
     

38. ročník, rok 2021, číslo 1 
 

 
 

Vážení a milí, 

dovolte mi, abych Vám do nového roku 2021 popřála především pevné zdraví, také štěstí, lásku, 
spokojenost a radost. Věřím, že nám nový rok přinese lepší časy nežli ten, který před pár dny 
skončil.  

Dávejte na sebe prosím pozor, chraňte sebe a svoji rodinu. Myslím, že v tomto jsme oproti městům 
ve výhodě, hned za humny máme louky, lesy, krásnou přírodu, kam se můžeme vydat na procházku 
či za sportem, prostě na čerstvý vzduch. 

Konečně napadl sníh, tak pro Vás připravujeme i běžecké stopy. Rolba již vyrazila, čekala jen na 
dostatek sněhu. Zatím bylo k dispozici jen běžecké kolečko, které upravuje lyžařský klub skútrem.  

Pro letošní rok chystáme také spoustu akcí, které podle covidové situace snad uskutečníme. Co víme 
ale již teď: letos nebudeme pořádat reprezentační ples obce, důvodem jsou koronavirová opatření a 
nařízení vlády. O to víc se můžeme těšit na příští rok a věřím, že ples bude. 

Tak tedy ještě jednou, opatrujte se a buďte zdrávi, 

         Vaše starostka 
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Usnesení 21 . a 22. zasedání zastupitelstva   
 

1/21/20 ZO určuje ověřovateli zápisu pana Petra Groha a pana Václava Maška, pořizovatelem zápisu 
pak paní Jitku Tůmovou 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel 0 

Návrh byl přijat 

2/21/20 ZO Pernink schvaluje program jednání 21. Zasedání  včetně jeho doplnění v bodě 11. prodej 
částí p.p.č. 771/1 dle GP č. 902-3131/2019 a  č.898-3131/2019  

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0  

Návrh byl přijat 

3/21/20 ZO Pernink bere na vědomí plnění usnesení 20. Zasedání ZO 

Hlasování pro 7 hlasů, proti 0, zdržel 0 

Návrh byl přijat 

4/21/20 ZO Pernink schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0011890, 
Pernink, KV p.p.č. 349/36, kNN s ČEZ distribuce a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8 a schvaluje 
jednorázovou náhradu ve výši 7726,- Kč a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

5/21/20 ZO Pernink bere na vědomí uzavření smlouvy ze dne 5.10.2020 s provozovatelem 
distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, Děčín  o připojení  budoucích žadatelů  na 
distribuční soustavu v rámci stavby rodinných domů v lokalitě Nádražní a schvaluje úhradu částky  
86000,- Kč z rozpočtu obce jako podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením budoucích 
odběrných míst 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

6/21/20 ZO Pernink schvaluje záměr pachtu p.p.č. 792/18 o výměře 14300 m2  a p.p.č. 771/1 o 
výměře 22300 m2 to vše v k.ú. Pernink 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 

Návrh byl přijat 

7/21/20 ZO Pernink bere na vědomí předložené vyúčtování   příspěvku od spolku Skautů Lilie ve 
výši 3000,- poskytnuté z rozpočtu obce na r. 2020 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
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Návrh byl přijat 

8/21/20 ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2020 v předloženém položkovém členění, 
které je součástí zápisu jako příloha č. 1 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas pan Doležel 

Návrh byl přijat 

9/21/20 ZO Pernink schvaluje pronájem části p.p.č. 663/19 o výměře 3500 m2 v k.ú. Pernink za 
cenu Kč 350,-/den manželům Rudolfu a Daně Holým, Jáchymovská 360, Pernink 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0  

Návrh byl přijat 

10/21/20 ZO Pernink schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 316/1 o výměře 3400 m2 a části stpč. 
280 o výměře 100 m2 v k.ú. Pernink 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

11/21/20 ZO Pernink pověřuje starostku obce zpracováním Strategický dokument obce  na období 
2021-2026 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

12/21/20 ZO Pernink neschvaluje záměr prodeje části p.p.č. 119/1 v k.ú. Pernink 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

13/21/20 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 771/1 v k.ú. Pernink označené GP č. 898-3131/2019 ze 
kterého byla oddělena p.p.č. 771/7 o výměře 21 m2 a dále označené GP č. 902-3131/2019 jako p.p.č. 
771/9 o výměře 41 m2 firmy Robin Baum firmě KAZIKO Energie s.r.o., Pod Turnovskou tratí 
182/18, 198 00 Praha 9,  za dohodnutou kupní cenu Kč150,-/m2   a pověřuje starostku podpisem 
kupní smlouvy 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

14/21/20  ZO Pernink schvaluje opravu přístupové cesty k čp. 404, 405 za nabídkovou cenu 55440,- 
Kč bez DPH firmy Údržba silnic Karlovarského kraje a.s.  Na Vlečce 177, Otovice 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 
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15/21/20 ZO Pernink schvaluje pro rok 2021 obřadní dny, jejichž soupis je nedílnou součástí  zápisu 
jako příloha č. 2 

Hlasování: pro7 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat  

1/22/20 ZO Pernink určuje ověřovateli zápisu pana Jana Doležela a pana Jana Dvořáka, 
pořizovatelem zápisu paní Jitku Tůmovou 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 

2/22/20 ZO Pernink schvaluje program jednání 22. Zasedání zastupitelstva obce včetně doplnění o 
projednání Smlouvy s Městem Ostrov – příspěvek za umístění osoby v Domě s pečovatelskou 
službou, v bodě 15. Žádost LK Pernink o bezplatnou výpůjčky lyžařského areálu na p.p.č. 580/1, 
663/20, 663/23, 577/1, 571/1 a 2503/4 v k.ú. Pernink 

Hlasování: pro 8  hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

3/22/20 ZO Pernink bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 21. Zasedání zastupitelstva obce 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

4/22/20 ZO bere na vědomí hospodaření obce k 30.9.2020 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0  

Návrh byl přijat 

5/22/20 ZO bere na vědomí hospodaření Základní školy a mateřské školy Pernink k 30.9.2020 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

6/22/20 ZO bere na vědomí předložené vyúčtování příspěvků z rozpočtu obce za rok 2020, těchto 
organizací: 

Autobusy Karlovy Vary, a.s. ve výši Kč 5000,- , Sokol Pernink ve výši Kč 100000,-,  Drosera, 
Bublava ve výši Kč 3000,- Svaz civilizačních chorob Kč 5000,- 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

7/22/20 ZO schvaluje pachtovní smlouvu na p.p.č. 792/18 o výměře 14300 m2 za cenu 2500,- 
Kč/ročně   s Helenou Lahodnou – PEGAS, Děpoltovice 1, 36236 Nová Role a pověřuje starostku 
podpisem pachtovní smlouvy 
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Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

8/22/20 ZO schvaluje pachtovní smlouvu na p.p.č. 771/1 o výměře 67300 m2 v k.ú. Pernink za cenu 
Kč 8550,- /ročně  právnické osobě Horský statek Abertamy, s.r.o., se sídlem Rybničná 482, 36235 
Abertamy a pověřuje starostku obce podpisem pachtovní smlouvy 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

9/22/20 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2020 v předloženém položkovém členění, které je 
součástí zápisu jako příloha č. 1 

Hlasování: pro: 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

10/22/20 ZO Pernink schvaluje úpravu rozpočtu obce Pernink r. 2020 po posledním zasedání ZO a 
zároveň schvaluje pravomoc starostce obce a účetní obce provést poslední úpravu rozpočtu po 
zaúčtování všech položek k 31.12.2020 bez schválení ZO, o tomto rozpočtovém opatření bude ZO 
informováno na bezprostředně následujícím zasedání 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

11/22/20 ZO Pernink schvaluje rozpočet obce na rok 2021 jako vyrovnaný, kdy příjmy činí Kč 
10256tis. a výdaje rovněž Kč 10256tis.,  závaznými ukazateli jsou paragrafy, schválený rozpočet 
obce na rok 2021 je nedílnou součástí zápisu jako příloha č. 2 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

12/22/20 ZO schvaluje odpisy a vyřazení nepotřebného či nefunkčního majetku obce k 31.12.2020 
dle předloženého soupisu, který je součástí zápisu jako příloha č. 3 

Hlasování pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

13/22/20 ZO Pernink schvaluje od 1.1.2021 uzavřít dohodu o provedení práce  se zastupitelem obce 
p. Václavem Maškem, bytem Střední ul.  Pernink na údržbářské práce a drobné opravy 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

14/22/20 ZO Pernink schvaluje od 1.1.2021 uzavřít dohodu o provedení práce se zastupitelem obce 
p. Aloisem Štauberem bytem Kostelní č.93   Pernink na elektrikářské práce a opravy 
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Hlasování: pro 8 proti 

Návrh byl přijat 

15/22/20 ZO Pernink schvaluje Strategický plán obce Pernink na roky 2021-2026 

Hlasování: pro  8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

16/22/20 ZO schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-
0000668/VB/001 Pernink, KV, pč. 277/1, kNN za jednorázovou náhradu Kč 1000 s ČEZ Distribuce, 
se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 40502 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

17/22/20 ZO schvaluje uzavřít Smlouvu o poskytnutí příspěvku za umístění občana Perninku do 
Domu s pečovatelskou službou Ostrov s Městem Ostrov a schvaluje jednorázový příspěvek ve výši 
Kč 5000,- 

Hlasování pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

18/22/20 ZO schvaluje záměr bezplatné výpůjčky p.p.č. 663/23, 663/20, 577/1, 571/1, 580/1  a 
2503/4 v k.ú. Pernink pro účely sportovního vyžití 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

19/22/20 ZO  Pernink  schvaluje pronájem část p.p.č. 316/1 a stpč. 280 panu Františku Štefanovi , 
Karlovarská 408, Pernink za Kč 350,-/den a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 
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                                                                              Obecní úřad informuje 
 

 POPLATKY 
 

 

Poplatky za vývoz směsného komunálního odpadu za 2. pololetí 2020  a paušální příspěvek na rok 

2021 (pro rekreační domy, chaty, chalupy) 

 

je nutno uhradit nejpozději do 28.02.2021 v hotovosti na OÚ Pernink – matrika, nebo bankovním 

převodem. 

 

Číslo účtu: 2520341/0100 

             VS: 3722 + č.p. nemovitosti 

                    37220 + č.e. nemovitosti 

 

 

Poplatek ze psů 

 

Dle Obecně závazné vyhlášky obce Pernink č. 2/2019, článku 5, odst. 1 je poplatek ze psa splatný 

nejpozději do 31.3.2021 v hotovosti nebo bankovním převodem. 

 

Číslo účtu: 2520341/0100 

             VS: 1341 + č.p. nemovitosti 

                    13410 + č.e. nemovitosti 

 

 

 

Hřbitov Pernink 

                                                                                                                  

Upozorňujeme nájemce hrobových míst na dodržování Řádu veřejného pohřebiště obce Pernink, 

článku 7 (Užívání hrobového místa), odst. 3.   

Je nutné, aby nájemci hrobových míst, kteří mají pronajaté hrobové místo a v době nájmu do 

hrobu, hrobky, urnového hrobu či do okénka v kolumbáriu ukládali další urnu s ostatky, toto 

nahlásili na Obecní úřad Pernink a oznámili jméno, příjmení zemřelé osoby, místo a datum jejího 

narození a úmrtí a dále doložili List o prohlídce zemřelého. 

 

Změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit 

provozovateli/správci pohřebišti.  

Bližší informace ohledně částky na tel. čísle 353 892 104, nebo e.mail.: matrika@pernink.eu 
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Přihláška na vítání občánků 

Jméno a příjmení dítěte:       
…………………………………………………………………………………………………… 

Datum narození dítěte:         
…………………………………………………………………………………………………… 

Adresa trvalého pobytu dítěte:  
……………………………………………………………………………………………… 

Jméno  a příjmení zákonného zástupce dítěte (matky nebo otce dítěte): 

………………………………………………………………………………………………………… 

Adresa pro doručení pozvánky (pokud je odlišná od trvalého pobytu dítěte): 

………………………………………………………………………………………………………… 

Kontaktní telefon, popř. e.mail: 
……………………………………………………………………………………………… 

Souhlasím/e  se  zpracováním uvedených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, které jsou požadovány pro organizační zajištění slavnostního 
obřadu vítání občánků, a to  pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. do konání výše uvedeného 
obřadu.  

V Perninku dne: ……………………………… 

Podpis zákonného zástupce dítěte (matky nebo otce dítěte): 
………………………………………………… 

 

------------------------------------------------- Poučení pro rodiče ---------------------------------------------------------- 

 

K obřadu „Vítání občánků“ mohou přihlásit rodiče své děti s trvalým pobytem v obci Pernink, které 
se narodily od 01.01.2021  

 

Vyplněnou přihlášku doručte na Obecní úřad Pernink: 

- osobně, nebo 
- poštou na adresu: Obecní úřad Pernink - matrika, T.G.Masaryka 1, 362 36 Pernink 

 

Na základě doručené přihlášky Vám  obecní úřad Pernink zašle pozvánku. Slavnostní vítání občánků 
se koná v obřadní síni Obecního úřadu Pernink,  zpravidla  1x do roka. Obřad trvá cca 20 minut + 
fotografování. Účast Vašich rodinných příslušníků je vítána. 
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Do TŘÍKRÁLOVÉ  KASIČKY můžete přispět na POŠTĚ PARTNER v Perninku 

 

 
Perninské noviny vydává Infocentrum  

při Obecním úřadě  v Perninku, T.G.Masaryka 1, 362 36 Pernink, IČ 00254878 
 dle povolení MK ČR E 20101 v nákladu 350 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 při OÚ v Perninku, T.G.M. 1, 362 36 Pernink. 
Upozorňujeme čtenáře, že dopisy od přispěvatelů jsou jejich projevy a vydavatel za tyto nenese odpovědnost 

a dále neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech. 
 

Ročník 38, číslo 1, vydáno 11.1. 2021 
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