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Zápis a usnesení z 21. zasedání ZO Pernink konaného dne 14.7.2008 od 17.30 hod. 
 
Ov��ovatelé zápisu: pan Štauber, pan Holý 
P�ítomni všichni  
 
V úvodu požádala starostka zastupitele o dopln�ní bod� jednání o RO �. 6,7 a 8/2008 a odpis 
rozbité vitríny, dále o odsouhlasení uzav�ení smlouvy budoucí na z�ízení v�cného b�emene na 
pozemcích obce pro akci Jáchymovská kabel NN a odsouhlasení zm�ny p�íjmení u sl. 
Ku�erové a dopln�ní manžela do smlouvy o smlouv� budoucí na prodej p.p.�. 728/22. 
1/21/08 ZO schvaluje program jednání a jeho dopln�ní 
Hlasování: pro : 9 hlas�, 
Pan Ho�ejší nabídl obci d�m ke koupi  a obec reaguje na jeho nabídku za ú�elem rekonstrukce 
domu na malometrážní byty pro mladé manžele, pro z�ízení bytové jednotky pro policii, 
u�itele �i zdravotníky /léka�e.  
2/21/08 ZO schvaluje zám�r koupi nemovitosti na stp�. 21 a p.p.�. 119/1 v k.ú.Pernink za 
ú�elem rekonstrukce domu pro malometrážní byty pro mladé manžele, z�ízení bytové 
jednotky pro policii, u�itele, zdravotníky (léka�e) a pov��uje starostku podpisem 
smlouvy o smlouv� budoucí na koupi této nemovitosti za nabídkovou cenu K� 2700 000,- 
Hlasování: pro 9  hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále projednalo zastupitelstvo rozpo�tová opat�ení 6, 7 a 8/2008 dle p�edložených rozpis� a 
odpis rozbité vitríny – ú�ední desky. 
3/21/08 ZO schvaluje  

- RO �. 6/2008 navýšení p�íjm� v pol. 4222, org. 5132 dotace KK ve výši K� 100 
000,- a navýšení výdaj� v par. 3635, pol 6119 org 5132 – územní plán ve výši K� 
100 000,-  

- RO �. 7/2008 navýšení p�íjm� dle p�edloženého rozpisu ve výši 53 532,-, snížení 
výdaj� dle p�edloženého rozpisu ve výši K� 77 370,- a zvýšení výdaj� dle 
p�edloženého rozpisu ve výši K� 153 448,30, zvýšení výdaj� na pol. 8115 ve výši 
K� 22546,30 

- RO �. 8/2008 zvýšení p�íjm� pol. 4222 – dotace KK na SDH ve výši K� 1000000,-  
zvýšení výdaj� par. 5512 pol 6123 nákup autoa SDH ve výši K� 1000000,- 

- Odpis poškozené venkovní vitriny �. 8/300 1 ks ve výši K� 3567,65 
Hlasování: pro 9 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo  
Smlouva o smlouv� budoucí na z�ízení v�cného b�emene na pozemcích obce pro uložení 
kabel� NN v Rennerov�, Jáchymovské a �ásti Karlovarské ulice. 
4/21/08 ZO schvaluje uzav�ení smlouvy budoucí o z�ízení v�cného b�emene �. IE 12-
0002767/2 u pozemk� v majetku obce pro akci Pernink – Jáchymovská kabel NN a 
pov��uje starostku obce podpisem této smlouvy 
Hlasování: pro 9 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Schválení zm�ny ve smlouv� o smlouv� budoucí uzav�ené s Lucií Ku�erovou, jedná se o 
zm�nu jména a dopln�ní manžela do smlouvy.  
5/21/08 ZO schvaluje zm�nu ve smlouv� o smlouv� budoucí uzav�ené dle usnesení �. 
6/23/04 s Lucií Ku�erovou na nákup p.p.�. 782/22 o vým��e 650 m2 takto:  jako budoucí 
kupující budou ve smlouv� o smlouv� budoucí uvedeni manželé Lucie Bobková a 
Vlastimil Bobek 
Hlasování: pro 9 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále starostka informovala zastupitele, že pan Baum Miroslav Ski Lift Servis, doposud 
neuhradil nájemné dle dodatku nájemní smlouvy na �p. 308 a navrhuje, pokud pan Baum 
neuhradí do 31.7.2008, dát mu výpov�� z nájmu. Pan Novotný dodal, že pan Baum ani jednu 
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splátku neuhradil v�as,  a naše trp�livost má své hranice, navíc termíny úhrady nájemného pro 
dodatek smlouvy byly navrhovány jeho stranou. 
6/21/08 ZO schvaluje podání písemné výpov�di panu Miroslavu Baumovi SKI LIFT 
Servis. Karlovy Vary, Severní 9  z nájmu domu �p. 308 v p�ípad�, že pan Baum 
neuhradí nájemné nejpozd�ji do 31.7.2008 dle dodatku nájemní smlouvy �. 1/2008 ze 
dne 1.5.2008 
Hlasování: pro 9 hlas�, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Dále starostka upozornila na nepo�ádek u �p. 19 ve St�ední ulici, jedná se o �ernou skládku na 
soukromém pozemku, kde je skladišt�  vymontovaných sedák� z aut, pneumatiky, staré gau�e 
apod. Starostka požádá stavební ú�ad, aby provedl na míst� šet�ení, vyzval majitele k úklidu, 
pokud nenastane obrat k lepšímu, obrátí se starostka o pomoc na odbor životního prost�edí v 
Ostrov� 
Pan Mašek upozornil, že u hasi�árny jsou vytržené dva �lánky retardéru , je nutné opravit. 
Pan Höhnl požádal o znovu osazení dopravní zna�ky ve St�ední ulici a vym�n�ní dopravní 
zna�ky dej p�ednost v jízd� v ulici Meinlova . 
Pan Zralý požádal, aby na p�íští zasedání byl za�azen bod prodej pozemku u garáží panu 
Kelichovi a  parkovací místa  u panelák�. Starostka uvedla, že je t�eba vy�kat, až po výstavb� 
t�locvi�ny, p�ípadn�,  a� p�inesou návrh, kde by mohla parkovací místa být. 
Pan Höhnl uvedl,  a� se  z panelák� domluví,  kde by to bylo nejlepší. Dále uvedl, aby byl 
starostce dán mandát  p�i jednání ohledn� rekonstrukce silnice II/221, aby starostka tla�ila na 
to, aby tady nejezdily auta nad 3,5 t. Starostka uvedla, že ani svazek obcí Byst�ice nepodpo�í 
v žádném p�ípad� rozší�ení pro nákladní dopravu nad 3,5 t p�es hrani�ní p�echod Pot��ky-
Johanngeoergenstadt.  Starostka v této souvislosti informovala zastupitele o jednání s ing. 
Magliou CsC., který zastupuje ob�anské sdružení, které nesouhlasí s provedením obchvatu 
H.Blatné, dále nesouhlasí s eventuelním rozší�ením hrani�ního p�echodu Pot��ky o nákladní 
dopravu nad 3,5 t.   
Dále pan Höhnl uvedl, že p�es lávku vedle lékárny jezdí  auta, bylo by dobré dát tam  sloupek, 
který by omezil p�ejezdy p�es lávku   
Žádné další p�ipomínky nebyly, tak bylo jednání v 19.44 hod. ukon�eno. 
 
 
V Perninku dne 14.7.2008 
 
 
………………………                     ………………………              …………………………. 
  Rudolf Holý                                     Jitka T�mová                           Alois Štauber 


