlouvy č. 1/2015 včetně přílohy č. 2, která se týká 
částí p.p.č. 580/1, 792/18, 349/1 a 191/1 v k.ú. Pernink, tyto části pozemků budou také 
udržovány buď mulčováním nebo přepasením, smlouva bude uzavřena s firmou Sloup 
Stanislav, Pstruží 23, na sekání a mulčování travního porostu na pozemcích obce za Kč 
44949,- a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel 
se: 0. 

28/9/15 ZO schvaluje znění kupní smlouvy mezi Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový 
Hradec Králové, 50168 Hradec Králové a obcí Pernink na prodej části p.p.č. 349/1 dle GP č. 
812-117/2014 vyhotoveného firmou Geoplán –DC spol.s.r.o. p.p.č. 349/36 o výměře 2320 m2 
za cenu Kč 250,-/m2 tj. 580000 Kč a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 



 5 

29/9/15 ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč 20,-/osobu /seniory na obědy, kteří se 
stravovali ve školní jídelně, příspěvek bude poskytnut za pondělí až pátek v období uzavření 
školní jídelny o letních prázdninách 2015, celková částka bude poskytovatelem stravy řádně 
vyúčtována a předložena nejpozději do  31. 8. 2015. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

30/9/15 ZO schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 7. 3. 1997 v čl. III bude 
uvedeno – 3 měsíční výpověď ze strany vypůjčitele 2. Odstavec a pověřuje starostku 
podpisem dodatku. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 
Úplné znění 9. zasedání zastupitelstva obce je k dispozici na internetových stránkách 

www.pernink.eu nebo na úřední desce Obecního úřadu. 
Pokud máte zájem o celé znění zasedání zastupitelstva, můžete si ho nechat vytisknout 

v podatelně – Infocentru. 
 

 

                           Zprávy ze základní školy  
 

 

 

Školní akademie 

V půlce června se po několika letech vrátila do perninského kina školní akademie, na níž se 
podíleli žáci 1. stupně. Trpělivým nácvikem pod dohledem Hanky Schadeové, paní učitelky 
Uhlíkové zastupující ZUŠ v Nové Roli a třídních učitelek Eriky Krnáčové, Drahuše Novákové 
a Kateřiny Zemanové, zkouškami při generálce a prvním dopoledním vystoupením před diváky 
z domova seniorů se malí účinkující vypracovali ke skvělému poslednímu odpolednímu 
vystoupení. Do role moderátorky byla zvolena Sárinka Kunstová, která bravurně uváděla 
jednotlivá čísla, přičemž také sama vystoupila s klavírním přednesem. Diváci mohli zhlédnout  
instrumentální vystoupení  Lucinky Grohové (flétna), Julinky Mašatové a už zmíněné Sáry 
Kunstové (klavír) i recitaci Julinky Mašatové, která přednesla báseň věnovanou Perninku, 
kterou složil její tatínek. Prvňáčci měli připravenu básničkovou abecedu, druháci a čtvrťáci 
taneční vystoupení, celá družina pak potěšila perfektní choreografií v typických tričkách. Ani 
školka s paní učitelkou Ilonou Höhnlovou neošidila diváky a zvedla již tak dobrou náladu o 
další stupínky. Celou akademii korunovalo divadelní vystoupení O Sněhurce a sedmi 
trpaslících. Vtipné a kostýmově nápadité představení podtrhovalo úžasné herecké nasazení i 
umění všech školáčků. Bez přehánění můžeme říci, že tu máme šikovné děti, na které můžeme 
být pyšní. A co s nastudovanou pohádkou? Určitě bychom s ní měli vyrazit do světa. 

Ve znamení výletů 

Konec školního roku se odehrává vždy ve znamení třídních výletů. Společný školní výlet si 
užili žáci 1. stupně, kteří se vypravili do Chebu. Na programu byly návštěva planetária na 
chebském gymnáziu a prohlídka chebského hradu. Ve čtvrtek před vysvědčením se pak všichni 
rozloučili s třídními učitelkami Drahuší Novákovou a Erikou Krnáčovou, které ve spolupráci 
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s deváťáky připravily náročnou stopovanou s cílem na Blatenském vrchu při hledání pokladu a 
s opékáním buřtů.  

Třídní učitelky a učitelé žáků 2. stupně nezůstali za prvostupňáky pozadu v nápaditosti výletů. 
Šesťáci se s Miroslavem Vojířem podívali do nové motýlí farmy v Karlových Varech, sedmáci 
s Ivetou Dibelkovou a za pomoci rodičů absolvovali tradiční výlet sjíždění Ohře za 
nepředstavitelné zimy a s konstatováním, že to bylo hustý. Osmáci s Kateřinou Freudovou 
zvolili tradiční stanování. O osiřelé deváťáky se postaral Josef Svoboda výletem do Karlových 
Varů a návštěvou 5D kina.  

Rozloučení s devátou třídou 

U deváťáků zůstaneme: Opouští nás jich dohromady devět. Všichni se rozutíkají do dalších 
škol či učilišť. Přejeme jim hodně štěstí na další pouti za vzděláním a dospěláckým životem. 
To, že jsou již o kus dál k samostatnosti, ukázali na slavnostním rozloučení, které si sami 
s třídní učitelkou Evou Kubernátovou zorganizovali. Absolventské tablo, rozeslání pozvánek, 
příprava programu, zajištění dárků, milý projev vzbuzující u mnohých maminek slzičky a 
skvělá prezentace fotek a videí ze společných let strávených na perninské škole, posezení u 
kávy a výborného zákusku od paní Péčové. To vše vytvořilo příjemnou komorní atmosféru 
v učebně češtiny. A ještě něco, všichni přítomní si určitě vzali za své slova místostarosty 
Ladislava Vetešníka, který nás poctil návštěvou. 

 

Ukončení projektů výzev 48 a 51 

V červnu a červenci byly ukončeny dva projekty OP VK, o kterých jsme již informovali 
v předchozích číslech.  

První z nich, do kterého byly zapojeny všechny školy ve správní oblasti Ostrova, se zaměřil na 
podporu žáků ve studijním úsilí formou doučování, speciálních služeb logopeda, psychopeda a 
speciální pedagožky. Učitelé byli vzděláváni ve vybraných tématech a prošli dvěma 
supervizemi pod vedením odborníka. Zároveň byla vytvářena lokální koncepce školství v ORP 
Ostrov. Velkou inspirací se stala svazková škola tzv. Karlovarského regionu se sídlem 
v Otovicích. Starostové, starostky a ředitelky se v červnu sešli na informační schůzce 
v Otovicích, kde jim byly předány cenné informace. Cílem případných změn v organizaci a 
systému školství do podoby svazkové školy je zkvalitnění školních i mimoškolních služeb a 
efektivní úspora nákladů na provoz jednotlivých škol. Jak se dále bude školství v našem 
regionu odvíjet, je nejen v rukou jeho samotných aktérů pedagogů, ale i v rukou představitelů 
obcí.   

Druhý projekt byl zaměřen na rozvoj finanční gramotnosti pedagogů. Pedagogové díky němu 
získali 5 PC s dotykovou technologií a 4 tablety včetně wifi , dále SW pro výuku. Zároveň se 
pedagogové vzdělávali ve vybraných tématech IT problematiky jako práce s cloudy, office 365, 
učili se vyhledávat aplikace a podobně.  
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Oba projekty přinesly škole za školní rok 2014/2015 vybavení (tablety, PC, interaktivní tabule 
s data projektorem), vzdělávací a speciální služby a další prostředky v celkové hodnotě 
bezmála 690 000 Kč. 

Pár slov k novému školnímu roku 

V květnu podala škola žádost o dotace ve výzvě 56 OP VK zaměřené na podporu čtenářské 
gramotnosti ve formě čtenářských dílen zaměřených na dvě vybrané třídy s možností nákupu 
titulů v oblasti beletrie a dále cizojazyčnou podporu žáků i učitelů, které můžeme vyslat do 
světa na zkušenou. Na konci června jsme obdrželi příznivou zprávu o úspěšnosti žádosti.  

Noví žáci a učitelé 

Žáci i někteří učitelé odcházejí, ale zároveň se můžeme těšit na nové. Naši budoucí prvňáčci se 
rozloučili se školkou a paní učitelkou Höhnlovou tradičním spaním ve školce v posledním 
předprázdninovém týdnu. Na všechny se moc těšíme ve škole v novém, ale zároveň známém 
prostředí. Na prvním stupni budou zachovány tři třídy – samostatná první třída a dvě 
dvojtřídky. V novém školním roce přivítáme ke stávající paní učitelce Kateřině Zemanové paní 
učitelku Hanu Dlouhou z Nejdku a Zuzanu Wöllnerovou z Horní Blatné. 

Po prázdninách také přivítáme do šesté třídy nové žáky z Abertam, Horní Blatné a Potůček. 
Tentokrát se nám rýsuje početně silná třída, kterou si vezme pod svá křídla nový pan učitel 
David Hanakovič z Ostrova.  

Přeji všem krásné a pohodové prázdninové dny, plné slunce s blahodárnou energií, kterou se 
všichni nabijeme do nového školního roku 2015/2016. A budeme se těšit opět na shledanou 1. 
září 2015 v naší perninské škole!  

 

 

                                                                          Obecní úřad informuje 
 

 

 

 

POPLATKY ZA VÝVOZ SM ĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU V 1. POLOLETÍ 2015 

je možné zaplatit 

do 31. srpna 2015 

v podatelně Obecního úřadu Pernink.  
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Annenská pouť na Božím Daru 

Na Božím Daru se v sobotu 25. 7. 2015 od 10:00 sejdou jedineční krušnohorští výrobci, 
milovníci hor, sportovci, umělci, lidé tvořiví, duchem mladí a povahou aktivní.  Tradiční pouť 
ke slávě sv. Anny je organizována tak, aby vznikl prostor pro setkávání a seznámení. 
Prodejcům a umělcům je dána volnost ve formě prezentace svých výrobků a spontánní nápady 
jsou vítány.   

Hudba hraje unplugged, kolotoče jsou bezmotorové, na ruční pohon, odmítnuti jsou prodavači 
párků v rohlíku, cukrové vaty, plastových hraček a čínských ponožek. Naopak na Božím Daru 
najdete plné náměstí se stánky s profesionálně zpracovanými originálními výrobky, které 
prezentují sami výrobci povětšinou z Krušných hor, sportovní a výtvarné hřiště, dílničky, 
kolotoče Al Rašid, muzikohrátky, poníky, dětské divadlo Habakuk. Na radnici bude ve smyčce 
probíhat promítání filmů z Krušných hor. O občerstvení se postarají výhradně lokální gurmáni.  

Během dne budete potkávat Ježíškovi pomocníčky. 
Božídarské děti se nasazením skřítkovské čepičky 
změní v chodící infocentra a s výhodou místní 
znalosti rádi poradí a pomohou se orientovat 
v prostoru. Kde si zazávodit ve sportovním 
potápění, stlouci, pomalovat a vyvěsit vlastní ptačí 
budku, zahrát na didgeridoo či tam-tam, zatančit 
šavlový tanec nebo se zklidnit v kostele sv. Anny 
při polední mši za rodáky. Na trávě si zahrajete 
kroket či kuličky a domů si odnesete nejeden vlastní 
výrobek z dílniček. 

Karolína Pomplová 

Hl. organizátor, člen kulturní komise města Boží Dar

 

 

  
Perninské noviny vydává Infocentrum při OÚ v Perninku dle povolení MK ČR  E 20101 

 v nákladu 400 ks měsíčně. Distribuce je zdarma do každé perninské domácnosti. 
Každé číslo PN najdete také na  www.pernink.eu. 

Redakční uzávěrka příspěvků do dalšího čísla PN je vždy ke 29. dni v měsíci. 
Příspěvky zasílejte na e-mail: podatelna@pernink.eu 

nebo přineste přímo do infocentra,T.G.M. 1, 362 36 Pernink. 
 Redakční rada:  

Nikola Dörflerová, Petra Kubíčková 
Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, 

 které se objeví v inzerátech. 
Ročník 32, číslo 7/8, vydáno 10.7. 2015 

  


