
     

39. ročník, rok 2022, číslo 10 
 

Vážení a milí čtenáři, 

uplynulý víkend proběhly Slavnosti naší obce a musím napsat, že to byla opět velice 

vydařená akce. Dovolte mi proto, abych poděkovala celému organizačnímu týmu, 

který se podílel na přípravě sobotního dne: aby byly postavené stany, aby bylo na co 

se dívat a poslouchat, aby si děti vyzkoušely svoji zručnost a nenudily se, aby bylo 

dobré občerstvení, aby bylo i něco z naší historie, neboť letos přesně 19. listopadu 

oslavujeme 490. výročí založení obce. Hlavou této dnes už tradiční akce je pan Jiří 

Bílek a Spolek pro obnovu kašny, ale ani oni by se neobešli bez pomoci našich 

dobrovolných hasičů, fotbalistů, a také  těch, kteří zajišťovali  občerstvení – Honza 

Fischer ml., Gábina Kolitschová a Jirka Mikeš, Jirka Veselý a Dietmar Anderle. O 

exkurzi do historie naší obce porovnáním historických a současných obrázků se 

postarali a zajímavou výstavku artefaktů, které se našly při opravě půdy kina, 

připravili Martin, Romana, Vojta Liškovi a Láďa Vetešník. Doufám, že jsem na 

nikoho nezapomněla, a ještě jednou Vám všem moc děkuji za Vaši ochotu něco pro 

druhé udělat. Věřím, že se všichni, kteří dorazili, výborně bavili a sobotní den si pěkně 

užili. 

Minulý pátek a sobotu jste si také, vážení občané, zvolili nové zastupitele naší obce, o 

Vaši přízeň se ucházela dvě uskupení. Úspěšnější byla volební strana č. 2 Pernink náš 

domov, která volby vyhrála a získala 5 mandátů v zastupitelstvu, úspěšní byli Petr 

Groh, Ing. Ladislav Vetešník, Alois Štauber, Václav Mašek a Martin Liška. Druhá 

skončila volební strana č. 1 Pro Pernink společně, ta získala 4 mandáty pro Martinu 

Vincůrkovou, Jana Doležela, Mgr. Terezu Machovou a Miroslava Kotrlu. Všem devíti 

členům ZO blahopřeji ke zvolení a přeji jim v jejich nelehké práci hodně úspěchů. 

 

                                                                                          Vaše starostka Jitka Tůmová 
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             Zápis a usnesení  42. a 43. zasedání zastupitelstva obce  
 

42. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané dne 5.9.2022 od 18.00 hod. v zasedací  

místnosti OÚ Pernink 

 

Omluveni: pánové  Václav Mašek a Alois Štauber 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Ladislav Vetešník a Mgr. Michal Jelínek 

Pořizovatel zápisu: paní Jitka Tůmová 

1/42/22 ZO Pernink určuje ověřovateli zápisu pány  ing. Ladislava Vetešníka a Mgr. 

Michala Jelínka,  pořizovatelem zápisu paní Jitku Tůmovou 

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

2/42/22 ZO Pernink schvaluje program 42. zasedání ZO včetně jeho doplnění o 

projednání Změny úp -snížení podílu nevýrobních služeb v objektu čp. 122,  souhlasu 

se studií rekonstrukce tohoto objektu, nákupu travního traktoru s příslušenstvím, 

nájemní smlouva – Gasnet  na STL plynovod a přípojky, Smlouva o smlouvě budoucí 

směnné Šťovíčkovi, vyvložkování komínu – hasičárna obecní byt, Dodatky k Dohodě -  

náhrada za honitbu Pstruží a Smrčná Správa železnic prodej skladu v Perninku 

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

3/42/22 ZO bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení 41. zasedání ZO 

Pernink 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas (p. Jan Doležel) 

                                                                                                    Návrh byl přijat 

4/42/22 ZO bere na vědomí hospodaření ZŠ a MŚ Pernink, příspěvková organizace 

k 30.6.2022 

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

5/42/22 ZO Pernink schvaluje použití částky z rezervního fondu ZŠ a MŠ Pernink ve 

výši Kč 57500,- na opravu učebny v ZŠ a dále částku Kč 25740,- za náklady na 

adaptační skupinu dětí z Ukrajiny od 4.4.22 do 30.6.22 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0                             Návrh byl přijat 
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6/42/22 ZO Pernink bere na vědomí hospodaření Obce k 30.6.2022 

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

7/42/22 ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2022 dle předloženého 

položkového členění, které je součásti zápisu jako příloha č. 1 

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

8/42/22 ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2022 dle předloženého 

položkového členění, které je součástí zápisu jako příloha č. 2 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 1 hlas (p. Jan Doležel), zdržel se 0 

                                                                                                       Návrh byl přijat 

9/42/22 ZO Pernink schvaluje prodej p.p.č. 1842/18 o výměře 18m2   v k.ú. Pernink za 

cenu Kč 150,-/m2 manželům Vadasovým Tereze a Tomášovi, V Javoříčku, Praha s tím, 

že kupující ponesou veškeré náklady spojené s prodejem tohoto pozemku, tj. návrh na 

vklad, příprava kupní smlouvy a další, ZO pověřuje starostku obce podpisem kupní 

smlouvy 

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

V průběhu projednávání tohoto bodu přišel zastupitel pan Alois Štauber a zasedání 

pokračovalo o osmi členech. 

10/42/22 ZO Pernink schvaluje záměr prodeje p.p.č. 782/19 o výměře 20 m2 v k.ú. 

Pernink  

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas (p. Alois Štauber)         

                                                                                                        Návrh byl přijat 

11/42/22 ZO Pernink neschvaluje záměr prodeje části pozemku č. 782/1  v k.ú. Pernink 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                Návrh byl přijat 

12/42/22 ZO Pernink schvaluje odstoupení od Smlouvy o výpůjčce a dále Smlouvě o 

smlouvě budoucí kupní uzavřené  s Karlovarským krajem zastoupeným Domovem pro 

seniory v Perninku, p. o. se sídlem Nádražní 268, Pernink dne 19.3.2019 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0                                              Návrh byl přijat 

13/42/22 ZO Pernink bere na vědomí uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou 

Videst sro, pro akci: Přístupová cesta k pozemkům určených ke stavbě r. domů, který 

se týká změny doby plnění – prodloužení dokončení díla, a to do 30.9.2022 
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Hlasování: pro 6 hlasů, proti 1 hlas (p. Jan Doležel), zdržel se 1 hlas (p .Jan Dvořák) 

                                                                                                            Návrh byl přijat 

14/42/22 ZO Pernink schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s Údržbou 

silnic KK, Otovice, pro akci: Oprava povrchu Andělské ulice, který se týká změny doby 

plnění - prodloužení dokončení díla, a to do 30.9.2022 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                     Návrh byl přijat 

15/42/22 ZO Pernink schvaluje poskytnout ŘK farnosti Ostrov z rozpočtu obce na r. 

2022 Kč 20000,- pověřuje starostku obce podpisem Veřejnoprávní smlouvy 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                     Návrh byl přijat 

16/42/22 ZO Pernink schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Karol 

Kadrliak, Pernink IČ 73430820 na akci: Pernink-oprava střešní krytiny – obecní úřad 

a kino, který se týká změny doby plnění prodloužení dokončení díla, a to do 30.9.2022 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                     Návrh byl přijat 

17/42/22 ZO Pernink souhlasí se snížením podílu nevýrobních služeb v objektu čp. 122 

v Perninku z 20% na 5%, toto bude zahrnuto do připravované změny územního plánu 

obce Pernink 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržely se 2 hlasy  (Mgr. Michal Jelínek a Jan Doležel) 

                                                                                                             Návrh byl přijat 

18/42/22 ZO Pernink schvaluje nákup travního traktoru SECO Starjet P4 4x4 UJ102-

24 dle nabídky firmy Besto Pro sro Husqvarna Sokolov za nabídkovou cenu Kč 

182900,- , dále přípojného vozíku za cenu Kč 11600,-, závěsu k traktoru za cenu Kč 

12000,- a frézy za cenu Kč 37000,- to vše vč. DPH, celková cena činí Kč 243500,- Kč vč. 

DPH. A pověřuje místostarostu obce ing. Ladislava Vetešníka vyřízením objednávky 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                     Návrh byl přijat 

19/42/22 ZO Pernink schvaluje vyvložkování komínu v obecním bytě v čp. 120 

(hasičská zbrojnice) za nabídkovou cenu 25500,- vč. DPH firmou Jakuba Vernera, Boží 

Dar 134, IČ 46855211 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                    Návrh byl přijat 

20/42/22 ZO Pernink schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě č. 07-2/230/2020 o 

náhradě za přičlenění honebních pozemků k honitbě Pstruží , kdy celková roční částka  
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činí 2473,- Kč s Lesy ČR, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500  

 

08 Hradec Králové a pověřuje starostku obce podpisem tohoto dodatku 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                   Návrh byl přijat 

21/42/22 ZO Pernink schvaluje uzavření Dodatku č. 1 č. k Dohodě č. 07-1/230/2020 o 

náhradě za přičlenění honebních pozemků k honitbě Smrčná, kdy celková roční částka 

činí  Kč. 1848,- s Lesy ČR, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 

500 08 Hradec Králové a pověřuje starostku obce podpisem těchto dodatků 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                   Návrh byl přijat 

 

֎֎֎֎֎ 

 

43. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané dne 15.9.2022 od 18.00 hod. 

v zasedací místnosti OÚ Pernink 

 

Přítomní viz prezenční listina 

Omluven pan Alois Štauber, pan Jan Doležel a pan Mgr. Michal Jelínek 

Ověřovatelé zápisu: pan Jan Dvořák a pan Václav Mašek 

Pořizovatel zápisu: paní Jitka Tůmová 

1/43/22 ZO Pernink určuje ověřovateli zápisu pány Jana Dvořáka a Václava Maška,  

pořizovatelem zápisu paní Jitku Tůmovou 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                    Návrh byl přijat 

2/43/22 ZO Pernink schvaluje program 43. zasedání včetně doplnění o projednání RO 

č. 10/2022 a bodu č. 4 projednání cenových nabídek ÚSKK,a.s. Otovice, a to u akce 

oprava Andělské ul. navýšení ceny asfaltů, dále oprava povrchu obecní komunikace 

k objektu bývalé kotelny a parkoviště u panelových domů a dále oprava výtluků obecní 

komunikace Velflinská  

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                     Návrh byl přijat 
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3/43/22 ZO Pernink bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 42. zasedání ZO Pernink 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                     Návrh byl přijat 

 

4/43/22 ZO Pernink schvaluje provedení úpravy obecní komunikace Andělská, 

vícepráce, po pokládce vodovodního řadu za cenovou nabídku  Kč 151363,- vč. DPH a 

dále schvaluje   navýšení ceny asfaltů dle předloženého rozpočtu a cenové nabídky  ve 

výši Kč 150360,- vč. DPH firmou Údržba silnic KK, a.s., Na Vlečce 177, Otovice  a 

schvaluje uzavřít s touto firmou Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo a pověřuje starostku 

podpisem tohoto Dodatku č.4 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                      Návrh byl přijat 

 

5/43/22 ZO Pernink schvaluje opravu výtluků místní komunikace Velflinská za 

nabídkovou cenu Kč 53240,- vč. DPH a opravu povrchu přístupové cesty k objektu 

bývalé kotelny za nabídkovou cenu Kč 58165,- vč. DPH firmou Údržba silnic 

Karlovarského kraje, a.s. Na Vlečce 177, Otovice 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                      Návrh byl přijat 

 

6/43/22 ZO Pernink schvaluje:  

nákup stpč. 348  včetně objektu čp. 255 stojícího na tomto pozemku za navrženou 

kupní cenu Kč 256.000,- bez DPH od Správy železnic, státní organizace, Generální 

ředitelství se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

a jako budoucí nabyvatel prohlašuje, že přebírá spolu s nabývaným majetkem i 

případné ekologické následky s tímto majetkem spojené, bere na sebe povinnost 

plynoucí z jejich odstraňování a nebude od prodávajícího požadovat jejich náhradu 

a dále souhlasí jako budoucí nabyvatel s technickými podmínkami uvedenými v bodě A 

dopisu Správy železnic čj. S052829/2016-O31 ze dne 7.9.2022 a pověřuje starostku obce 

podpisem dokumentů 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                     Návrh byl přijat 

7/43/22 ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2022 dle předloženého  

položkového členění, které je součástí zápisu jako příloha č. 1 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                     Návrh byl přijat 
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                                                                                  Obecní úřad informuje 
 

 

Svoz objemového odpadu z domácností 

a nebezpečného odpadu 

proběhne   

v sobotu 22. 10. 2022 

pouze na stanovišti: 

v ul. T.G.Masaryka  vedle OBECNÍHO ÚŘADU 

9.00 hod. – 12.00 hod. 

 

Co je možno považovat za objemový odpad:  

stará lina, koberce, nábytek, matrace, lyže, sáňky, objemné bedny a krabice od 

domácích přístrojů a zařízení, apod. 

 

V žádném případě nepatří do objemového odpadu:  

nebezpečný odpad; dále stavební suť; odpad z rekonstrukcí bytů, bytových jader, 

nemovitostí; výkopová zemina, uliční smetky, odpad ze zahrad, popel, odpad z 

likvidace autovraků, pneumatiky, staré oblečení, hadry a boty, případně pytle a 

krabice naplněné drobným odpadem z domácností, záchody, umyvadla, dveře, apod.  

Nebezpečnými složkami komunálního odpadu jsou odpady, které mají nebezpečné 

vlastnosti podle zvláštního předpisu, tj. např.: baterie a akumulátory, zářivky a ostatní 

odpad s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků tj. chladničky a 

mrazničky, zářivky, televizory, počítače, tuky, oleje a jiná maziva, barvy, lepidla a 

pryskyřice, organická rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací přípravky, 

fotochemikálie, pesticidy, jakož i  obaly a odpady znečištěné látkami. 

Pro všechny platí, že vyčkají do příjezdu svozové firmy, které předají osobně 

objemový i nebezpečný odpad! 
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 PČR informuje  
 

Nastává období častějších střetů se zvěří  

KARLOVARSKÝ KRAJ – Řidiči zvyšte pozornost! 

 

S přicházejícím podzimem nastává každoročně na silnicích pro řidiče riziko častějšího střetu 

s lesní zvěří. Především srny, ale i divoká prasata migrují přes silnice a stávají se tak častým 

terčem pro řidiče motorových vozidel. Nejčastěji dochází k nehodám v brzkých ranních 

hodinách nebo ve večerních hodinách kolem 22 hodiny. V noci je třeba dbát ještě větší 

opatrnosti, zvíře je oslněné světly vozidla a tudíž se chová zmateně a nepředvídatelně.  Ke 

střetům se zvěří dochází především při průjezdu lesem, kolem větrolamu, remízku nebo také 

kukuřičného pole. Pro zmírnění následků střetu se zvěří nebo dokonce předcházení těmto 

nehodám, je vhodné v rizikových úsecích zvýšit pozornost, sledovat okraje komunikace a jet 

pomalu, aby byli řidiči schopni zastavit v okamžiku, kdy se mu před jejich vozidli objeví  

srnec, kanec nebo jiná zvěř. Důležité je si také uvědomit, že zvěř zpravidla nechodí sama ale 

ve stádech, tedy přeběhne-li jedna srnka ve většině případů, jde za ní ještě minimálně jedna. 

 

Policisté radí: 

 

• Nevíte, jak správně postupovat po střetu se zvířetem?  

Okamžitě po nárazu zapněte výstražná světla, a pokud to situace dovolí, zastavte 

na krajnici a ihned na silnici postavte varovný trojúhelník – řádné označení 

dopravní nehody považují dopravní policisté z pohledu bezpečnosti za naprostý 

základ. Při zranění volejte záchrannou službu na lince 155. Poté na místo 

přivolejte Policii ČR např. prostřednictvím tísňové linky 158. Na operační 

středisko je podstatné upřesnit základní údaje: místo střetu, zranění osob a také 

sdělit, jestli sražená zvěř netvoří překážku v silničním provozu. Policie ČR 

vyrozumí správce příslušné honitby, který přijede a o mrtvou zvěř se postará. 

V posledním kroku se spojte s asistenční linkou své pojišťovny. 

 

• Při srážce se zvířetem zachovejte klid.  

 

• Nepodceňujte dopravní značení, které na možnost pohybu zvěře upozorňuje. Jedná se 

o dopravní značku "Pozor zvěř". 

 

• Nikdy se nesnažte sami sražené zvíře odklízet ze silnice (poraněná zvěř vám může 

způsobit zranění, v případě jakékoliv nemoci u zvířete může riskovat své zdraví). 

 

• Nesnažte se naložit zvíře do auta a z místa odvést. Mohla by vám hrozit pokuta za 

spáchaný přestupek nebo dokonce obvinění z trestného činu.  
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• Nejlepším preventivním opatřením jak se vyhnout srážce se zvěří je přiměřená 

rychlost jízdy a zvýšená pozornost, (při nižší rychlosti dokážete na neočekávaný vstup 

zvěře do vozovky včas zareagovat). 

 

Policisté apelují na řidiče, aby byli v tomto období obzvláště předvídaví a počítali s možností 

vběhnutí lesní zvěře do jízdní dráhy vozidla. Všem řidičům také přejí šťastný návrat bez 

nehody domů.  

 

                                                                                                        kpt. Bc. Zuzana Churaňová 

                                                                                                                                    7. 9. 2022 

 

 

 

 

Vážení občané. 

 

Jak jste byl již v minulosti několikrát informováni, zvyšující se četnost povodňových situací, 

oběti na lidských životech, škody na majetku státu i obyvatel jsou důkazem, že je třeba se 

ochranou před povodněmi systémově zabývat. Naše obec si s ohledem na ničivé účinky 

povodní posledních 25ti let toto plně uvědomuje, a proto činí celou řadu preventivních 

opatření. Již v roce 2012 v rámci zpracování digitálního povodňového plánu obce byli 

vlastníci ohrožených nemovitostí požádáni o vyplnění formuláře povodňového plánu 

nemovitosti. Jelikož chceme udržovat tato, pro činnost povodňové komise důležitá data, 

aktuální, chtěli bychom všechny vlastníky ohrožených nemovitostí požádat o zaslání 

aktuálních dat (pokud došlo ke změně údajů). Zároveň budeme rádi za data k nemovitostem, 

u nichž zatím formulář předán nebyl.  

Formulář bude sloužit jako základní podklad pro sumarizaci údajů za obec a její části.  Data 

obsažená ve formuláři budou zpracována pouze pro potřebu činnosti povodňového orgánu 

obce.  

Formulář mohou na Obecní úřad zaslat i vlastníci nemovitostí, jež nejsou rozlivem 

toků nijak ohrožené, ale hrozí u nich zasažení přívalovými (bleskovými) povodněmi 

pod svahy nebo nemovitosti ohrožené zpětným vzdutím do kanalizace.  

 

Vyplněný formulář, prosím, odevzdejte na Obecní úřad 

do 15. 10. 2022. 
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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 39, číslo 10, vydáno. 3. 10. 2022 

KALENDÁŘ AKCÍ PERNINK A OKOLÍ 

od 30.9. 

14.00 – 20.00 

Karlovy 

Vary 

Lunapark Schmied- Tuhnice – Západní ulice proti 

PENNY 

6.10.  19.30 
Karlovy 

Vary 

Václav Hudeček 70 – Grandhotel Ambasador 
 

8.10.   9.00 Pernink Perninský kros – závody v přespolním běhu 

11.10.   19.30 Ostrov 
Sirény na cestách – Sandra Pogodová, Jitka Asterová, 

Linda Finková – talk show DK Ostrov     350,- 

14. 10.  

10.00 – 17.00 
Ostrov Ostrovské trhy 

14. 10.   19.00 
Královské 

Poříčí 
Dialog s Krylem – David Uličník – Statek Bernard 

15.10.   15.00 Ostrov Štístko a Poupěnka – pro děti – DK Ostrov       300,- 

15.10.   20.00 Velichov Blues Boys Kings – hospoda u Lípy 

22.10.  12.30 Ostrov Ostrovský SWAP 6 – Dům kultury Ostrov 

25. 10. 19.00 Nejdek 
Smetanovo trio – Jitka Čechová - klavír, Jan Talich - 

housle, Jan Páleníček - violoncello 

28.10.  18.00 Ostrov 

Má vlast – Karlovarský symfonický orchestr – 6 

symfonických básní Bedřich Smetany -klášterní kostel 

Zv. Panny Marie 

http://www.pernink.eu/
mailto:podatelna@pernink.eu
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