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Oprava chodníku v obci Pernarec
Byla podepsána Smlouva o dílo mezi Obcí Pernarec a Silnice
Klatovy a.s.. Součástí smlouvy je doba plnění - duben 2012 až
červen 2012. K uskutečnění tohoto projektu musí Obec
Pernarec předat kopii stavebního povolení či ohlášení Odboru
dopravy vč. podmínek správce komunikace. Po schůzce s p.
Vítem (SÚS Kralovice), p. Froňkem (DI Plzeň sever) a p.
Boulou
(projektant)
vyšlo najevo, že obec
nebude moci opravit
chodník
s
výškou
obruby, aby se zabránilo
vjezdu
na
chodník,
protože není zajištěno
odvodnění komunikace
a nebyla by dodržena
šíře jak chodníku, tak
komunikace. Starostka
se domluví s p. Kuncem
(Silnice Klatovy a.s.) na
opravě chodníku v rámci
možností.
Zároveň byla podána
žádost o dotaci z
dotačního programu
Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2012.

Likvidace stromu přes silnici u obce Březí


Budou zřízeny nové webové stránky obce Pernarec, díky
kterým budeme moci občany průběžně informovat a
doplnit tyto stránky dle potřeb obce.

!PŘIPOMÍNÁME!
POPLATEK ZE PSA BYL SPLATNÝ DO KONCE
ÚNORA 2012

Manželé Myškovi ze Březí oslavili v prosinci 2011
55.výročí svatby - blahopřejeme...

Pernarec - splašková kanalizace a ČOV
Na základě Smlouvy o dílo mezi obcí Pernarec a EGYPROJEKT
s.r.o. bylo zahájeno geodetické měření v naší obci. Další
činností bude zabezpečení vstupních podkladů, průzkumy a
inženýrská činnost, vyhotovení dokumentace k žádosti o
vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) a měření (ČHMÚ,
hluková studie, rozbory...).
Návržení obecního znaku a vlajky obce Pernarec
Na základě výběrového řízení na navržení
podob obecního znaku obce Pernarec
schválilo Zastupitelstvo obce Pernarec
pana Mgr. Jana Tejkala.
Záloha sjednané odměny bude činit
8.000,- Kč po předložení alespoň 3 návrhů vč.
dodání kladného odborného vyjádření k návrhu
symbolů od člena expertní komise PHV PS P ČR Zastupitelstvu
obce Pernarec ke schválení; 3.000,-Kč budou vyplaceny po
schválení symbolů ze strany PHV PS P ČR a grafic. zpracování
obecních symbolů vč. metodických pokynů pro užívání
obecního znaku a vlajky obce Pernarec
(POZN: obrázky jsou pouze ilustrační)

Skupeč čp.40
Bude provedena instalace
anténního systému na budově
Skupeč čp.40 - odhadní cena
činí 13.000,-Kč. Veškeré
náklady spojené s pravidelnou
údržbou budou v budoucnu
účtovány nájemníkům domu.



Byla podepsána Smlouva o poskytnutí příspěvku na
zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje
veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou, příspěvek činí
31.080,-Kč

Projednání žádosti o opravu domu čp. 103
Na základě vyslechnutých námitek přítomných nájemníků
čp. 103 na veřejném zasedání Zastupitelstva obce 23.2.
2012 místostarosta osobně navštíví byt p. Brože a umístí
vlhkoměr, který bude průběžně sledovat vlhkost v bytě.
Starostka zkontaktuje firmu, která zjistí, zda dle námitek
nájemníka bytu č.2 vlhkost v bytě způsobuje plynová
kotelna, která se
nachází pod tímto
bytem. Výměna
okenních tabulí a
celkové zateplení
domu nebude
provedeno z důvodu
nedostatku finančních
prostředků.
Ve dnech 13. a 14.3. od 9h navštíví obec a okolí kominík
p. Buberle. Pro zájemce provede prohlídky spalinových cest
a čištění za 650,- Kč (vč. protokolu). Samotné čištění za
200,-Kč. Objednávky na OÚ Pernarec nebo p. Buberle tel.
373 394 607, 731 616 195

Při dopravní nehodě
v lednu 2012 byla
poničena výsadba
před Obecním
úřadem, kterou viník
nehody dosud
neuvedl do
původního stavu

Byl schválen příspěvek pro ZŠ a MŠ Pernarec ve výši
450.000,-Kč z rozpočtu obce na r. 2012
Bude zakoupen fekál (6000l) za traktor na vývoz jímek za
cenu cca 130.000,-Kč bez DPH
Byl vydán záměr na pronájem části p.p.č. 1003/1 o výměře
9000 m2; cena: 3,-Kč za m2 , během 30 dnů budou
přijímány žádosti o pronájem. O nájemci nemovitosti a
obsahu smlouvy rozhodne Zastupitelstvo obce Pernarec na
svém příštím veřejném zasedání

MASOPUSTNÍ PRŮVOD PROŠEL I PERNARCEM
Pozdě, ale přece...
Masopustní průvod, který zorganizovali dobrovolní hasiči z
Pernarce, se uskutečnil i v naší obci.
Po předání klíče od obce starostkou, vyrazil průvod za doprovodu
muziky do ulic.
Návštěvu domu zpestřilo věštění z
karet od zkušené kartářky, říkadla
kominíka a doprovod na kytaru v
podobě babky s nůší. Autům zase
ztížilo průjezd obcí vybírání poplatků.

Díky pěknému počasí, rozmanitosti masek a všem dobrým
lidem, kteří tento průvod podpořili a uctili masky lahodným
mokem, domácím výrobkem a tanečkem s nevěstou a
ženichem, se tato
akce opravdu
vydařila.
Poděkování tedy patří
nejen pohostinným
lidem, ale především
účastníkům
průvodu za
jejich originální
převleky,
neuhasínající
žízeň a zvláštní
poděkování
patří nevěstě a
ženichovi za
jejich
obdivuhodnou
výdrž.

