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Drakiáda v Pernarci
Ve středu 3. října uspořádala pernarecká mateřinka již pátý ročník drakiády. I když na fotbalovém hřišti, kde se akce konala,
panovalo celý den téměř letní bezvětří, začalo okolo čtvrté hodiny foukat.
Vítr přilétl jako na objednávku, a tak jsme s úžasem sledovali, jak se postupně k nebi vznášejí draci v podobě Ferdy mravence,
chobotnice, princezny, nebo třeba letadla. Velké dětské potěšení překryla snad jen ještě větší radost v očích přítomných
dospěláků, kteří se rázem vrátili do dětských let, a tak nezbývalo, než vyhlásit vítěze. Nebyl to ten, kdo nejdál, nejvýš, nebo
nejrychleji, ale všichni ti, co se řídíli pokynem z plakátu "draka a dobrou náladu s sebou" a zpříjemnili si tak jedno podzimní
odpoledne se svými dětmi.
Chtěli bychom
poděkovat všem,
kteří na akci
mateřinky přišli
a velké
DĚKUJEME
posíláme dračí
poštou rodině
Andělových
a Vaňkových za
pohoštění, které
pro děti z MŠ
Pernarec připravili.
Radka Kamínková





Kvůli stavebnímu povolení a kolaudaci bytů č.7 v čp.
106 a 107 musela být doplněna PD o zakreslení vedení
elektroinstalace a topení. Vše bylo dodáno osobně na
Stavební úřad v M. Touškově. Po vydání stavebního
povolení je nyní nutné zajistit revizi elektro a topení,
potvrzení autorizovaného technika, že je stavba
provedena v souladu s PD a souhlasné stanovisko s
užíváním stavby od HZS PK - vše musí být doloženo k
žádosti ke kolaudaci.
Od Krajského úřadu Plzeňs. kraje byla obci Pernarec
přiznána dotace na hospodaření v lesích ve výši
199.900,-Kč

Bude rozhledna na Vinici?
Na veřejném zasedání ZO starostka
přečetla žádost společnosti LC group
Plzeň s.r.o. ohledně prodeje 200m2
pozemku na vrcholu lokality Vinice v
k.ú. Skupeč za účelem vybudování
rozhledny. Jednatel p. Reiser celou
záležitost osobně vysvětlil, otázka
prodeje zůstává na rozhodnutí
zastupitelstva obce.

ilustrační foto

Kolaudace bytových jader a bytu v čp. 133
Po více jak třech letech proběhla kolaudace bytových jader a
bytu v 1.NP bytového domu Pernarec čp. 133. Kontrolou
bylo zjištěno, že chybí PD bytových jader vpravo a
uprostřed domu. Po dodání byl vydán kolaudační souhlas s
užíváním stavby.

Stanovení prodejní ceny jednotlivých bytových
jednotek domu čp. 40, k.ú. Skupeč
V souvislosti s prodejem bytových jednotek byly zaslány
závazné nabídky nájemcům bytového domu ve Skupči
čp.40. Nájemníci bytů mají 6 měsíců na písemné vyjádření,
zda nemovitost koupí.
Výsledná cena budovy je po zaokrouhlení dle §46
2.002.390,-Kč, která se stala podkladem ke schválení ceny
jednotlivých bytových jednotek bytového domu a 28.6.
2012 zastupitelstvo obce schválilo cenu o 40% nižší v tzv.
prvním kole prodeje, tj. 2.194Kč/m2 jako cenu podlahové
plochy bytu vč. sklepní kóje a skladu bytového domu.
Pokud mají nájemníci uzavřenou nájemní smlouvu na dobu
určitou, bude její prodloužení záviset na rozhodnutí
zastupitelstva obce.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 12.a13.10. 2012
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů: 612
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
130
Počet odevzdaných úředních obálek:
130
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:113
počet hlasů
"Sdruţení nestraníků"
1
Volte Pravý Blok
2
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
2
SDRUŢENÍ PRO NÁŠ KRAJ - SNK
3
KSČM
37
Strana zelených
5
Dělnická strana sociální spravedlnosti STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM
1
Suverenita - Strana zdravého rozumu
5
ČSSD
21
TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj
6
ODS
17
Koalice pro Plzeňský kraj
4
Strana svobodných občanů
3
Česká pirátská strana
6
VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
Kolo voleb: 1
Počet osob zaps. do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů: 612
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
119
Počet odevzdaných úředních obálek:
118
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:
94
č. kand. Jméno a příjmení
počet hlasů
1.
Rostislav Senjuk
4
2.
Jaroslav Lobkowicz
27
3.
Luděk Sefzig
2
4.
Milada Emmerová
19
5.
Jiří Valenta
25
6.
Jiří Janoušek
10
7.
Stanislav Rampas
7
Kolo voleb: 2
Počet osob zaps. do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů: 612
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
37
Počet odevzdaných úředních obálek:
37
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:
36
č. kand. Jméno a příjmení
počet hlasů
4.
Milada Emmerová
17
5.
Jiří Valenta
19

HALLOWEENSKÝ VEČER V PERNARCI
Poslední říjnový víkend se v Pernarci sešly nejen děti, ale i
dospělí, kteří své umění a fantazii prokázali při vytváření
uměleckých děl v
podobě dlabání a
vyřezávání dýní.
Po zkušenostech
z loňské akce
nebylo snadné
určit jednoznačně
vítěze...

MŠ zahájila 2. ročník projektu "DO KNIHOVNY ZA
KNÍŢKOU, HRAČKOU, VĚDOU, PÍSNIČKOU" ve
spolupráci s Městskou knihovnou Plasy a Místní knihovnou
Pernarec

Stanovení prodejní ceny jednotlivých bytových
jednotek domu čp. 108, k.ú. Pernarec
Cena budovy po zaokrouhlení dle § 46, tj. 2.417.160,-Kč byla
podkladem ke schválení ceny jednotlivých bytových jednotek
bytového domu čp.108, k.ú. Pernarec.
ZO schválilo cenu 4.022,- Kč/m2 jako cenu podlahové plochy
bytu vč. sklepní kóje domu čp.108, k.ú. Pernarec v tzv. prvním
kole prodeje.
Závazná nabídka jednotlivým nájemníkům bude doručena během
měsíce listopadu (prosince) 2012. Do té doby se mohou nájemníci
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 před doručením
závazné nabídky.

Dne 3.11. 2012 se uskuteční SBĚRNÝ DEN
pro obce Pernarec
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
8.30 hod.
do
9.30 hod.
do 10.30 hod.
do 11.30 hod.
do 12.30 hod.
do 13.00 hod.

Předmětem svozu budou tyto druhy nebezpečného odpadu:
- nepoužité léky (v pytli či uzavřené nádobě)
- v dobře uzavřených nádobách: barvy, plechovky, ředila, spreje,
rozpouštědla; motorové, převodové a mazací oleje
- obaly znečištěné nebezpeč. látkami
- zářivky, výbojky, televizory, pračky
- všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií
- ledničky, myčky, monitory, PC
- drobný elektrošrot (fény, vysavače, rádia, telefony ...)
- osobní i nákladní pneu i s diskem ( 4 ks na jednu rodinu)
Objemný komunální odpad, který nelze umístit do popelnice:
- lina, koberce, starý nábytek, dřevo, staré oblečení
- stavební materiál kusový (NE sypký): cihly, trubky, sádrokartony)
- keramika: umyvadla, WC, dlažky, nádobí...)
- hračky, kola, sušáky, nádobí ...

!!! Důrazně upozorňujeme občany, ţe odpad moţno odevzdat
jen osobně v určenou dobu, nikoliv den před určeným
svozem!!!
!!!Materiál, který obsahuje azbest a eternit nebude odvezen!!!

SVOZ LISTÍ ZE ZAHRAD KAŢDÉ PONDĚLÍ DO
19.11. 2012

