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Byla podána žádost o bezúplatný převod vodárenského
domku a studny st.p.č.64 v k.ú. Skupeč o výměře 12 m2 od
PF ČR - Krajské pracoviště pro Plzeňský kraj. Na uvedené
nemovitosti je uzavřena nájemní smlouva a o uvedené
nemovitosti obec žádala již 25.8. 2009
Prodej

st. parcely č. 88/2 o výměře 10 m2 - zastavěná plocha
v k.ú. Luhov u Líšťan manž. Karolu a Marii
Chmulíkovým v ceně 70 Kč za m2, tj. v celkové ceně
700,-Kč
 části p.p.č. 26/1 v k.ú. Krukanice - p.p.č. 26/16 o
výměře 64 m2 panu Radku Zelenkovi v ceně 70 Kč za
m2 , tj. v celkové ceně 4 480,-Kč
 křovinořezu FS 350, rok výroby 2001, paní Janě
Kurcové za 3000,-Kč (vč. DPH)
Podán záměr na prodej bytových domů v Pernarci čp. 133,
137, 107, 108 a Skupeč čp. 40; bude uskutečněn odhad
jednotlivých domů a bytů. Každý z nájemníků bude potom
informován o ceně za byt (bude mít dostatečně dlouhou
lhůtu na vyjádření)
Schválen pronájem části p.p.č. 1003/1 o výměře 9000 m2;
cena: 3,-Kč za m2; tj. celková cena za pronájem části
pozemku 27 000,-Kč za účelem provozování rekreačního
motokrosu. Na veřejném zastupitelstvu dne 17.3. 2011 ZO
odsouhlasilo pronájem jedinému uchazeči

Podán záměr na
prodej Tatry 138
ASC 32, r. 1968
za cenu 60 000,Kč (vč. DPH), o
kupujícím se
rozhodne na
veřejné schůzi
31.3. 2011
Podána žádost o pronájem p.p.č. 1018 ú.k. Pernarec o
výměře 3 600 m2 ve správě PF ČR
Dodatek č.1/2011 k uzavřené Smlouvě o poskytnutí
finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou
vnitrostátní linkovou dopravou: smluvní strany se dohodly,
že příspěvek bude poskytován příjemci na kalendářní rok
ve výši 30 480,-Kč.
Dluhy na nájemném za rok 2010 činí: 142 735,-Kč !!!

Bude poskytnut příspěvek ve výši 14.000,-Kč
Římskokatolické farnosti Dolní Bělá na dotaci od
Ministerstva kultury ČR, prostřednictvím Krajského úřadu
Plzeňského kraje, na další část oprav krovu střechy kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Březí u Pernarce

V případě bezúplatného převodu pozemků p.č. 13/3 a st.p.č.
175/1, 176 v k.ú. Pernarec od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových - Územní pracoviště Plzeň: Obec
Pernarec nemá o uvedené pozemky zájem a souhlasí s
převodem pozemku SBD Plzeň-sever.
Vydán záměr o bezúplatném převodu nemovitostí - darovat
Obci Pernarec pozemky ve vlastnictví Plzeňského kraje,
které jsou předány k hospodaření přísp. org. Plzeňského
kraje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje - p.č. 1507/4
o výměře 336m2, p.č. 1507/7 o výměře 388 m2 , p.č. 1563/4
o výměře 59m2, p.č. 1563/5 o výměře 3 m2
- obec bude moci začít s opravou chodníků
Firma IQ SYSTEME s.r.o. provede
výměnu oken vč. vchodových dveří
ve Skupči čp. 40 za nabídkovou
cenu 353 758,-Kč, práce bude
zahájena v dubnu
Výběrová (hodnotící komise) dne
14.2. 2011 vybrala na místo účetní
- matrikář z pěti uchazečů paní
Ivanu Trochovou, která nastoupí do úřadu v květnu 2011
Rekonstrukci střechy ŠJ + ŠD v Pernarci během měsíce
dubna provede firma Karel Kurc - Pokrývačství za
nabídkovou cenu 343 644,-Kč
Obec Pernarec poskytne příspěvek žákům ZŠ na dopravu
na plavání ve výši 2700,-Kč
Obecní úřad řeší stížnost proti postupu při prodeji majetku
obce. Stížnost byla předána právnímu zástupci obce.
Během února a března bylo opraveno veřejné osvětlení v
Březí, Krukanicích, Pernarci a Skupči + nainstalována 2
nová svítidla za celkovou částku 8 495,-Kč

Budova bývalého kina projde náročnou rekonstrukcí
Budova bývalého kina v centru obce Pernarec projde v roce
2011 rekonstrukcí. Výsledkem bude nové hřiště na squash
s mezinárodními certifikačními parametry a malá pizzerie
se salonkem. Hřiště bude vybavené řadou inovativních
prvků: Kurt budou v případě realizace turnajů snímat dvě
nezávislé webové kamery, jejichž obraz bude přenášen do
prostoru pro diváky tak, aby měli přehled o aktuálním dění
na kurtu. To je originální řešení z toho důvodu, že
squashový kurt má kromě zadní stěny všechny stěny neprůhledné, takže diváci mohou běžně sledovat zápas jen "zezadu",
zatímco navržené řešení umožní sledování zápasů z více úhlů pohledu a zápas tak bude vždy atraktivnější.
V prostoru zázemí kurtů budou umístěny velkoplošné TV obrazovky, na kterých bude možné sledovat buďto dění na kurtu,
nebo sportovní pořady v HD rozlišení. K dispozici bude samozřejmě občerstvení. Prostory jsou připraveny pro celodenní
provoz.
Samozřejmostí bude volný přístup k Internetu pro všechny návštěvníky squash centra.
V nově rekonstruovaném objektu najdou práci tři spolehliví lidé z Pernarce, nebo z nejbližšího okolí. Investor, firma LC
group Plzeň s.r.o., předpokládá, že provoz by mohl být zahájen na jaře roku 2012
Byla zřízena sušárna v Pernarci čp.108 z bývalé kotelny.
Celkové náklady za materiál (vč. vyzdění příčky, dveří)
9 751,-Kč a instalace nového osvětlení vč. rozvodu
elektřiny 2 140,-Kč

Schválení pronájmu obecních bytů:
- pronájem bytu 2+1 Pernarec čp. 105 po paní Miluši
Hladíkové panu Michalu Uhrovi od 1.4. 2011
- pronájem bytu 1+1 Pernarec čp. 107 po panu Michalu
Uhrovi panu Ladislavu Cibulkovi od 1.4. 2011

UDÁLOSTI VE FOTOGRAFII

zničená výplň dveří MŠ

havárie u Zounů

chybějící dveře u Pohostinství

Zásah pernareckých hasičů v Čerňovicích

výměna dveří

V pondělí 28.3. se koná od 15 hod. v zasedací
místnosti OÚPernarec diskusní seminář k aktualizaci
Strategického plánu LEADER Před seminářem bude
možné si vždy domluvit individuální konzultace
případných projektových záměrů.
Na semináře se rovněž dopředu přihlaste na e-mail
frouzova@leader-ceskyzapad.cz nebo na tel.
774499392 nejpozději 2 dny předem.
Podkladové materiály pro semináře budou na
www.leader-ceskyzapad.cz zveřejněny nejpozději
24. 3. 2011.

