
     

39. ročník, rok 2022, číslo 1 
 

Vážení a milí čtenáři, 

ráda bych Vám v novém roce popřála hodně štěstí, pevné zdraví a také mnoho úspěchů jak 
v osobním, tak i v profesním životě.  

Začíná rok 2022 a bude to rok, ve kterém máme naplánováno spoustu investičních i neinvestičních 
akcí. Čeká nás oprava povrchu Andělské ulice za cca 1,5 mil. Kč, kterou provede firma Údržba 
silnic Karlovarského kraje. Dále dojde k zasíťování pozemků určených pro stavbu rodinných domů 
v lokalitě Nádražní, kde bude firma Va K Karlovy Vary budovat kanalizační a vodovodní řad za cca 
1,8 mil. Kč a firma Videst, s.r.o., Otovice plynovod za cca 1,1 mil. Kč – obojí včetně přípojek. Tyto 
akce by měly být dokončeny do 30. 6. Opravu dozná i střecha obecního úřadu a kina za částku cca 
1,4 mil. Kč, dojde k výměně střešní krytiny, opravu provede firma Karol Kadrliak, Pernink.  

Rok 2022 je i volebním rokem, budeme volit nové či staronové členy do zastupitelstva obce a také 
zástupce Karlovarského kraje do Senátu ČR. 

Z důvodů opatření, která nás stále provázejí, nebudeme letos pořádat reprezentační ples obce, ale 
věříme, že naše kulturní a společenské akce jako jsou Perninský masakr, Slavnosti obce u kašny, 
tradiční pálení čarodějnic, dětský den, rozsvícení vánočního stromečku, adventní a také vánoční 
koncert v kostele Nejsvětější Trojice se konat budou. 

Od nového roku také platí dvě nové vyhlášky obce, a to č. 2/2021 o nakládání s odpady a č. 3/2021 o 
místním poplatku z odpadů. V našem zpravodaji Vás na dalších stránkách informujeme, jakým 
způsobem, a do kdy se musíte přihlásit k tomuto poplatku. Dobrou zprávou je, že se Vám cena za 
odvoz směsného odpadu zlevní. V roce 2021 byla stanovena výše směsného odpadu na 200 
kg/os/rok, což se nám podařilo udržet a nemuseli jsme doplácet za skládkovné. Pro tento rok je výše 
ceny směsného odpadu snížena na 190 kg/občana/rok, pokud nebude dodržena tato výše, zdraží nám 
skládkovné za uložení odpadu. Proto bych Vás chtěla požádat, abyste maximálně třídili odpad a do 
popelnice jste odkládali pouze zbylý směsný odpad. Věřím, že se nám tento limit podaří znovu po 
celý rok udržet. 

Na závěr mi dovolte, vážení a milí, ještě jedno přání, a to, aby se Vám v naší obci dobře žilo a abyste 
tu byli spokojeni. A protože tu s námi stále je ten zpropadený Covid, tak se prosím, opatrujte! 

                                  Vaše starostka Jitka Tůmová 
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   Zápis a usnesení  34. zasedání zastupitelstva obce 13.12.2021 
 

 

34. zasedání zápis a usnesení ZO Pernink konané dne 13.12.2021 od 18.00 hod. v zasedací 
místnosti OÚ Pernink 

Omluven: na začátek zasedání pan Václav Mašek (dostavil se v 18.04 hod.) 

Ověřovatelé zápisu: pan Jan Doležel a p. Mgr. Michal Jelínek  

Pořizovatel zápisu Jitka Tůmová 

1/34/21 ZO Pernink určuje ověřovateli zápisu pány Jana Doležela, Mgr. Michala Jelínka a 
pořizovatelem zápisu paní Jitku Tůmovou 

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

2/34/21 ZO Pernink schvaluje program jednání 34. zasedání včetně doplnění o schválení 
Dodatku č. 1 na opravu Andělské ulice s firmou Údržba silnic KK, schválení veřejnoprávní 
smlouvy s Krajskou knihovnou, schválení přijetí daru testy na Covid pro ZŠ a MŠ Pernink a 
projednání žádosti občanů na příspěvek za obědy 

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

3/34/21 ZO Pernink bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 33. zasedání ZO  bez výhrad 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                       Návrh byl přijat 

4/34/21 ZO Pernink bere na vědomí předložené vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu 
obce Pernink za r. 2021 těmto organizacím: 

- Autobusy Karlovy Vary   5000,- Kč 
-  TJ Sokol Pernink 100000,- Kč 
-  Drosera Bublava  3000,- Kč 
-  Svaz  os. s civil. chorobami Abertamy 5000,- 
-  Lyžařský klub Pernink  150000,- Kč 
- První Krušnohorská o.p.s. 10000,- Kč 

Hlasování:  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                      Návrh byl přijat  

5/34/21 ZO Pernink schvaluje pronájem části p.p.č. 316/1 a stpč. 280  o celkové výměře 3500 
m2 v k.ú. Pernink na lyžařskou sezonu 2021/2022 panu Františku Štefanovi, Karlovarská 408, 
Pernink za smluvní cenu Kč 35000,- a pověřuje starostku obce podpisem nájemní smlouvy 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                       Návrh byl přijat 

6/34/21 ZO Pernink  schvaluje záměr pronájmu p.p.č. 663/19 o výměře 3500, m2 v k.ú,Pernink 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                       Návrh byl přijat  
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7/34/21 ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2021 v předloženém položkovém 
členění, které je součástí zápisu jako příloha č. 1 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                       Návrh byl přijat 

8/34/21 ZO Pernink schvaluje odpisy a vyřazení nepotřebného či nefunkčního majetku obce 
Pernink dle předloženého soupisu, který je součástí zápisu jako příloha č. 2 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti0, zdržel se 0                                        Návrh byl přijat 

9/34/21  ZO Pernink schvaluje rozpočet obce na rok 2022 jako vyrovnaný, kdy příjmy činí Kč 
14536tis. a výdaje rovněž Kč 14536tis.,  závaznými ukazateli jsou paragrafy, schválený 
rozpočet obce na rok 2022 je nedílnou součástí zápisu jako příloha č. 3 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti0, zdržel se 0                                        Návrh byl přijat 

10/34/21 ZO Pernink schvaluje úpravu rozpočtu obce Pernink r. 2021 po posledním zasedání 
ZO a zároveň schvaluje pravomoc starostce obce a účetní obce provést poslední úpravu 
rozpočtu po zaúčtování všech položek k 31.12.2021 bez schválení ZO, o tomto rozpočtovém 
opatření bude ZO informováno na bezprostředně následujícím zasedání 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                       Návrh byl přijat 

11/34/21 ZO Pernink schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům od 1.1.2022 dle rozpisu, 
který je součástí zápisu jako příloha č. 4 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                       Návrh byl přijat 

12/34/21 ZO Pernink schvaluje od 1.1.2022 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 1 hlas (Václav Mašek)    Návrh byl přijat 

13/34/21 ZO Pernink schvaluje od 1.1.2022 uzavřít dohodu o provedení práce se zastupitelem 
obce p. Aloisem Štauberem bytem Kostelní č.93   Pernink na elektrikářské práce a opravy 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas (Alois Štauber)      Návrh byl přijat 

14/34/21 ZO Pernink bere na vědomí navýšení částky pro firmu Petr Prokeš -Záchranná a 
odchytová stanice od 1.1.2022  

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                         Návrh byl přijat 

15/34/21 ZO Pernink souhlasí se stavbou označenou jako 11010-104772 0577-21 FTTH_ZTV 
Pernink_OK napojení nové obytné zóny na optickou siť CETIN na 
p.p.č.792/1,795/8,792/18,792/20,800,804/21, 809/12 a 2496/1 v k.ú. Pernink v majetku obce 
Pernink na základě žádosti projekční firmy Schlike-Domi, sro, Průjezdná 1958, 45401 Most 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                       Návrh byl přijat 
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16/34/21 ZO Pernink schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne   s firmou Konopa 
s.r.o. Jimlíkov na částku Kč 79557,77 + DPH dle Změnového listu č. 01/01 a pověřuje starostku 
obce podpisem tohoto Dodatku č. 1 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                       Návrh byl přijat 

17/34/21 ZO Pernink schvaluje OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku obce  
č.1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pernink, 
tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2022.  
 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                       Návrh byl přijat 
 
18/34/21 ZO Pernink schvaluje OZV č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního 
odpadu z nemovité věci, tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                       Návrh byl přijat 

19/34/21 ZO Pernink schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s Údržbou silnic 
Karlovarského kraje, a.s. Na Vlečce 177, 36001 Otovice, IČ 26402068 na akci: „Oprava 
povrchu místní komunikace ul. Andělská, Obec Pernink“  a tímto schvaluje prodloužení 
termínu zhotovení dodávky, a to do 30.6.2022 a pověřuje starostku obce podpisem tohoto 
dodatku č. 1 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                        Návrh byl přijat 

20/34/21 ZO Pernink schvaluje  uzavření VP smlouvy  s Krajskou knihovnou Karlovy Vary o 
nákupu a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele knihovny 
v r.2022 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                       Návrh byl přijat 

21/34/21 ZO Pernink schvaluje ZŠ a MŠ Pernink příspěvková organizace přijetí daru 50 ks 
testů značky SEJOY a 480 ks testů Singclean na Covid 19  ve výši 12220,40 Kč 
 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                       Návrh byl přijat 
 
22/34/21 ZO Pernink schvaluje seniorům od 65 let a invalidním důchodcům navštěvujícím 
školní jídelnu ZŠ a MŠ Pernink příspěvek na oběd ve výši 15,- Kč 
 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                       Návrh byl přijat 
 
23/34/21 ZO Pernink revokuje usnesení č. 5/27/21 ze dne 17.5.2021 
 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                       Návrh byl přijat 
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                                                                          Obecní úřad informuje 
 

Komunální odpad – ZMĚNY 

Od 1.1.2022 vstoupily v platnost dvě nové obecně závazné vyhlášky obce Pernink, 
týkající se odpadového hospodářství. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021 o 
stanovení obecního systému odpadového hospodářství a Obecně závazná vyhláška 
obce č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité 
věci. Systém platby, tak jak jsou občané v naší obci zvyklí zůstává zachován. Plátce 
poplatku (tzn. vlastník nemovitosti, nebo společenství vlastníků jednotek) však musí 
nově splnit ohlašovací povinnost a to do 31.1.2022. Tuto ohlašovací povinnost (která 
je dána zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
a příslušnou obecně závaznou vyhláškou obce Pernink) musí nově splnit i vlastník 
nemovitosti, ve které nemá trvalé bydliště žádný občan a ohlašovací povinnost se týká 
i těch plátců poplatku, kteří mají svoz objednaný a nechtějí nic měnit. Zde je důležité 
nově rozlišit, zda využíváte nádobu o velikosti 110, 120 nebo 240 litrů (plechová 
kulatá nádoba má objem 110 litrů, hranatá plastová nádoba s kolečky má objem 120 
litrů nebo 240 litrů). Příslušný formulář naleznete na stránkách obce v sekci 
komunální odpad. 

Výše poplatku se stanovuje podle součinu objemu svozových nádob a počtu skutečně 
provedených odvozů odpadu, u neobydlených nemovitostí nebo nemovitostí bez 
odpadní nádoby je vyhláškou stanoven minimální objem, ze kterého je poplatek 
vypočten 

 

Místní poplatky za ukládání komunálního odpadu z nemovité věci dle kapacity 
soustřeďovacích prostředků 

Velikost nádoby:                                                          objem nádoby litrů/1 vývoz 

110 litrů – kulatá plechová                                                                       110,- Kč 

120 litrů – hranatá plastová na kolečkách                                                120,- Kč 

240 litrů – hranatá plastová na kolečkách                                                240,- Kč    

1100 litrů kontejner (pouze panelové domy)                                        1.100,- Kč 

 

60 litrů - min. objem litrů/měsíc                                                                 60,-Kč/měsíc  
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POPLATKY 

 

Poplatky za vývoz směsného komunálního odpadu za 2. pololetí 2021 + nedoplatky 
paušál za rok 2021 

je nutno uhradit nejpozději do 28.02.2022 v hotovosti na OÚ Pernink – matrika, POŠTA 
PARTNER (infocentrum), 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 31.03.2022 v hotovosti nebo bankovním převodem. 
 
Číslo účtu: 2520341/0100 
             VS: 1341 + č.p. nemovitosti 
                    13410 + č.e. nemovitosti 
 

Současně upozorňujeme na ohlašovací povinnost Obecně závazné vyhlášky obce Pernink 
č.2/2019, o místním poplatku ze psů, čl. 3, kdy je poplatník povinen ohlásit správci 
poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří 
měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit 
také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej). 

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

 

Statistika obyvatel za uplynulý rok 2021 

 

• k 31.12.2021 žilo v Perninku 645  obyvatel, z toho 50 cizinců   
• v uplynulém roce se narodilo 7 dětí a 15 obyvatel zemřelo 
• k trvalému pobytu v obci se během roku 2021 přihlásilo 25 osob a 13 

odstěhovalo 
• celkový průměrný věk v obci je 45 let 
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  PČR informuje  
 

Buďte vidět! 

KARLOVARSKÝ KRAJ – Reflexní prvky Vám mohou zachránit život. 

Pravidlo „vidět a být viděn“ s příchodem zimy nabývá na významu. Ráno se stále později 
rozednívá a večer se dříve smráká. S aktuálním zimním počasím se navíc ve větší míře 
kromě mrazíků a sněhové nadílky setkáváme s mlhou. Chodci a cyklisté pohybující se na 
pozemní komunikaci, by proto měli být velmi opatrní.  

Za snížené viditelnosti zmíněné pravidlo platí dvojnásob a samozřejmostí by mělo být užití 
reflexních prvků, které ve světlech projíždějících vozidel výrazně září. V obchodních 
centrech či galantériích si můžete za rozumné ceny pořídit nejrůznější přívěšky, nášivky, 
nažehlovačky, samolepky nebo pásky. Důležité je tyto reflexní prvky umístit viditelně, 
zejména na končetiny směrem do komunikace nebo na batohy, které nesete na zádech. 
Chodec musí být viditelný pro ostatní účastníky provozu ze všech stran, tedy zepředu i 
zezadu. Významný vliv sehrává i barva oblečení. Zatím co například v případě modré barvy 
oděvu je chodec viděn na vzdálenost přibližně 18 metrů, v případě bílého oděvu se tato 
hranice viditelnosti posouvá na 55 metrů. I s touto vzdáleností se však řidič za volantem 
pohybuje stále pouze v rovině rozpoznaného nebezpečí s možností velmi omezené reakce. 
Naopak oděv s reflexním materiálem posouvá viditelnost chodce až na vzdálenost 185 
metrů, která dává např. při rychlosti 90 km/hod. dostatečných 7,3 sekundy na adekvátní a 
často život zachraňující reakci za volantem. 

Na užití reflexních prvků pamatuje i zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích, který chodcům stanovuje, že reflexní prvek umístěný na viditelném místě 
musí mít každý chodec, který se bude za snížené viditelnosti pohybovat po pozemní 
komunikaci mimo obec v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. Za nesplnění této 
povinnosti lze chodci uložit pokutu až do výše 2000 korun.  

Chodci by měli vždy pamatovat na to, že žádný řidič nedokáže zastavit vozidlo, pokud 
chodce zahlédne na poslední chvíli anebo pokud mu někdo náhle vstoupí nebo vběhne do 
jízdní dráhy. 

Závěrem Vám chceme popřát krásný vstup do nového roku bez nehod a jiných 
nepříjemností.  

                                                                                                             nprap. Eva Valtová                                                                                                       
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 Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií 

Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané 
období v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné 
nouzi, tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.   

Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že: 

• žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého 
z dodavatelů energií jako nový zákazník mimo režim DPI.  

Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje: 

• stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují 
se příjmy  
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení) 

• je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního 
minima a dvojnásobku nákladů na bydlení 

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny. 

Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro 
vyřízení žádosti je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a 
dávku vyplácí v zásadě neprodleně.  

Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách 
MPSV: www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.  

 

Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné 
realizovat také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, 
kterými jsou příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení.  

Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v 
závislosti na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.  

Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři 
zásadní podmínky:  

1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem 
obývané nemovitosti, popř. je členem bytového družstva 
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2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na 
bydlení a 

3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení  

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše 
nákladů, které stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se 
o průměrné celkové náklady na  bydlení podle velikosti obce a počtu členů 
domácnosti - https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni 

Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními 
náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a 
na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35.  

Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude 
osobě/rodině málo peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí 
v některém z nestandardních smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je 
možné Úřad práce ČR požádat o doplatek na bydlení 
https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni 

Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy 
především lidí bez příjmů nebo s nízkými příjmy.  

Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní 
situace sdělí zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. 
Tedy ta dle místa bydliště žadatele. 

Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále 
Ministerstva práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, 
www.uradprace.cz.  
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