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Obec Pernarec i v letošním roce žádá o dotace
Během měsíce března a dubna byla podána žádost o dotaci z
dotačního programu Program stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje 2013 na výměnu oken vč. vchodových
dveří MŠ za celkovou částku 445.000,-Kč a z dotačního
titulu č.4 - Podpora projektů kanalizací a čistíren odpadních
vod ohledně zpracované projektové dokumentace na
splaškovou kanalizaci v Pernarci. O přidělení dotací
rozhodne Krajský úřad Plzeňského kraje v červnu 2013.

Dětský den v Pernarci - 1.6. 2013
•

•
•

taneční vystoupení v podání
skupiny NIGHT CROW
• ukázky společenských,
zábavných a dějových tanců
• indiánské hry pro děti
• střelba z luku, hod tomahawkem
ukázky tradičních činností původních obyvatel Severní
Ameriky
vystoupení s koněm Appaloosa - původní plemeno
vyšlechtěné kmenem Nez-Perzé
http://indianshow.webnode.cz/o-nas/

Obec opět přispěje na provoz autobusů do Pernarce
Tak jako každý rok i letos
zastupitelstvo
schválilo
Dodatek
č.1/2013
ke
Smlouvě o poskytnutí
příspěvku
Plzeňskému
kraji na zajištění dopravní
obslužnosti
území
veřejnou
vnitrostátní
linkovou dopravou ve výši
30.880,-Kč

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ SDH PERNAREC
Chceš se stát členem SDH Pernarec?
Pokud je ti více jak 15 let, pak není
nic jednoduššího, než se přihlásit k
nám. Stačí udělat jednu z
následujících věcí:
- ozvat se starostovi spolku P.
Pacákovi na tel. č. 775 618 007,
který ti rád sdělí další informace a
poradí, jak se k nám přihlásíš
- přijít přímo k nám do hasičské zbrojnice v Pernarci na některou z
členských schůzí vždy první sobotu v měsíci od 20h
A co nabízíme?
Dle věkové kategorie a tvého zájmu se můžeš
podílet na přípravě různých společenských a
kulturních akcích pořádaných hasiči během roku
nebo se zapojit do povinností v rámci výjezdové
jednotky hasičů

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NA OÚ PERNAREC 20.4. 2013

•

V souvislosti s prodejem obecních bytů ve Skupči
zastupitelstvo obce schválilo výměnu bytu č. 4 ve
Skupči čp. 40 p.Václavu Eretovi za byt č.1 po p.
Dušanu Vopatovi od 1.5. 2013 na dobu určitou za
účelem následné koupě bytu.

•

V souvislosti se špatným stavem střešní krytiny na
budově zdravotního střediska a budov základní školy
bude zpracována projektová dokumentace a celkové
náklady na opravu započítány do rozpočtu na r.2014

zleva nahoře:

Nicolas Myška, Žaneta Hlousová, Ladislav Varta,
Tomáš Andrle, Gita Růžičková a Daniel Žižka

Projektová dokumentace k územnímu řízení na
splaškovou kanalizaci a ČOV se blíží ke konci
- po vyjádření všech příslušných úřadů, vydání změny č.1
Územního plánu Pernarec a schválení Plánu rozvoje
vodovodu a kanalizací v červnu 2013 bude celá
dokumentace podána na stavební úřad M. Touškov

LETNÍ KINO PERNAREC
sobota 22.6. 2013
u hasičské zbrojnice
film bude zveřejněn dle aktuální nabídky na
DVD před akcí

VOLNÉ OBECNÍ BYTY K PRONÁJMU od 1.6. 2013
ZA ÚČELEM NÁSLEDNÉ KOUPĚ BYTU
Skupeč čp. 40
3+1
99,78 m2 vč. garáže
218.917,-Kč
261.430,-Kč
Pernarec čp. 108 3+1
65,00 m2
110.467,-Kč
Pernarec čp. 133 garson. 25,98 m2
Zájemci se mohou písemně vyjádřit do 15.5.2013, o nájemci a
následném kupujícím bytové jednotky rozhodne zastupitelstvo
obce

Obec získala dotaci na dětské hřiště v Pernarci
Na základě oznámení o schválení platby byla na účet Obce
Pernarec zaslána částka ve výši 225.932,-Kč, která souvisí s
podanou žádostí o dotaci
od SZIF Č. Budějovice
prostřednictvím
MAS
Český západ - Místní
partnerství.
Celkové
náklady na vybudování
venkovní hrací plochy s
pískovištěm
činily
337.046,-Kč vč. DPH.

SBĚRNÝ DEN - 15.6. 2013
Něšov
Skupeč
Málkovice
Krukanice
Pernarec
Březí

od
od
od
od
od
od

8.00 hod.
8.45 hod.
9.45 hod.
10.45 hod.
11.45 hod.
12.40 hod.

do
do
do
do
do
do

8.30 hod.
9.30 hod.
10.30 hod.
11.30 hod.
12.30 hod.
13.00 hod.

Předmětem svozu budou tyto druhy odpadu:
- léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
- zbytky starých barev, obaly z plastů a plechovky od
barev
- zářivky, výbojky, televizory, rádia, pračky
- všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií
- upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
- lednice
- osobní pneumatiky ( 4 ks na jednu rodinu)
Objemný komunální odpad, který nelze umístit do popelnice
(linoleum, koberce, starý nábytek)
!!! Důrazně upozorňujeme občany, že odpad
možno odevzdat jen osobně v určenou dobu,
nikoliv den před určeným svozem!!!
!!!Materiál, který obsahuje azbest a eternit nebude odvezen!!!

V sobotu 25.5. 2013 se uskuteční lesácko-turistická
akce nejen pro děti, ale všechny fanoušky přírody

PO ÚTERSKÉM POTOCE DO MYDLOVAR
A NA GUTŠTEJN

Tradiční stavění máje a pálení čarodějnice

MX-PERNAREC o.s. pořádá:
11.5. 2013 CRAZY MX SHOW 2013 vol.1
25.5. 2013 DĚTSKÝ DEN
Stanovení prodejní ceny jednotlivých bytových jednotek
domu čp. 133 v obci Pernarec, k.ú. Pernarec
Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle § 46
2.912.970,-Kč se stala podkladem ke schválení ceny
jednotlivých bytových jednotek.
Dne 26.3. 2013 zastupitelstvo obce Pernarec schválilo cenu
4.252,- Kč/m2 jako cenu podlahové plochy bytu vč. sklepní
kóje a lodžie v tzv. prvním kole prodeje.
Závazná nabídka jednotlivým nájemníkům bude zaslána
během května 2013.
Nájemníci se mohou domluvit na "výměně" bytů s
nájemníky, kteří by o koupi bytu měli zájem. Podmínkou
zůstává, že každý nájemník musí mít vypořádány veškeré
závazky a pohledávky v souvislosti s užíváním bytu a tuto
"výměnu" musí schválit ZO Pernarec schválením nájmu
obecního bytu.

svoz zeleně ze zahrad obecními zaměstnanci
vždy v pondělí končí 31.5. 2013
(další svoz je možný po předchozí
domluvě na Obecním úřadě za úplatu)

I v letošním roce se členové SDH Pernarec za pomoci
silných dobrovolníků z obce a moderní techniky postarali o
tradiční stavění máje v Pernarci.
Táborák byl zahájen pálením "sličné" čarodějnice, kterou se
díky
šikovnosti
zkušených
"zálesáků" podařilo zapálit na
první pokus.
Milovníci
táboření
využili
posezení u ohně na opékání
vuřtů či ke zpěvu za doprovodu
kytary.
I přes nepříznivé počasí, které se
bohužel již také stává tradicí,
vydrželi někteří nadšenci slavit
až do časných ranních hodin.
Poděkování patří členům SDH i
ostatním
pomocníkům
a
účastníkům při této pěkné
tradiční akci.

