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 Během prosince byla umístěna opětovně na
žádost některých občanů ze Skupče popelnice na
veřejné prostranství ve Skupči

Schválena nájemní smlouva o zřízení nájmu
k hrobovému místu na pohřebišti Pernarec
(kolumbárium) - výše nájemného bude činit 3000,-Kč
na dobu 10 let

 Zastupitelstvo obce Pernarec schválilo
udělení výjimky z počtu žáků ve třídách ZŠ
Pernarec pro šk. rok 2010/2011 z důvodu
nesplnění průměru 17 žáků na třídu


Rozpočet na r. 2011:
celkem příjmy – 12 893 000,-Kč
celkem výdaje – 12 758 000,-Kč
financování – spl. úvěru BH:135 000,-Kč.

 Členové Sboru pro občanské záležitosti
(SPOZ):
Stanislava
Válková,
Miroslava
Bělohorcová, Jana Brožíková a Mgr. Danuše
Brabníková. Jako náhradník za
oddávajícího (místo starostky)
byla vybrána p. Jindřiška
Koncevičová


Vláda schválila dne 7. prosince 2010 svým
usnesením č. 891 návrh nařízení vlády, kterým se
mění nařízení vlády č.37/2003 Sb. o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev. Hlavním
smyslem schváleného návrhu je s účinností od 1.
ledna 2011 snížit stávající výši odměn členům
zastupitelstev územních samosprávných celků, a to v
průměru o 5%. Schválená právní úprava se týká
uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstev
územních samosprávných celků. Uvolněným členům
zastupitelstva bude poskytována nová (tedy o 5%
snížená) odměna automaticky.

 V rámci projektu Vybudování dětských
venkovních herních koutků a kolumbária
v katastru obce Pernarec (Obnova a
kultivace veřejných prostranství)
bylo nainstalováno 18.11.2010
dětské hřiště v areálu MŠ:
houpačky,
šplhací
stěna,
kolotoč, 2 houpadla, 2 sestavy
hracích prvků (6 laviček bude
doplněno na hřiště na jaře)
Na obecním hřbitově byly provedeny
stavební práce na opravě obvodových zdí a
márnice (omítka a malba), položena zámková
dlažba ke kolumbáriu, které bude složeno ze 2
bloků (tj. 24 boxů). Výstavbu kolumbária provedl
p. Zdeněk Trnka (1 blok), další díl bude dostavěn
na jaře 2011. V jarních měsících 2011bude
provedena parková úprava, vysázena zeleň,
případné opravy obvodových zdí po zimě.
Celkové výdaje projektu činí 585.804,- Kč
(vč. DPH), z toho bude čerpána dotace ve výši
441.546,- Kč (bez DPH).


OÚ Pernarec podal žádost o dotaci na
Krajský úřad Plzeňského kraje – Odbor regionálního
rozvoje na rekonstrukci střechy budovy ŠD + ŠJ,
která by měla být provedena na
jaře 2011

 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Jedná se o dobrovolnou dražbu pozemku k.ú.
Pernarec (pozemek parc.č.63/2 o výměře 4 045m2,
ostatní plocha, jiná plocha), která se konala 25.1.2011
od 11:30h na Obecním úřadě Vstiš. Navrhovatelem
byl Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci.
Odhadní cena nemovitosti: 290.840,-

Stanovení cen za půjčovné majetku obce, prodej pozemků, za vyhotovení kupních smluv, za
uložení zeminy na skládku a dary SPOZ jubilantům:
Výsuvný žebřík
Čisticí stroj
Auto Škoda 706
Multicar

50,- Kč /den
100,- Kč/den
200,- Kč/víkend
50,- Kč /půlden
30,- Kč/km
20,- Kč/km

Za vyhotovení smluv
--------------------------Kupní smlouva

Za uložení zeminy na skládku
-------------------------------------Valník 3,5t
300,- Kč
Prodej pozemků
--------------------Pozemky v intravilánu obce
70,- Kč
Pozemky mimo intravilán obce dle platného cen.věstníku průměrná cena pozemků
Životní jubilea občanů obce
-----------------------------------50,60 let
70,75,80,85,90
Výročí sňatků uzavřených v Pernarci - 50,60 …

2 000,- Kč

 Schválení pronájmu obecních bytů:
- pronájem garsoniéry Pernarec čp. 105 paní Martině
Bártlové od 1.2. 2011
- pronájem bytu 2+1 Pernarec čp. 106 po paní
Mlčochové p. Miroslavě Mladé z Tachova od 1.2.
2011
- pronájem bytu 3+1 Pernarec čp.
108 po paní Peštové Úněšovskému
statku a.s. od 1.2. 2011



300,- Kč
500,- Kč
2 000,- Kč



Proběhla veřejná schůze s prezentací
Územního plánu 13. ledna 2011 v zasedací
místnosti OÚ Pernarec.
Ke schválení
připomínek k Územnímu plánu dojde až po
společné konzultaci na Městském úřadě
Nýřany, pracoviště Plzeň - Odbor územního
plánování. Termín schůze ještě nebyl
stanoven



Za dodávku a montáž plynového ohřívače
pro BJ čp. 103 Pernarec, který byl
nainstalován v pátek 14.ledna 2011, bylo
účtováno 51.320,-Kč (vč. DPH). Zakoupení
oběhového čerpadla: 3.850,-Kč

Nájemníci bytů ve Skupči čp.40 byli
informováni o plánované výměně oken za
plastová, bližší termín bude upřesněn

_________________________________________________________________________________________

VÝBĚROVÉ
na obsazení místa účetní - matrikář

ŘÍZENÍ
vedení bytové agendy

Místo výkonu práce: Pernarec
Platová třída: 8 (dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
Předpokládaná pracovní náplň:
plnění úkolů daných zákonem č. 250/2000 Sb.,
zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví,
128/2000 Sb. zákon o obcích a daňovými
předpisy
příprava podkladů pro orgány obce
- další činnosti spojené s oblastí účetnictví a
rozpočtů
- matriční agenda, vidimace a legalizace, znalosti
Czech Point

Termín nástupu: 1.5.2011, případně dle dohody
Pracovní poměr na dobu neurčitou.
Požadavky kladené na uchazeče o uvedenou pozici:
 středoškolské vzdělání ekonomického směru s
maturitou, praxe v oboru podmínkou
 uživatelská znalost práce s PC ( MS Office,
Internet Explorer)
 internetové bankovnictví



Výhodou uchazečů je:
praxe ve státní správě
znalost práce s programem FENIX

PODROBNOSTI K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NALEZNETE NA ÚŘEDNÍ DESCE OBCE
PERNAREC NEBO NA www.pernarec.cz

