
 

     
38. ročník, rok 2021, číslo 3 

 

 

Vážení a milí čtenáři, 

situace kolem šíření nákazy koronaviru se v našem kraji zatím bohužel nelepší, a proto 
od 1. března vyhlásila vláda opatření, která je nutno dodržovat. Žádám Vás, abyste je 
dodržovali, byť Vám mohou být jakkoli nepříjemná. Chtěla bych také vyzvat 
občany starší 70 a více let, kteří se ještě neregistrovali k očkování proti této 
nemoci, aby tak učinili. Ti kteří máte o očkování zájem, můžete se začít 
objednávat ihned tj. ode dneška pátku 5.3.2021 i o víkendu 6.3.2021 a 7.3.2021 u 
našeho praktického lékaře MUDr. Jana Pazdiory zasláním SMS prostřednictvím 
svého mobilu s textem: očkování, jméno a příjmení, rok narození, na telefonní 
číslo 607 244 730.  
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Očkovací látku pro občany 70+ již pan doktor obdržel, s očkováním začne během 
příštího týdne. Upozorňujeme Vás, že očkovat se bude látkou, která bude k dispozici, 
přičemž vycházíme z toho, že všechny jsou stejně účinné.  

Pevně věřím, že po proočkování naší populace bude lépe a vrátíme se k normálnímu 
způsobu života, tak pro to pojďme něco udělat. 

Ještě mi dovolte pár informací z radnice: 

V dubnu zahájíme práce na výstavbě parkoviště u panelových domů, žádám proto 
všechny majitele osobních automobilů, kteří parkují na p.p.č. 277/1, aby svoje 
automobily odstavili počínajíc dubnem 2021 na parkovišti na Karlovarské ulici. 
Předpokládáme, že práce budou trvat do 31. 8. 2021. 

V tomto a příštím týdnu jsou vyhlášené dotační tituly Karlovarského kraje, kde se 
budeme ucházet o získání dotace na opravu střešní krytiny našeho kina a obecního 
úřadu, dále pak na další opravu kontribučenské sýpky a také požádáme o dotaci na 
oslavu 155. výročí založení našeho sboru dobrovolných hasičů, které připadá na 
letošní rok. Kromě toho požádáme o dovybavení JSDH pneumatikami pro cisternu. 
V dotačním titulu pro podporu technické infrastruktury Ministerstva pro místní rozvoj 
zažádáme o dotaci na výstavbu vodovodního a kanalizačního řadu a přípojek pro 
novou výstavbu rodinných domů v lokalitě Nádražní ulice. Pokud vyhlásí 
Ministerstvo financí podporu na vybudování či přebudování domů v majetku obce na 
bytové jednotky, tak požádáme o dotaci na objekt bývalé školky č.p. 308 v Blatenské 
ulici, kde máme připravený projekt na vybudování 6 bytových jednotek. Se všemi 
našimi žádostmi se budeme snažit uspět. 

Vaše starostka 

 

Ještě mám jednu velice milou povinnost a splňuji přání našich občanů, abych 
touto cestou poděkovala našemu panu doktorovi MUDr. Janu Pazdiorovi za  
nadstandardní péči, kterou věnuje svým pacientům a za jeho nasazení v současné 
nelehké době. 

            - st - 

 



 3 

 

 

   Zápis a usnesení  24. zasedání zastupitelstva obce 
    

24. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané  dne 22.2.2021 od 18.00 hod. v zasedací 
místnosti OÚ Pernink 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: pánové Alois Štauber, Václav Mašek, Mgr. Michal Jelínek 

Ověřovatelé zápisu: pánové Petr Groh a ing. Ladislav Vetešník  

Pořizovatel zápisu: paní Jitka Tůmová 

1/24/21 ZO Pernink určuje ověřovateli zápisu p. Petra Groha a p. ing. Ladislava Vetešníka,     
pořizovatelem zápisu paní Jitku Tůmovou 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

Program jednání starostka požádala o doplnění programu jednání o zařazení v bodu č. 7 projednání 
podání žádosti o dotaci na MMR – zasíťování pozemků 809/12 a 792/1 v k.ú. Pernink, dále v bodě 
13. projednání inventarizace majetku k 31.12.2020 a  v bodě č. 14, pak  žádost o projednání 
neuplatnění předkupního práva  stavby  bývalé garáže bez čp. na st.p.č. 340/2 v k.ú. Pernink a 
záměru prodeje, nebyla další doplnění k programu jednání. 

 

1. Určení pořizovatele a ověřovatele zápisu 

2. Schválení programu jednání 24. Zasedání 

3. Kontrola plnění usnesení 23. Zasedání 

4. Odpisový plán ZŠ a MŠ Pernink, p.o. 

5. Smlouva o výpůjčce Lyžařský Klub  Pernink (pozemky související 
s běžeckým kolečkem) 

6. Dotace Karlovarský kraj -Program obnovy venkova  

JSDH Pernink, obecní komunikace, kultura,památky 

7. Žádost o dotaci MF – čp. 308, bytové jednotky, žádost o dotaci na MMR – 
zasíťování pozemků 809/12 a 792/1 v k.ú. Pernink 
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8. Rozpočtové opatření č. 2/2021 

9. Žádost o prodej části p.p.č. 782/1 v k.ú. Pernink 

10. Smlouva o zřízení věcného břemene –služebnosti č. iV-12-0011890, 
Pernink, KV p.č.349/36, kNN 

11. Ceník ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování separovaných složek 
komunálního odpadu platný  od 1.1.2021 a Ceník ke Smlouvě o sběru, 
přepravě a odstraňování komunálního odpadu platný od 1.1.2021 

12. Smlouva – bankomat Euronet 

13. Inventarizace majetku obce k 31.12.2020 

14. Žádost o projednání neuplatnění předkupního práva  stavby  bývalé garáže 
bez čp. na st.p.č. 340/2 v k.ú. Pernink a záměru prodeje stavby bez čp. 
stojící na stpč.340/2 v k.ú. Pernink 

15. Různé 

 

2/24/21 ZO Pernink schvaluje program jednání 24. Zasedání včetně jeho doplnění o 
projednání v bodě č. 7 podání žádosti o dotaci na MMR – zasíťování pozemků 809/12 a 792/1 
v k.ú. Pernink, dále v bodě 13. projednání inventarizace majetku k 31.12.2020 a  v bodě č. 14, 
pak  žádost o projednání neuplatnění předkupního práva  stavby  bývalé garáže bez čp. na 
p.p.č. 340/2 v k.ú. Pernink 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

Kontrolu plnění usnesení 23. Zasedání ZO Pernink provedl pan Petr Groh, předseda kontrolního 
výboru, kdy konstatoval, že usnesení č. 9/23/21 a 10/23/21 trvají,  ostatní jsou splněna. Připomínky, 
či dotazy k plnění usnesení nebyly. 

3/24/21 ZO Pernink bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 23. Zasedání ZO Pernink 

Hlasování pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

Odpisový plán pro rok 2021  ZŠ a MŠ Pernink, p.o. 

4/24/21 ZO schvaluje odpisový plán Základní školy a mateřské školy Pernink, příspěvková 
organizace se sídlem Karlovarská 118, Pernink pro rok 2021 
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Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

Smlouva o výpůjčce LK Pernink – pozemky v běžeckém sportovním areálu. 

5/24/21 ZO schvaluje uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemků: p.p.č. 663/23 o výměře 1535 m2, p.p.č. 

663/20  o výměře 1070 m2, p.p.č. 577/1 o výměře 8707 m2, p.p.č. 571/1 o výměře 15118 m2, p.p.č. 580/1 

o výměře 46808 m2 a část p.p.č. 2503/4  v k.ú. Pernink, Lyžařskému klubu Pernink, z.s.,  se sídlem Školní 

Louka 364, 36236 Pernink, IČ 63555310, zastoupený panem Martinem Müllerem, předsedou z.s., a to na 

dobu určitou od 1. 3. 2021 do 31.3.2031 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

Dotace Karlovarského kraje pro rok 2021, starostka informovala zastupitele o vypsaných dotacích 
Kraje, zastupitelstvo se dohodlo na podání žádostí na opravu střešní krytiny obecního úřadu, dále 
pak na opravu zdiva, reliéfu biskupa a úpravy blízkého okolí kontribučenské sýpky a podání žádosti 
pro SDH Pernink na nákup pneumatik pro cisternu MAN. Dále informovala starostka o možnosti 
požádat na Kraj na životní prostředí na údržbu stromů, případně na výsadbu aleje u cesty ke 
kapličce, zde je nutné ale zjistit, zda bychom nezasahovali do soukromých pozemků. Tuto žádost je 
možno podat až do 30.6.2021. 

6/24/21 ZO Pernink schvaluje podat žádost o dotaci na Karlovarský kraj v rámci POV 
podprogram č. 1 na opravu střešní krytiny kina a budovy obecního úřadu, dále schvaluje 
podat žádost v rámci dotačního titulu na obnovu a využití kulturních památek na opravu 
kontribučenské sýpky – oprava zdiva a reliéfu biskupa, úprava okolí sýpky, pro JSDH Pernink 
podat žádost o nákup pneumatik na cisternu MAN 

Hlasování pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

Starostka informovala o možnosti podat žádost na Ministerstvo financí ČR v rámci podpory 
výstavby a obnovy a provozování komunální  infrastruktury na přestavbu domu čp. 308 na nájemní 
byty. Projektová dokumentace je hotova, je požádáno o stavební povolení a dotace MF je 90%, 
předpokládaný náklad opravy je 10 mil. Kč. 

7/24/21 ZO Pernink schvaluje podání žádosti o dotaci   na Ministerstvo financí ČR v programu 
podpora výstavby a obnovy a provozování komunální infrastruktury pro akci Stavební úpravy 
objektu čp. 308 na bytový dům a pověřuje starostku obce podáním žádosti 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

Starostka dále informovala o možnosti požádat si o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na 
podporu technické infrastruktury pro rodinné domy, které se mají stavět v lokalitě Nádražní ulice,  
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tady ministerstvo může poskytnout dotaci na jeden pozemek ve výši až 80000,- Kč, obec zde bude 
mít 9 pozemků. Podmínkou je, že 70% domů musí být postaveno do 5 let od ukončení výstavby 
technické infrastruktury – inženýrských sítí, to je od října 2022, kdy musí být technická 
infrastruktura hotova. Starostka jednala již s VaKem, kde byla přislíbena pomoc nejen  v rámci 
výběrového řízení na dodavatele kanalizace a vodovodního řadu tak, aby vše bylo do října 2022 
hotovo. 

8/24/21 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na 
podporu technické infrastruktury v obci – zasíťování pozemků určených ke stavbě rodinných 
domů na p.p.č. 809/12 a 792/1 v k.ú. Pernink pro akci Přístupová cesta k pozemkům určených 
pro stavbu rodinných domů v Pernink a pověřuje starostku podáním žádosti 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Rozpočtové opatření č. 2/2021 

9/24/21 ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021 v předloženém položkovém 
členění, které je součástí zápisu jako příloha č. 1 

Hlasování  pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

ISOS Automation s.r.o., Pernink Nádražní 297 zastoupen Mgr. Bohumilem Říhou požádal o prodej 
přístupové cesty k jejich nemovitosti, která prochází p.p.č. 782/1 v k.ú. Pernink. Vzhledem ke 
skutečnosti, že majitelem nemovitosti čp. 297 je jiná firma, nemohlo ZO schválit záměr prodeje 
pozemku. Starostka požádá firmu ISOS Automation s.r.o., aby doložila vlastnické právo 
k nemovitosti čp. 297 v Perninku.  

Dále byla projednána předložená Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti.- uložení kabelů 
NN do obecních pozemků k budově Lesů ČR v Karlovarské ulici. 

10/24/21 ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-
0011890, KV p.č. 349/36, kNN s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 
24729035  za jednorázovou náhradu 7726,- Kč a pověřuje starostku obce podpisem předložené 
smlouvy 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

Starostka informovala o změně Ceníků služeb firmy AVE odpadové hospodářství za přepravu a  

odstraňování separovaných složek komunálního odpadu a odstraňování komunálního odpadu dle 
nového zákona od 1.1.2021. 
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11/24/21 ZO Pernink bere na vědomí Ceník služeb společnosti AVE CZ odpadové 
hospodářství,s.r.o. Mostecká 95, Otovice – středisko Nejdek, platný od 1.1.2021, a to: 

Ceník služeb ke „Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování separovaných složek komunálního 
odpadu“ a dále ke „Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování  komunálního odpadu“. Oba 
Ceníky jsou součástí tohoto zápisu jako příloha č. 2 a 3 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

ZO projednalo smlouvu na zřízení bankomatu firmy Euronet Services, který bude umístěn vedle 
obecního úřadu 

12/24/21  ZO schvaluje uzavřít smlouvu na zřízení  bankomatu firmy Euronet Services, spol. s 
r.o. se sídlem: Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, IČO: 25608452, DIČ: CZ25608452, který bude 
umístěn v obci Pernink a  pověřuje starostku podpisem smlouvy 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

Inventarizace majetku obce k 31.12.2020 

13/24/21 ZO Pernink schvaluje předloženou inventarizaci majetku obce Pernink k 31.12.2020 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

ZO projednalo žádost soukromé osoby, která kupuje nemovitost čp. 247 v Perninku, ve které žádá o 
schválení neuplatnění předkupního práva Obce Pernink na koupi stavby bez čp.na pozemku 340/2 
v k.ú.Pernink- jedná se o zbořeniště bývalé garáže, neboť i tento pozemek je součástí kupní smlouvy. 
Stavba na tomto pozemku je v majetku obce Pernink.  

14/24/21 ZO Pernink schvaluje neuplatnění předkupního práva  stavby  bývalé garáže bez čp. 
na st.p.č. 340/2 v k.ú. Pernink a pověřuje starostku obce podpisem prohlášení dále schvaluje 
záměr prodeje stavby bez čp. stojící na stpč.340/2 o výměře 197 m2 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

Zasedání bylo ukončeno ve 20.46 hod., další zasedání bude  za měsíc tedy  29.3.2021. 
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                                                                        INZERCE-koupě/prodej  
     
 
 
 

Koupím garáž v Perninku 
 

Kontakt: 608 942 233 
 
 

Obec Pernink  
 

prodá sněžnou frézu MC Culloch PM85 
jedná se o výrobek koncernu Husquarna, silný motor, pracovní 

šířka 68 cm, lehké ovládání komínu, tyčový(nikoli lankový) 
systém, uzávěrka kol, kovové provedení, 

POZOR nutná oprava 
Zájemci mohou podat nabídku nejpozději do 24.března 2021 
do 10.00 hod. (buď v podatelně OÚ – 1. patro kancelář matriky, 

nebo přímo starostce obce 1. patro kancelář starostky) , a to 
v zalepené obálce, označené „SNĚŽNÁ FRÉZA“,  do obálky 

napište Vaši nabídku v Kč, jméno a příjmení s adresou a kontakt 
na Vás 

fréza bude prodána nejvyšší nabídce 
 
 

 
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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