
     

38. ročník, rok 2021, číslo 6 
 

 

Vážení a milí čtenáři našich novin a milé děti,  

dovolte nám, abychom Vás pozvali na 5. ročník Perninského masakru, program bude 
zveřejněn na našich stránkách www.pernink.eu, ale co víme zcela jistě, že v sobotu 
19.6.2021 od 13.00 do 16.00 hod. proběhne oslava Dne dětí, a proto zveme všechny 
naše děti, aby se přišly pobavit do areálu na Nejdecké ulici na místo konání 
Perninského masakru.  

         -  vedení obce  - 
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   Zápis a usnesení  26. a 27. zasedání zastupitelstva obce 10.5. a 

117.5.2021 
 

 

26. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení  konané dne 10.5.2021 od 18.00 hod. 

Přítomno: viz prezenční listina 

Omluven: pan Jan Dvořák 

Ověřovatelé zápisu: pan Alois Štauber, pan Martin Liška 

Pořizovatel zápisu: paní Jitka Tůmová 

1/26/21 ZO Pernink určuje ověřovateli zápisu pány Aloise Štaubera a Martina Lišku a 
pořizovatelem paní Jitku Tůmovou 

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

2/26/21 ZO Pernink schvaluje program 26. zasedání ZO 

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

3/26/21 ZO Pernink bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 25. zasedání ZO  

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

4/26/21 ZO Pernink schvaluje účetní závěrku obce Pernink za účetní období r. 2020, 
sestavenou k 31.12.2020 

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

5/26/21 ZO Pernink projednalo závěrečný účet obce Pernink za rok 2020 včetně Zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2020 a vyjádřilo souhlas s celoročním 
hospodařením bez výhrad, závěrečný účet je součástí zápisu jako příloha č. 1 

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

6/26/21 ZO Pernink bere na vědomí hospodaření obce Pernink k 31.3.2021 

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

7/26/21 ZO Pernink schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Pernink, 
příspěvková organizace za účetní období roku 2020, sestavenou k 31.12.2020 a dále projednalo 
závěrečný účet této příspěvkové organizace za rok 2020 a vyjádřilo souhlas s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0               Návrh byl přijat10 
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8/26/21 ZO Pernink schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské 
školy Pernink, příspěvková organizace ze střediska 8800 ve výši 735007,60 Kč takto,   do RF 
117503,80 Kč, do FO 117503,80 Kč a  částku 500000,- Kč  pak převést na účet zřizovatele 
vedený u KB Karlovy Vary č. ú. 2520341/0100, dále schvaluje rozdělení HV doplňkové činnosti 
střediska 9900 ve výši 40709,- Kč, a to 50 % do RF a 50% do FO 

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

9/26/21 ZO Pernink schvaluje převést částku Kč 500000,- Základní škole a mateřské škole 
Pernink, příspěvková organizace na posílení příspěvku zřizovatele  na mzdy a pověřuje 
starostku obce provedením 

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

10/26/21 ZO Pernink schvaluje Základní škole a mateřské škole Pernink, příspěvková 
organizace se sídlem Karlovarská 118, Pernink výjimku z počtu žáků pro školní rok 2021/2022 

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

11/26/21 ZO Pernink schvaluje Základní škole a mateřské škole Pernink, příspěvková 
organizace přijetí  věcného daru ve výši 32795,50 (antigenní testy a chirurgické roušky) 

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

12/26/21 ZO Pernink bere na vědomí hospodaření Základní školy a mateřské školy Pernink, 
příspěvková organizace k 31.3.2021 

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

13/26/21 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021 předložené v položkovém členění, které je 
součástí zápisu jako příloha č. 2 

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

14/26/21 ZO Pernink schvaluje uzavření předložené Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. IV-12-0017841/SOBS/VB/01 s ČEZ Distribuce, a-.s. Děčín, Teplická 874/8  
pro umístění kabelů NN a VN na pozemcích určených pro výstavbu rodinných domů 
v Nádražní ulici a pověřuje starostku podpisem této smlouvy 

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

15/26/21 ZO Pernink schvaluje paní Alžbětě Grohové, bytem Blatenská 26, Pernink 
prodloužení lhůty k doložení kolaudačního souhlasu, a to do 31.8.2021 

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

16/26/21 ZO Pernink schvaluje manželům Holých, Jáchymovská 360, Pernink prominutí 
nájmu za p.p.č. 663/19 za zimní sezonu 2020/2021 z důvodů uzavření skiareálů 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0               Návrh byl přijat 
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17/26/21 ZO Pernink schvaluje způsob výběru zájemců a podmínek o bydlení  v čp. 308 v obci 
Pernink takto:  

přidělení bytu je v kompetenci starosty obce za těchto podmínek: 

žadatelem může být osoba, která dovršila 18 let věku a je způsobilá k právním úkonům 

žadatel je dále  povinen předložit doklad z něhož vyplývá, že je: 

zaměstnán, nebo je OSVČ, případně studentem, doklad o evidenci uchazečů o zaměstnání 
úřadu práce, poživatelem důchodu ČSSZ nebo jiného obdobného příjmu, příjemcem dávek 
státní sociální podpory, dávek hmotné nouze nebo jiného  obdobného příjm (doklad nesmí být 
starší 3 měsíců) 

že má:    

vypořádané finanční závazky pocházející ze všech předcházejících nájemních vztahů 
k bytovým jednotkám 

vypořádané finanční závazky vůči Finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a OSSZ a 
obci Pernink 

a dále schvaluje výši nájemného na 60,- Kč/m2 

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

18/26/21 ZO Pernink pověřuje starostku obce vytvořením pořadníku stávajících žádosti o 
bytovou jednotku a vyzvání žadatelů o doplnění podmínek vyplývajících z usnesení č. 17/26/21 

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

Návrh byl přijat 

19/26/21 ZO Pernink schvaluje uzavření předložené Smlouvy o nakládání s odpadem s firmou 
AVE CZ Odpadové hospodářství s.ro. se sídlem Pražská 1321/38a, 120 00 Praha  

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

Návrh byl přijat 

20/26/21   ZO Pernink schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 261/1 v k.ú. Pernink 

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

Návrh byl přijat  

21/26/21 ZO Pernink schvaluje uzavřít předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě o společném 
postupu při centralizovaném zadávání zakázky  na dodavatele plynu s Karlovarským krajem, 
se sídlem Závodní 353/88, 36006 Karlovy |Vary a pověřuje starostku obce podpisem tohoto 
dodatku č. 1 
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Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

22/26/21 ZO Pernink schvaluje příspěvek z rozpočtu obce ve výši Kč 2500,- panu Mgr. Josefu 
Svobodovi, bytem Pernink na vydání knihy mysliveckých povídek 

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

Návrh byl přijat 

27. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané dne 17.5.2021 od 17.00 hod. v zasedací 
místnosti OÚ Pernink 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluven: pan Václav Mašek,  

Ověřovatelé zápisu: pan ing. Ladislav Vetešník a pan Mgr. Michal Jelínek 

Pořizovatel zápisu: Jitka Tůmová 

1/27/21 ZO Pernink určuje ověřovateli zápisu pana ing. Ladislava Vetešníka a  pana Mgr. 
Michala Jelínka,    pořizovatelem zápisu paní Jitku Tůmovou 

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

2/27/21 ZO Pernink schvaluje program jednání 27. zasedání ZO 

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

3/27/21 ZO Pernink schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje 
venkova ČR vedené pod reg. č. 20/005/19210/341/142/004622 se Státním zemědělským 
intervenčním fondem, se sídlem Ve Smečkách 801/33, 110 00 Hlavní město Praha- Nové Město, 
IČ 48133981, RO Ústí nad Labem a pověřuje starostku obce podpisem této Dohody 

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

4/27/21 ZO Pernink schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku 
z pobytu, která ruší Obecně závaznou vyhlášku 1/2019 o místní poplatku z pobytu ze dne 
18.11.2019 a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení 

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

 

5/27/21 ZO Pernink schvaluje nákup zahradního traktoru ESTATE 7102HWSY za 
nabídkovou cenu Kč 99990,- včetně DPH a pověřuje místostarostu obce vyřízením 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0              Návrh byl přijat 
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                                        Zprávy ze základní školy  

 

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO ŠKOLY 

 

      Výtvarná soutěž Základních a mateřských škol v sousedství Abertamy, Pernink. Malba, 
převážně pro družinové děti I. stupně a předškoláky z mateřských školek se zadaným 
tématem čarodějnice + koště. Soutěž vypsala Abertamská agentura Sport-Art začátkem 
dubna následným vyhodnocením na májce (30.4.) v Abertamech. Dle covidového opatření se 
vyhodnocení neuskutečnilo. 

Výtvarná díla dětí prohlédl, okomentoval a zhodnotil malíř Václav Sádovský člen mělnické 
výtvarné skupiny Skoba i agentury Sport-Art Abertamy. 

Hodnocení a slovo malíře k výtvarným pracím žáků: 

     „Bylo pro mě potěšením hodnotit snahy dětí poprat se s tématem a zobrazit svoje 
představy na dané téma. 

Všechny předložené výkresy splňovaly výtvarný standart odpovídající věku dětí. Mezi 
vybranými a vyhodnocenými pracemi byly i takové, které ukazují na výtvarný talent žáků. 
Obecně se dá konstatovat, že vedení dětí odráží volný přístup k jejich projevu. Ukázalo se to 
na různém pojetí vyjádření zpracovaného tématu. A vybrat ty nejlepší nebylo jednoduché, 
neboť výtvarná hodnota se nedá měřit. Kritériem pro mé hodnocení byla originalita 
vyjádření a technika provedení. Nebylo mým úmyslem ocenit úplně všechny obrázky, ale ty 
nejvíce výtvarné a povedené jsem ze svého hlediska vyhodnotil. 

      Naše společnost Sport-Art má hlavní zaměření na akce podporující sportovní a výtvarnou 
činnost. Chceme pomoci těm, kteří budou mít zájem o rozvoj svých schopností dovedností. 
Budeme pokračovat v pořádání výtvarných soutěží pro děti a určitě už teď připravujeme 
další téma pro malbu. Každou takovouto iniciativu malinko odměníme.“ 

 

                              Za Sport-Art Abertamy Eva Hejtmánková a Václav Sádovský 

 

Shrnutí výtvarné soutěže: 

Mateřská školka Abertamy – odevzdaly výkresy nepodepsané. Výkresy nebyly  

                                                hodnoceny. 
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Mateřská školka Pernink  –    neodevzdaly výkresy vůbec. Nebyly hodnoceny. 

Základní škola Abertamy       15 žáků 

Základní škola Pernink           12 žáků 

Vyhodnocení podle tříd:        1. třída Zuzka Svobodová, ZŠ Pernink 

                                                  2. třída Marcel Csoka, ZŠ Pernink 

                                                  3. třída jakub Mach, ZŠ Pernink 

                                                  4. třída Lucie Stropková, ZŠ Abertamy 

                                                  5. třída Tonda Černý, ZŠ Abertamy 

 

Nejlepšími výtvarníky celé soutěže se zadaným tématem ČARODĚJNICE + KOŠTĚ se stali: 

Žákyně z 1. třídy, ZŠ Pernink 

a 

Žák z 5. třídy, ZŠ Abertamy 

Všem 27 účastníkům gratulujeme a vítěze obdivujeme! Předání drobných cen proběhlo 
v pátek 7. 5. 2021                   

                                       

       Eva Hejtmánková 

                                                                                               www.sport-art.cz 
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                                                                      Obecní úřad informuje 
 

 

 

Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje  
 
Zájemci starší 16 let se mohou od půlnoci ze čtvrtka na pátek 4. června 2021 registrovat 
na očkování proti COVID-19  
 
Karlovy Vary (3. 6. 2021) Na očkování proti COVID-19 se od půlnoci ze čtvrtka na pátek 4. 
června 2021 mohou nově registrovat v rámci centrálního rezervačního systému lidé starší 16 
let. Připojí se tak ke všem dalším věkovým kategoriím či profesním skupinám, které podle 
národní očkovací strategie dosud mohly očkování absolvovat.  
 
Registrace v centrálním rezervačním systému bude opět přístupná na internetové stránce: 
https://registrace.mzcr.cz/. Zájemci o očkování mladší 18 let nemusí do očkovacích míst jít v 
doprovodu zákonného zástupce a sami mohou podepsat informovaný souhlas. „Mladí lidé 
mají většinou velmi dobrý přístup k informacím a jasno v tom, jaký je přínos očkování 
proti COVID-19. Věřím, že té příležitosti využijí jednak kvůli ochraně svého zdraví, ale 
také proto, aby mohli cestovat, chodit na sportovní či kulturní akce bez opakovaného 
testování,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.  
 
Krajská koordinátorka pro očkování MUDr. Dagmar Uhlíková upozornila, že je ale třeba 
dbát na to, aby vakcinace neproběhla 14 dní před nebo po jiném očkování. „Nemělo by to 
být ani 4 týdny před celkovou anestezií, neboli narkózou, či 4 týdny po ní,“ upřesnila. 
Vakcinace je i pro tuto skupinu zájemců v Karlovarském kraji možná ve všech očkovacích 
místech na území regionu. Adresy očkovacích center v Karlovarském kraji jsou k dispozici 
na krajské internetové stránce k očkování: https://www.kr-karlovarsky.cz/covid-
19/Stranky/ockovani_kvk.aspx.  
 
O možnosti očkování se lidé mohou ale také informovat u svého praktického lékaře, pokud 
se do vakcinace zapojil.  
Karlovarský kraj i nadále nabízí bezplatnou asistenční linku pro telefonickou pomoc s 
registrací. Asistenční linka má telefonní číslo 800 600 444 a v provozu je ve všední dny od 
pondělí do pátku od 9 do 15 hodin. Volat lze také státní linku 1221.   
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Přesný postup registrace na očkování najdou zájemci na COVID PORTÁLU MV ČR: 
https://covid.gov.cz/situace/registrace-na-ockovani/postup-registrace-rezervace.  

 

         Kinosál Pernink 

uvádí dne 26.6.2021 a 2.7.2021 od 19.30 h. 

DIVADLO KOPEC  

hru Blbýdium 

 

 

 

 

 

Dne 22. 6. 2021 bude pošta + infocentrum uzavřeno z důvodu 

školení 
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                    PČR informuje  

 
 

Chraňte svůj majetek před odjezdem na dovolenou 

Prázdniny jsou již za rohem a spolu s nimi i čas dovolených, letních aktivit a výletů. Proto prosím 
dbejte před odjezdem z Vašich domovů na řádné zabezpečení Vašeho majetku. Rádi bychom Vám 
připomněli pár bezpečnostních rad, na co všechno před odjezdem myslet, abyste předešli 
nepříjemnostem spojených s vloupáním.  

Pokud odjíždíte na delší dobu pryč, zbytečně na svou nepřítomnost neupozorňujte. Tuhle informaci 
sdělte pouze svým blízkým nebo osobám, kterým opravdu věříte. Tyto osoby můžete poprosit o to, 
aby Vaší nemovitost pravidelně kontrolovaly. Jestli udržujete dobré vztahy se svými sousedy, 
můžete o to poprosit také je.  

Rozhodně o svém odjezdu neinformujte osoby na svých sociálních sítích. Nezapomeňte tuhle 
důležitou informaci připomenout i svým dětem. Ty se mají často chuť se svými kamarády o tuhle 
radost podělit. S tím souvisí i zveřejňování fotek z dovolených. Ty z bezpečnostních důvodů 
zveřejňujte až po návratu do svých domovů. Rozhodně doma nenechávejte větší finanční hotovost a 
jiné cennosti. Raději vše uschovejte do banky, případně cenné předměty, peníze či platební karty 
řádně uzamkněte v trezoru doma. Nezapomeňte, že zloději využijí každé příležitosti, která se jim 
naskytne. 

Při odjezdu pečlivě zkontrolujte, zda máte uzavřená okna a zamčené dveře. Svůj pozemek udržujte 
uklizený. Nepořádku před Vaší nemovitostí mohou zloději využít. Jakýkoliv ponechaný předmět 
mohou zloději využít k páchání trestní činnosti. Jednoduše jim jejich loupení ulehčíte.   

Policisté Krajského ředitelství policie Karlovarské kraje jsou zapojeni do celorepublikového 
preventivního programu s názvem „Zabezpečte se! – Chraňte majetek sobě i svým sousedům“, jehož 
cílem je informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech zabezpečení prostřednictvím 
mechanických zábranných a zámkových systémů v kombinaci i s elektronickou ochrannou.  

K řádnému zabezpečení majetku Vám tedy může pomoci hlavní nástroj projektu, a to mobilní 
aplikace „Zabezpečte se“, která je dostupná ke stažení na Google Play nebo na App Store. Jejím 
hlavním úkolem je poradenství pro širokou veřejnost, jak správně zabezpečit svůj majetek, tak aby 
bylo zabezpečení účinné a praktické.Jestli se i přes naše preventivní rady stanete obětí vloupání, 
ihned volejte na linku 158. Do domu či bytu nevstupujte. Může se stát, že pachatel bude stále uvnitř. 
Pokud do domu či bytu vstoupíte, buďte obezřetní, nemanipulujte s předměty a byt neuklízejte, 
mohli byste uklidit i stopy, které zde pachatel zanechal a ztížit nám tak jeho dopadení. 

Milý čtenáři, přejeme Vám a Vašim dětem hezké prázdniny, klidnou dovolenou a návrat z ní bez 
překvapení v podobě vloupání do Vašich nemovitostí.  

 

nprap. Mgr. Soňa Podlahová  
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                                                                                 Kalendář akcí  v okolí a inzerce 
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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. 
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