
     

39. ročník, rok 2022, číslo 2 
 

Vážení a milí perninští, 

začátkem ledna i u nás v Perninku proběhla Tříkrálová sbírka, je  největší dobročinnou 
sbírkovou akcí v České republice, do níž její organizace a koledování se zapojuje více než 
70tisíc dobrovolníků, vykoledované peníze pomohou statisícům lidí v nouzi prostřednictvím 
Charity České republiky. Pro koledníky i dárce představuje unikátní příležitost začít nový rok 
dobrým skutkem. A to se podařilo i v naší obci, a tak mi dovolte , abych Vám všem poděkovala 
za Vaši ochotu darovat nějakou částku do Tříkrálové sbírky. Díky Vašim finančním 
příspěvkům se u nás vybralo 7616,- Kč. Radost a potěšení nám k tomu také udělali tříkrálovou 
koledou naši malí koledníci – tři princezny Amálka a Bětuška Vincůrkovy a Maruška Štiková.  
Nejen jim, ale také jejich maminkám moc děkujeme za krásný zážitek. 

        Jitka Tůmová, starostka obce 
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   Zápis a usnesení  35. zasedání zastupitelstva obce 17.1.2022 
 

 

 

Přítomno viz prezenční listina 

Omluven: Petr Groh a ing. Ladislav Vetešník 

1/35/22 ZO Pernink určuje ověřovateli zápisu pány Aloise Štaubera a Jana Dvořáka                  
pořizovatelem zápisu paní Jitku Tůmovou 

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

Návrh byl přijat 

2/35/22 ZO Pernink schvaluje program 35. zasedání zastupitelstva obce včetně jeho doplnění 

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

Návrh byl přijat 

3/35/22 ZO Pernink bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 34. zasedání zastupitelstva obce 
bez výhrad 

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

Návrh byl přijat 

4/35/22 ZO Pernink určuje dalším ověřovatelem zápisu pana Martina Lišku 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

5/35/22 ZO Pernink bere na vědomí rozpočtové opatření č. 15/2021 v předloženém položkovém 
členění bez výhrad a  je součástí zápisu jako příloha č. 1 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

6/35/22 ZO Pernink pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly ubytovacích zařízení  a 
úhrady poplatku z pobytu 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 



 3 

7/35/22 ZO Pernink schvaluje pronájem části p.p.č. 663/19 o výměře cca 3500 m2 v k.ú. 
Pernink na období zimní sezóny tj. do 31.3.2022 za stanovené nájemné 35000,- Kč firmě 
Skiareál Pernink sro, Nádražní 297, Pernink IČ 11954515, zastoupené Mgr. Bohumilem 
Říhou, nájemné je splatné nejpozději do 25.ledna 2022 a pověřuje starostku obce podpisem 
nájemní smlouvy 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

8/35/22 ZO Pernink doplňuje usnesení č. 14/34/21 – navýšení měsíční paušální částky bude o 
300,- až 350,- Kč 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

9/35/22 ZO schvaluje Základní škole a mateřské škole Pernink, příspěvková organizace přijetí 
daru 200 ks antigenních testů SEJOY v hodnotě 3338,- Kč 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

10/35/22 ZO Pernink schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě o nakládání s odpadem, 
měsíční paušál, skládkové a ceník služeb o sběru, přepravě a odstraňování separovaného 
odpadu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o se sídlem Pražská1321/38a, Praha, a to 
od 1.1.2022 

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

Návrh byl přijat 

11/35/22 ZO Pernink bere na vědomí doplnění dokladů LK Pernink k vyúčtování dotace na 
základě VP smlouvy  na r.2021 

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

Návrh byl přijat 

12/35/22 ZO Pernink schvaluje výroční zprávu Obce Pernink o poskytování informací  za  

r. 2021 dle Zákona 106/1999 Sb.  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších 
předpisů v jednotlivých letech 

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

Návrh byl přijat 
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                                                                          Obecní úřad informuje 
 

 

Možnosti finanční podpory v době energetické krize 

Pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií 

                                                                                                               

Vážená paní, vážený pane,  

je to skoro půl roku, co se v České republice změnila situace s poskytováním energií domácnostem. 
Některé významné společnosti, dodávající Vám elektrickou energii či plyn, byly nuceny ukončit 
svou činnost, a to z důvodu zvyšujících se cen energií na burzách, a Vy jste tak byli nuceni vyhledat 
nového dodavatele těchto komodit. Byla to nelehká situace, se kterou se musel v jeden okamžik 
vypořádat přes milion domácností.  

Pokud patříte mezi ty, kteří svou nelehkou situaci začali řešit včas, ovšem zjistili jste, že ceny záloh 
za elektrickou energii či plynu jsou mnohonásobně vyšší, než jste byli zvyklí, a nyní nemáte 
dostatečné finanční prostředky na úhradu těchto nákladů, je možné využít pomoc Úřadu práce České 
republiky. Současně u mnohých z Vás došlo k navýšení výdajů spojených s provozem domácnosti. 
Do již tak napnutého rodinného rozpočtu přibyly položky, které je nutné uhradit, a Vy se nyní 
potýkáte s výdaji převyšujícími rámec rodinného rozpočtu. 

Prostřednictvím nepojistných sociálních dávek, jako jsou například: příspěvek na bydlení, doplatek 
na bydlení, příspěvek na živobytí či mimořádná okamžitá pomoc, Vám mohou být poskytnuty 
finanční prostředky na doplacení nákladů spojených s provozem domácnosti nebo na zabezpečení 
základních životních potřeb. 

Jak Vám např. příspěvek na bydlení může pomoci? 

Pokud máte příjem např. ve výši 20 000 Kč, a za nájemní bydlení ve městě zaplatíte celkem 
11 000 Kč, může mít nárok na příspěvek na bydlení ve výši 929 Kč měsíčně. Nebo pokud má senior 
důchod ve výši 14 000 Kč, bydlí ve vlastním bytě v Praze a má náklady na bydlení ve výši 6 000 Kč, 
může mít nárok na příspěvek na bydlení 1 100 Kč měsíčně. 

Dovoluji si Vám zaslat v příloze informační leták, ve kterém naleznete bližší popis pomoci Úřadu 
práce ČR při finanční tísni spojené s růstem cen energií.   

Profesionální služby Úřadu práce České republiky jsou Vám k dispozici.  

                                                                                                           Mgr. Viktor Najmon 

                                                                                                           generální ředitel Úřadu práce ČR  

                                                                                                           www.uradprace.cz   
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  PČR informuje  
 

SENIOŘI POZOR! Podvodní „navolávači“ útočí! 

Dnešní rychlý a hektický způsob života má mnohdy za vinu to, že lidé nenavštěvují své 
rodiče či prarodiče tak často, jak by oni sami chtěli. To může mít za následek pocit 
osamělosti a také sociální izolaci seniorů. Toho právě následně využívají podvodníci, kteří 
spoléhají na seniorovo důvěřivost a radost z jakéhokoliv kontaktu. Právě telefonát začínající 
větou „Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ může mít pro osamoceného seniora fatální následky. Nic 
netušící a překvapený dědeček nebo babička osloví volajícího jménem svého vnuka či 
vnučky. Poté začne nežádoucí konverzace se smyšleným často srdcervoucím příběhem, ve 
kterém se potomek dostal do finančně svízelné situace nebo potřebuje nezbytnou věc, na 
kterou nemá peníze. Ty nutně potřebuje, a protože se pro hotovost nemůže z určitých důvodu 
osobně dostavit, posílá svého „kamaráda“. Netušící senior v obavě o svého příbuzného 
odevzdá peníze do rukou cizího člověka, aniž by si sdělené informace ověřil a v té chvíli 
mnohdy přichází o veškeré své finanční prostředky. 

Jak se tedy chovat, abychom se nestali obětí podvodníků, kteří se snaží získat náš majetek? 

• Pokud Vám z neznámého čísla volá osoba vystupující jako Váš rodinný příslušník a Vy si 
nejste jisti, že byste ho po hlase poznali, tak se zeptejte na celé jeho jméno – rozhodně se 
nenechte odbýt odpovědí „Ale babi, to jsem přece já, ten nejstarší“. 
• Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří Vám 
měli údajně volat, případně nejbližším příbuzným. 
• Pokud po Vás bude někdo v telefonickém hovoru chtít peníze a navrhne z jakýchkoliv 
důvodů, abyste je předali kamarádovi či kamarádce, tak odmítněte a poproste svého 
rodinného příslušníka, aby se pro ně stavil osobně.  Cizího člověka nikdy nepouštějte do 
svého domu či bytu. 

Policie České republiky dále přistoupila k aktivní osvětě v podobě telefonního kontaktu 
realizovaného robotem. Seniorům, kteří mají pevnou linku může doma vyzvánět telefon s 
následujícím vzkazem: 

"Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení. 
Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného 
zastupuje jako doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít 
u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, 
prosím, Policii České republiky, a to na telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České 
republiky." 

Pokud budete mít jakékoliv podezření, že Vás kontaktoval podvodník, nebo se o to pokusil, 
vždy to oznamte policistům na tísňovou linku 158. 

                                                                                                                      nprap. Eva Valtová       



 8 

                                                                                 Kalendář akcí Pernink a okolí 
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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 1, vydáno 9. 2. 2022 
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