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Lesní hospodářský plán
LHP pro obec Pernarec s
platností
od
1.1.201331.12.2022 zpracuje Plzeňský
lesprojekt, a.s. za cenu 450,-Kč
za 1ha lesní půdy (bez DPH) skutečná celková cena bude
stanovena jako násobek uvedené ceny za 1ha a
skutečně zjištěné plochy v plošné tabulce (PUPFL)

Tým Pernarce pod vedením Václava Trocha na
hasičské soutěži v Duchcově 11.6. 2011 vybojoval
1.místo - BLAHOPŘEJEME

Svoz nebezpečného odpadu proběhl 11.6. 2011
objemný odpad: 20 065,-Kč
nebezpečný odpad: 10 669,-Kč
další svoz objemného a nebezpečného odpadu je
plánován na podzim tohoto roku

Plánované odstranění závad tlakových expanzních
nádob teplovodních plynových zdrojů v čp.
103,104,105,18 a v čp. 106,107 provede Kalora a.s.
Celková cena: 31.724,-Kč vč. DPH
Pronájem bytů:
 pronájem bytu Pernarec čp. 108 3+1 po
Úněšovském statku,a.s paní Heleně Krausové od
1.7. 2011
 pronájem bytu 2+1 Pernarec čp. 137 po paní Kláře
Pekarové paní Mgr. Miladě Baurové od 1.9. 2011
(Pozn. Starostka si sama byt nepřidělila!, měla
řádnou žádost o byt a při schůzi se vzdala
hlasování)
Stříbro - Pernarec - Ostrov u Bezdružic - Budeč

Informace o kolaudaci kabin na fotbalovém hřišti
- byl vytvořen nový geometrický plán (stávající geom.
plány byly vytvořeny před digitalizací)
- dále je nutné zajistit poţárně-bezpečnostní řešení,
vyjádření od hygieny a revizi elektro; teprve potom
lze ţádat o povolení ke stavbě na stavebním úřadě v
M. Touškově

Starostka obce Křelovice ţádala
obec Pernarec o vyjádření, zda by
spolufinancovala spoj během
prázdnin ze Stříbra do Budče a
obec Pernarec její ţádosti
vyhověla. Nyní je během letních
prázdnin prodlouţená autobusová linka v provozu, a
to kaţdé pondělí a čtvrtek. Na tuto linku budou
přispívat finančně Obecní úřady, kterých se
prodlouţení trasy týká (celková úhrada na provoz
linky byla vyčíslena na 24.680,-Kč).

Tým Pernarce pod vedením Petra Junka na
hasičské soutěži Nebílovský Borek 18.6. 2011
vybojoval 3.místo - OPĚT BLAHOPŘEJEME ...

Letní kino v Pernarci
V úterý 5.července proběhlo promítání české komedie Ţeny
v pokušení u hasičárny v Pernarci. Přišlo přes 80 fanoušků
letního kina, kterým děkujeme za účast i pomocníkům při
instalaci promítacího plátna a ţidliček pro diváky. Při
dobrovolném vstupném se vybralo přes 1500,-Kč. Za
promítání filmu vč. veřejných práv bylo zaplaceno
p.Šimkové - Biograf na kolečkách - 2100,-Kč.

Darovací smlouva mezi Mikroregionem
Hracholusky a Obcí Pernarec
Předmětem darovací smlouvy je dlouhodobý hmotný
majetek - zahradní technika, pořízená v r.2007 - sekačka
bubnová VARI II/3865A v hodnotě 59.030,-Kč

Bezúplatný převod pozemků od Pozemkového
fondu ČR

V rámci akce Bezdružické parní léto 2011 a oslavy
110.let trati ve dnech 16.-17.7.2011 pernarečtí hasiči
zásobovali parní lokomotivu vodou na vlakovém
nádraží v Trpístech

Obec Pernarec zaţádala o bezúplatný převod pozemků v
k.ú. Pernarec: část 850/19 KN (orná půda), část 850/13 KN
(orná půda) a 850/7 KN (ostatní plocha)

SDH Pernarec zasahoval při požáru podkroví ve
Sviňomazech 24.6. 2011

Fotbalový turnaj na hřišti v Pernarci 23.7. 2011
Kromě fotbalových zápasů si mohli sportovci i diváci
prověřit své schopnosti při střílení penalt a štěstí při
losování cen v bohaté tombole - zejména zahrádkáři si uţili
bohatý výběr květin ...

Dopravní značení ve Březí a Pernarci
Byla podána ţádost na dopravní inspektorát a SÚS
Plzeňského kraje, přísp.org. ohledně umístění zrcadla na
p.p.č. 415 k.ú. Březí a přesunutí dopravního značení
křiţovatky na návsi v obci Pernarec. Datovou schránkou ze
dne 21.7. 2011 přišlo souhlasné stanovisko od Krajského
ředitelství policie Plzeňs. kraje.

Výměna vodovodního rozvodu - Pernarec čp.137
Zakázku provede pan Luboš Micek - topenář, Klenovice 9,
který nabídl provedení zakázky za celkovou částku
114.165,-Kč. Dojde k výměně vodovodního a
kanalizačního rozvodu ke konci srpna.
ŽÁDÁME OBČANY, ABY NEKRMILI KOČKY NA
HŘBITOVĚ !!!
NA ODPAD Z HROBŮ JE URČEN KONTEJNER,
UMÍSTĚNÝ U HLAVNÍ BRANKY NA HŘBITOV

1.místo: JAHODOVÝ SERVIS PLZEŇ
2.místo: KLADRUBY
3.místo: SOKOL PERNAREC
4.místo: HASIČI PERNAREC
5.místo: SK VIKTORIA ÚLICE
6.místo: SOKOL LHOTA p.
RADČEM

