
Zápis a usnesení 35. zasedání ZO Pernink ze dne 7.9.2009 od 17.30 hod. 
 
Ověřovatelé: p. Dibelková, p. Holý 
 
1/35/09 ZO schvaluje program 35. zasedání 
Hlasování: 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
2/35/09 ZO bere na vědomí kontrolu plnění  usnesení 34. zasedání 
Hlasování: 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Do zápisu k usnesení 9/34/09 se doplňuje, že se jedná o bezplatnou studii. 
Ředitel školy podal informaci o počtu žáků na školní rok 2009/2010 a o demografickém 
vývoji na příští roky.Hospodářka dále informovala o finanční situaci ZŠ na tento školní rok. 
3/35/09 ZO bere na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ k 30.6.09 a zároveň i informaci 
ředitele školy o stavu dětí a mzdové situaci školního roku 2009/2010 
Hlasování: 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
4/35/09 ZO schvaluje proplacení cestovních výdajů panu Mgr. Svobodovi ve výši 558,- 
Kč a pověřuje hospodářku školy provedením 
Hlasování: 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Ředitel školy pozval všechny přítomné na  17.10.2009, kdy bude škola slavit 75. výročí 
založení české školy v Perninku. Zastupitelstvo se dohodlo na samostatném pracovním 
jednání ohledně školy na začátek října. Ředitel připraví rozpočet na příští rok a úsporná 
opatření. 
Dále ZO projednalo hospodaření obce k 30.6.2009.  
5/35/09 ZO bere na vědomí hospodaření obce k 30.6.2009 
Hlasování: 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
6/35/09 ZO bere na vědomí výroční zprávy sdružení SOKO, SCK a SKHZ 
Hlasování: 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
7/35/09 ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemků 436/2, 580/1, 2459/12, 2459/9 a 
663/13 v majetku obce KSÚS Karlovarského  kraje v rámci rekonstrukce silnice 
III/24710 
Hlasování: 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo,   
 
8/35/09 ZO schvaluje záměr prodeje pozemku 792/18  a pověřuje starostku obce 
vybráním firmy, která zajistí následné výběrové řízení na výběr developerské firmy 
Hlasování: pro: 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (Höhnl) 
Starostka a místostarosta infomovali zastupitele o výstavbě komunitního centra. 
9/35/09 ZO bere na vědomí informaci o výstavbě komunitního centra 
Hlasování: 8 hlas , proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka dále ZO informovala o tom, že si obec bude muset vzít úvěr  ve výši 3800000,- na 
dofinancování komunitního centra, neboť celková částka musí být úhrazena nejpozději do 
30.3.2009. Komerční banka připravuje pro obec nabídku, kterou projednáme na příštích ZO. 
10/35/09 ZO schvaluje RO č. 8/2009 a 9/2009 dle předložených položek, RO jsou součástí 
zápisu. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
11/35/09 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na údržbu lyžařských tratí na sezónu 
2009/2010  výše nákladů 120000,- Kč. 
Hlasování: 8 hlasů proti nikdo zdržel se nikdo 



 
12/35/09 ZO schvaluje podání žádosti prostřednictvím MAS Krušného hory západ do 
PRV II. kolo na obnovu hřbitovních zdí a vybavení hřbitova ve výši 200 tis. Kč 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo  
 
13/35/09 ZO schvaluje částku Kč 200,-/bm jako věcné břemeno za uložení kabelů  
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (Štauber) 
 
14/35/09 ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě pro věcné břemeno uložení 
kabelů NN v Nádražní ul v p.p.č.     782/1,782/19 2499/1 2649  kdy částka za věcné 
břemeno činí Kč 200,-/bm a pověřuje starostku vyřízením a následně podpisem smlouvy 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas 
 
Starostka uvědomí stavebníky, že ve výše uvedených pozemcích bude uložen  kabel NN a 
zašle jim situační zákres 
Vybudování dirt jump parku – na kolečku, s návrhem přišli p. Dibelka a Svoboda, do příště  
připraví návrh, jak by to mělo vypadat, ZO udělá místní šetření, ve které části by se mohl park 
udělat. 
P.Novotný upozornil na porušování OZV a požádal, aby se  cesta ke hřbitovu označila 
zákazem vodění a venčení psů. Pan Holý se dotázal, jak je to s ubytovnou čp. 308. Starostka 
navrhla, aby se tam udělalo místní šetření, dle smlouvy. Starostka připraví dopis panu 
Baumovi. 
P. Höhnl poděkoval za seniory, kteří se stravovali v restauraci Plzeňka a v restauraci Tina, 
Byli všichni maximálně spokojeni. Doplacení stravy bude provedeno na základě faktur 
s restaurací Plzeňka a Tina. P.Tůmová uvedla, že restaurace Tina nebude fakturovat obci 
náklady za stravu, dává to obci jako sponzorský dar. Pan Höhnl se ještě dotázal na opravu 
kostela, zda se bude v letošním roce opravovat. Obec má poskytnout z rozpočtu 20000,- a on 
dá dar ve výši 5000,-. P. Štauber uvedl, že opravy na střeše kostela by měly proběhnout 
v říjnu. Po tomto bodě ZO bylo ukončeno ve 20.10 hod. 
 
 
V Perninku  7.9.2009 
 
 
…………………………..            …………………………               ………………………. 
  Rudolf Holý      Jitka Tůmová    Iveta Dibelková 
 
 
 


