36. ročník, rok 2019, číslo 2

Skiareál Velflink ve spolupráci s Obcí Pernink

pořádají

3. 3. 2019
od 14:00 hod.

Maškarní na lyžích pro děti i dospělé
Lyžování je pro všechny zúčastněné masky od 14 hodin zdarma
a pro každou masku je také připravena sladká odměna.
Lyžařská a snowboardová škola Marian pořádá dne 3.3.2019 od 10:00 do 12:00 hod.

Závody ve slalomu na lyžích a na snowboardu pro děti do 12 let.
Více info na tel: 602 887 591

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva ze dne 21.1. 2019

1/4/19 ZO určuje ověřovateli zápisu p. Martina Lišku a ing. Ladislava Vetešníka, pořizovatele
zápisu p. Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
2/4/19 ZO schvaluje program 4. Zasedání ZO Pernink. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat.
3/4/19 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 3. Zasedání ZO Pernink. Hlasování: pro 7 hlasů,
proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat
Starostka podala informace o dotačních titulech z Programu obnovy venkova, dále dotace pro SDH a
dotace na místní komunikace
4/4/19 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z POV DT 1 na opravu chodníků ve Střední, TGM a
Blatenské ul. za předpokládanou částku 1 mil., dále žádost o dotaci pro akceschopnost SDH , a
žádost o dotaci DT na opravu místní komunikace Andělská za částku 1 mil. a pověřuje starostku
a místostarostu obce provedením. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
5/4/19 ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2018 předložené v položkovém členění, které
je nedílnou součástí zápisu 4. Zasedání, jako příloha č. 1. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat.
6/4/19 ZO schvaluje prodej p.p.č. 771/5 o výměře 284 m2 v k.ú. Pernink za cenu Kč 50,- /m2 s tím,
že kupující ponesou veškeré náklady spojené s převodem pozemku a pověřuje starostku obce
podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
7/4/19 ZO schvaluje vypracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 771/1 v k.ú. Pernink
a pověřuje starostku provedením.. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
8/4/19 ZO neschvaluje prodej části p.p.č. 276/1 o výměře 3674 m2 v k.ú. Pernink. Hlasování: pro 7
hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
9/4/19 ZO schvaluje uzavřít s Karlovarským Krajem, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ
36006 IČ 70891168 Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy
Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje po roce 2018 a pověřuje starostku obce
podpisem předložené smlouvy. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
10/4/19 ZO schvaluje výroční zprávu za rok 2018 dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím ve znění pozdějších předpisů, výroční zpráva je nedílnou součástí zápisu jako příloha
č. 2. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
11/4/19 ZO pověřuje ředitelku ZŠ a MŠ Pernink jednáním s firmou ZISTAV, Karlovy Vary a
s firmou Cintl s.r.o. Malá Hleďsebe 3 ohledně snížení částek u akce Celková modernizace učeben
ZŠ Pernink. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
12/4/19 ZO schvaluje nákup sněhové frézy Stiga ST 6276 PB včetně nákupu sněhových řetězů za
nabídkovou cenu 40132,- bez DPH a pověřuje místostarostu obce vyřízením. Hlasování: pro 7 hlasů
proti 0, zdržel se 0.
Další zasedání je naplánováno dle jednacího řádu na 25.2.2019
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Poděkování
V pondělí 4. února jsme se naposledy rozloučili s naším drahým zesnulým Nikolajem Riedlem z
Perninku.
V této smutné chvíli nám dovolte poděkovat za projevenou soustrast, květinové dary a vaši hojnou
účast na smutečním obřadu. Věříme, že ve společných vzpomínkách bude žít nadále.
S úctou, rodina Riedlova

Obecní úřad informuje
Ubytovací a rekreační poplatky
Na posledním zasedání jsme narazili na výběr ubytovacích a rekreačních poplatků, kdo a jak je
odvádí a také, kdo je neodvádí, byť prokazatelně nabízí ubytování ve své nemovitosti. Stačí se
podívat na internet a hned zjistíte, kolik ubytovacích kapacit se nachází v naší obci, ale bohužel ne
všichni ubytovatelé se řídí Obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích č. 1/2013 (dále jen
OZV).
Pojďme si tedy vysvětlit nějaké pojmy z této OZV, vezměme nejprve ubytovací poplatek.
Ubytovací poplatek je povinen zaplatit obci ten, kdo provozuje ubytovací služby, tj. fyzická či
právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla, a to Kč 3,- za obsazené lůžko a den bez
rozdílu, zda se jedná o dítě či dospělou osobu, která je v tom kterém ubytovacím zařízení
ubytována za účelem rekreace (viz §7 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb.)
Poplatek za rekreační nebo lázeňský pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu
pobývají v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud
tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Výše poplatku je 10,- Kč/os/den. V naší OZV se
uvádí, že rekreační poplatek vybere a odvede osoba, fyzická nebo právnická, která přechodné
ubytování poskytla, tato osoba je tedy plátcem poplatku.
Povinnosti osob, které takovéto přechodné ubytování za úplatu a za účelem rekreace poskytují, opět
vyplývají z OZV. Ubytovatel má tzv. ohlašovací povinnost a do 10-ti dnů od zahájení činnosti
ubytovacích služeb za úplatu oznámí tuto skutečnost Obci. Další jeho povinností je vést knihu
hostů, viz zákon č.. 565/1990 Sb., kde uvádí dobu pobytu, jméno a příjmení hosta, č. občanského
průkazu/pasu a místo trvalého pobytu.
Ubytování cizinců - tady je ubytovatel rovněž povinen vést knihu hostů, ve které uvede dobu
pobytu, dále jméno a příjmení ubytované osoby, datum narození, státní občanství, č. pasu, nebo
osobního průkazu a dále je povinen do 3 dnů ohlásit tyto ubytované cizince na Policii ČR,
cizineckou policii v Sokolově viz § 99 a násl. zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území
České republiky.
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V souvislosti s placením rekreačních a ubytovacích poplatků se setkáváme s různým pohledem, či
výkladem našich ubytovatelů, co je to vlastně ubytovací služba a co nájem. Vyžádali jsme si tedy
stanovisko Generálního finančního ředitelství a vězte, že za ubytovací služby se považují služby
zařazené do oddílu 55 klasifikace produkce CZ-CPA Českého statistického úřadu
(www.czso.cz), kam patří zejména:
Ubytovací služby v hotelích a podobných zařízeních (motely, penziony atd.) s každodenním úklidem
a jinými službami, obvykle poskytované na dny nebo týdny.
Ubytovací služby v hostelech, horských chatách a rekreačních chatách s pokoji nebo ubytovacími
jednotkami, s velmi omezenými úklidovými službami nebo bez.
Ubytovací služby v nemovitostech užívaných na časový úsek pro návštěvníky mimo jejich obvyklé
bydliště.
Ubytovací služby v pokojích nebo ubytovacích jednotkách, ne s každodenními úklidovými službami,
např. v bytech a domech, bungalovech a chatách, pro osoby mimo jejich bydliště, obvykle
poskytované na dny nebo týdny.
A jedná se o ubytování za účelem rekreace
Pro definici nájmu je zásadní jaký je charakter a časový úsek poskytovaného „ubytování“,
tzn. zda je poskytováno relativně dlouhodobě za účelem zajištění bytové potřeby nájemce, když
charakteristické pro nájem je, že pronajímatel zajistí po dobu nájmu pouze nezbytné služby, kterými
jsou dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz
komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění rozhlasového a televizního
vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu. Další služby jako je např. úklid prostor
užívaných nájemcem, poskytování lůžkovin, výměna ložního prádla nebo toaletních potřeb institut
nájmu obecně nepředpokládá a tyto jsou nad jeho rámec. Stejně tak případné poskytování stravování
(i snídaní) v souvislosti s ubytováním již znamená, že nelze „ubytování“ považovat za pouhý nájem.
Rozdíl mezi nájmem a ubytovací službou lze shledat rovněž v provádění běžné údržby nebo
drobných oprav v užívaném prostoru. V případě nájmu se předpokládá provádění těchto činností
nájemcem, kdežto v případě ubytovací služby nelze provádění těchto činností ubytovaným
předpokládat.
Nájmem se rozumí: zajištění bytové potřeby nájemce
Ubytovací služby se rozumí: poskytování ubytování za účelem rekreace.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že všichni, kteří v naší obci poskytují za úplatu přechodné
ubytování za účelem rekreace a ne za účelem zajištění bytové potřeby nájemce jsou povinni
obci odvádět jak ubytovací, tak i rekreační poplatek (ten jak je výše uvedeno vybírá ubytovatel
od poplatníka tohoto poplatku tj. ubytované osoby a následně pak převede na účet Obce).
Předmětem místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt je ve smyslu § 3 odst. 1 a 2 zákona
č. 565/1990 Sb. pobyt fyzické osoby, která přechodně a za úplatu pobývá v lázeňském místě a
v místě soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace (není-li ze zákona nebo
z OZV tento pobyt fyzické osoby od místního poplatku osvobozen).
Pokud jsou splněny výše popsané podmínky, pak se uzavíráním smluv nájemních obchází
zákon, kdy ubytovatel je povinen místní poplatky vybrat a obci odvést.
-st-
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Upozorňujeme občany,
že poplatky za vývoz směsného komunálního odpadu
v 2. pololetí 2018
a
poplatek ze psů na rok 2019
lze zaplatit v období
od ledna do 28. února 2019
v podatelně (infocentru) obecního úřadu v Perninku
nebo

bankovním převodem
Číslo účtu : 2520341/0100
var.symbol: 3722 + č.p. nemovitosti (komun. odpad)
1341 + č.p. nemovitosti (poplatek ze psa)
Pro bližší informace a výši částky k úhradě volejte na tel: 353 892 491

Inzerce

Koupím garáž v Perninku.
Tel.: 777 769 773
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Zprávy ze základní školy

Lyžařský výcvik
Již po několikáté pořádala naše škola lyžařský
výcvik i na I.st. Vzhledem k tomu, že bydlíme
na horách, snažíme se, aby děti využily
především aktivity, které jsou s horami
spojené. Výcviku se zúčastňují všechny děti a
vždy se setkává s velkým úspěchem. Po týdnu
lyžování jsme uspořádali závody ve slalomu a
i ti, co stáli na lyžích poprvé, sjeli celou
sjezdovku. V rámci spolupráce mezi školami s
námi byli letos na svahu i kamarádi z Horní
Blatné.
Touto cestou bychom chtěli opět srdečně
poděkovat panu Holému a jeho personálu za
perfektní zázemí a velmi příznivé podmínky,
kterými bylo umožněno všem dětem
zvládnout lyžařské umění.

Zúčastnily se děti z 2.-5. ročníku. Už cesta
autobusem, jeli jsme společností Student
Agency, byla zajímavá nejen technikou,
kterou jsme v autobuse využili, ale cestou
jsme sledovali východ slunce. V Praze jsme se
zúčastnili představení WOW SHOW – černé
divadlo. Nejprve jsme si prohlédli zákulisí
divadla a pak následovalo samotné
představení ve 4D – takže jsme zažili déšť,
sníh, bublinky a lezli po nás i pavouci. Všem
se představení moc líbilo.
Vysvědčení
31.1. se uskutečnilo, tak jako na všech
školách, pololetní vysvědčení. Předání
proběhlo společně pro všechny děti. Pro
prvňáčky bylo úplně první a všichni na něm
našli pouze samé jedničky. I ostatní děti měly
krásné vysvědčení a ti, kteří ho trochu
pokazili, určitě v příštím pololetí přidají. Řada
dětí dostala k vysvědčení i pochvalu. Paní
učitelka Vlasta Polanská všem za odměnu
napekla palačinky, které byly moc dobré.

Výlet do Prahy
Nabídli jsme Horní Blatné společné lyžování a
oni nás zase vzali na divadelní představení do
Prahy. Akce se mohla konat díky zapojení do
projektového vyučování v rámci tzv. šablon
OP VVV.

Mgr. Hana Dlouhá

Příhraniční spolupráce v mateřské školce v Perninku
Sousední světy – Nachbarwelten
Mateřská školka při základní škole v Perninku se zapojila do dvouletého projektu Sousední světy ,
konkrétně "Ukážu ti svůj svět", který je zaměřen na česko-německé jazykové a mediální projekty pro
děti od 3-6 let.
Projekt Sousední světy - Nachbarwelten je jeden z projektů realizovaný Tandemem ( koordinační
centrum česko – německých výměn mládeže ), určený organizacím, které pracují s dětmi
předškolního věku podél celé česko-německé hranice.
Cílem projektu "Ukážu ti svůj svět" je formou nízkoprahových jazykových a mediálních projektů
zprostředkovat dětem,jejich rodičům a pedagogům konkrétní zkušenost s kulturou a jazykem
sousední země, odstranit jazykové bariéry.
Vše toto zní velmi odborně, ale v projektu se skrývá spousta zábavy, činností a her pro děti, které ve
společných chvílích strávených s Medinautem , čili vyslancem ze sousední země, prožily.
Děti si velmi oblíbily medinautku Dášu, která do naší školky dojížděla od března 2018 s výborně
připravenými animacemi, Pokaždé na děti čekala spousta činností ať už her, povídání,cvičení a
tancování, výtvarných činností a hlavně písniček. Při všech animacích byly využívány loutky a
dětem vůbec nepřekážela dvojjazyčnost všeho, co jim loutky a medinautka povídala či zpívala.
Děti vše velmi bavilo, pracovaly s nadšením a vždy se na další návštěvu těšily.
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Na závěr byli s projektem seznámeni i rodiče při společném odpoledni , kdy děti převedly, jak s
medinautkou a pracují, a i oni sami si mohli vše zahrát a zazpívat, zhlédli prezentaci na počítači
vytvořenou z fotografií, které si děti při činnostech společně nafotografovaly.
Z pozice učitelky musím říci, a to velmi ráda, že tento projekt se nám velmi líbil a odstartoval chuť
do další spolupráce. Tím bude projekt "Odmalička", který nám pomůže zprostředkovat další
společné aktivity s naší partnerskou školkou v Johanngeorgenstadtu, se kterou spolupracujeme od
září letošního roku. Děti při návštěvách v německé školce nemají zábrany v komunikaci s
německými dětmi a díky projektu "Ukážu ti svůj svět", si mohou společně zahrát hry i zazpívat. A
přestože cílem projektu není výuka německého jazyka, zvládnou se i německy představit.
Těšíme se na další zážitky, děkujeme TANDEMU za skvělou podporu příhraniční spolupráce.
Ilona Höhnlová, vedoucí učitelka MŠ Pernink.

Kalendář akcí Pernink a okolí

Boží Dar

Karlův běh

16.02.2019

Nejdek

13. Nejdecký ples

23.02.2019

Horní Blatná

Blatenská desetihodinovka

02.03.2019

Pernink

9. reprezentační ples obce Pernink

02.03.2019

Abertamy

111 let Spolku zimních sportů

03.3. 2019

Pernink

Závody ve slalomu na lyžích a na snowboardu

03.03.2019

Pernink

Maškarní na lyžích Skiareál Velflink

06.03.2019

Jáchymov

Petr Mikšíček - Great Walks 8, 9, 10, 11

16.03.2019

Ostrov

Ostrovský jarmark radosti

16.03.2019

Boží Dar

Kiwi cup & Kiwi ples

16.03.2019

Jáchymov

Přednáška "Falklandy - země paradoxů"

31.03.2019

Boží Dar

Dámská jízda

16. - 17.2.2019

Aktuální kalendář akcí najdete také na www.krusnehoryaktivne.cz nebo www.zivykraj.cz
Perninské noviny vydává Infocentrum při OÚ v Perninku 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 36, číslo 2, vydáno 12. 2. 2019
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Od 18:00 hodin

Vstupné: 55,- (děti 25,-)

Sobota 2.3. PRVNÍ ČLOVĚK (USA 2018) Drama
Jedno z největších dobrodružství v lidských dějinách. A film o něm vznikl až po padesáti letech.
Dramatický příběh letu Neila Armstronga na Měsíc mapuje oscarový režisér Damien Chazelle, který
na oběžnou dráhu vyslal Ryana Goslinga. Před padesáti lety se půl miliardy lidí mačkalo u televizí,
aby v přímém přenosu sledovali přistání posádky Apolla 11 na Měsíci. Krátce nato pronesl astronaut
Neil Armstrong slavnou větu „Je to malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo,“ a počin,
který se stal možná nejodvážnější výpravou od plavby Kryštofa Kolumba, byl tímto úspěšně
završen. Stejně fascinující ale byla éra, která tomuto letu předcházela, a životní příběh člověka, jenž
dostal to privilegium udělat na Měsíci první „lidský“ krok. Dále hrají: Claire Foy, Jason Clarke,
Ciarán Hinds, Pablo Schreiber ad. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Délka filmu: ca. 141 min.
Český dabing
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 9.3. Kino nehraje.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 16.3. JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE (USA, Francie, Velká Británie 2018)
Komedie. Když je svět v ohrožení a tajná služba paralyzovaná, vrací se na scénu Johnny English.
Dokáže muž, pro kterého jsou zmatky, chyby a omyly základním pracovním nástrojem, obstát i
v moderním světě? Abychom si rozuměli, Johnnyho Englishe (Rowan Atkinson), penzionovaného
tajného agenta, který se na stará kolena stal učitelem, by do služeb vlasti za normálních okolností
nepovolal ani ten největší šílenec. Jenže jistý geniální počítačový hacker odhalil identitu všech
aktivních agentů britské tajné služby a premiérka (Emma Thompson) rázem připomíná pověstného
tonoucího, který by se rád chytnul i stébla. Shodou jemu vlastních nešťastných náhod je Johnny
English tím jediným, kdo svou zemi může právě teď zachránit…Dále hrají: Olga Kurylenko, Ben
Miller, Jake Lacy ad. Režie: David Kerr. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 88 min. Český dabing
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 23.3. SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL (Rusko 2018)
Animovaná dobrodružná komedie. V dalším pokračování populární animované série se střetne svět
kouzel a kouzelníků s králem Haraldem, který se rozhodne zbavit svět veškeré magie a čar. Dokáže
mu v tom někdo zabránit? Naštěstí je zde odvážná Gerda a po jejím boku překvapivě i Sněhová
královna, se kterou Gerda dosud neměla nejlepší zkušenosti. Mocný král Harald ztratil téměř celou
rodinu kvůli kouzlům Sněhové královny, a tak začne hledat cestu, jak by mohl zničit magii na celém
světě. Pomocí lsti se mu podaří uvěznit všechny kouzelníky v zemi zrcadel. Jediným, kdo ho může
zastavit, osvobodit zajatce a udržet pohádková kouzla v našem světě, je Gerda. Její největší silou
totiž není magie, ale víra v sílu přátelství. V českém znění: Marta Sovová, Tereza Bebarová, Ondřej
Rychlý, Martin Písařík, Jan Vondráček ad. Režie: Robert Lence, Aleksey Tsitsilin. Mládeži
přístupno. Délka filmu: ca. 87 min. Český dabing
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 30.3. KVARTETO (ČR 2018) Komedie/drama
Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina, s jejímiž příslušníky prahnete po štěstí a prožíváte
nečekaná dobrodružství. Stejně jako usedá rodina zas a znovu u jednoho stolu, scházejí se členové
kvarteta tzv. soudobé hudby vždy u dalšího koncertu…Hrají: Barbora Poláková, Jaroslav Plesl,
Lukáš Melník, Zdeněk Julina, Lenka Krobotová, Pavlína Štorková, Jiří Schmitzer, Jana Štěpánková
ad. Režie: Miroslav Krobot, Lubomír Smékal. Doporučená přístupnost: od 12 let. Délka filmu: ca.
93 min.

