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Z města

Vážení spoluobčané,
blíží se konec druhého čtyřletého volebního
období, ve které jsem měl tu čest Vás zastupovat jako starosta našeho města. Chtěl bych
toto období, v kterém se událo mnoho věcí
a proběhla celá řada investičních akcí, které
vedly k rozvoji a zvelebení našeho města,
v krátkosti zrekapitulovat.
Po velmi složitém a náročném začátku, kdy
jsme se potýkali s celou řadu nedořešených
problémů, dluhy a hrozící pokuty, téměř prázdnou městskou „pokladnu“, výrazně zadluženou městskou společnost Správa majetku
s.r.o. na hranici krachu, jsme se zaměřili v první řadě na vyrovnané a hospodárné financování chodu města. Po stabilizaci hospodaření
města a jeho organizací jsme pak konečně naplno rozjeli investice v našem městě. V minulém zpravodaji jsem Vás informoval o tom, že
podíl finančních prostředků, které byly použity
na rozvoj města, se neustále rok od roku zvyšoval a celkový součet investic za 8 let mého
působení dosáhl bez mála 100 miliónů Kč.
Osobně jsem velmi rád, že se nám podařilo
investice rozložit do všech oblastí života našeho města a zrealizovat akce, které nám všem
usnadňují život v něm. Jsem rád, že společnost Správa majetku s.r.o. konečně po mnoha
letech trápení již hospodaří se ziskem.
V žádném případě ale nemůžeme říct, že máme
„hotovo“. Čeká nás případně ještě mnoho práce, na další roky máme připravenu rekonstrukci několika ulic včetně kanalizací, veřejného
osvětlení atd. Jsem ale velmi rád, že se nám
povedla spousta věcí bez toho, aniž bychom
město zadlužili. Město je finančně velmi zdravé
a hospodaříme vždy s přebytkem.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří
se na těchto investicích podíleli. Ať už se jednalo o opravy komunikací, údržbu a vybudování nových dětských hřišť, opravy chodníků, výstavbu nových parkovacích míst, rekonstrukce

objektů, revitalizace prostranství a náměstí,
rekonstrukci sítě veřejného osvětlení a kanalizace a v neposlední řadě také otevření zrekonstruovaného kina, nebo přípravu nových
projektových dokumentací na investice příští.
Dovolte mi poděkovat celému Městskému
úřadu v čele s panem tajemníkem, který se
významně podílel na všech přípravách a realizacích, dále majetkovému odboru úřadu, který
investice zajišťoval organizačně a finančnímu
odboru, který nás „hlídal“ po stránce financí.
Děkuji také naší Správě majetku s.r.o., která
většinu akcí realizovala. Děkuji i městskému
kulturnímu středisku za všechny kulturní akce
a otevření již zmíněného kina. Děkuji za spolupráci všem příspěvkovým organizacím, ať
už se jedná o základní školu, mateřské školy a v neposlední řadě i základní uměleckou
školu, které připravují naše děti na další život.
Děkuji všem našim hasičům, členům jednotky, na kterou můžeme být právem pyšní. Také
bych chtěl poděkovat celé radě města a všem
zastupitelům, kteří nás podporovali. V neposlední řadě děkuji i všem občanům, kteří nás
navštěvovali a svými náměty nás inspirovali.
Končí další čtyřleté volební období a 5. a 6. října 2018 půjdeme ke komunálním a senátním
volbám. Touto cestou mi dovolte, abych vás
všechny pozval k tomuto aktu a popřál vám
šťastnou ruku při volbě nového zastupitelstva.
Při této volbě můžete vyjádřit svoji podporu
současnému vedení, pokud jste s ním byli
spokojeni a chcete, aby pokračovalo v nastoleném trendu, nebo si naopak zvolit vedení
nové. Důležité ovšem je k volbám přijít a vyjádřit se.
Děkuji všem občanům za spolupráci a přeji
našemu městu, aby se i v dalších letech rozvíjelo jenom do krásy.
Váš starosta
Ing. Tomáš Svoboda
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Den se starostou a místostarostkou

se koná každé první pondělí v měsíci
v kanceláři starosty na radnici Gorkého čp. 1
v době od 15.00 do 17.00 hodin.
Nejbližší termíny
1.října a 5. listopadu 2018

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová i v letošním roce pokračují v tradici setkávání se
s občany našeho města při příležitosti oslavy
jejich významného životního jubilea.
Vedení města gratuluje občanům, kteří v měsíci září 2018 oslavili významné životní výročí:
pan Václav Řežábek (80 let)
a paní Zdeňka Jurusová (80 let).
Přejeme Vám, milí jubilanti, ještě dlouhá
a spokojená léta, prožitá ve zdraví a osobní
pohodě.
kancelář starosty
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Kriminalita a bezpečnost v našem městě.
Jak to vlastně ve skutečnosti je?
V uplynulém funkčním období jsem zaznamenal řadu názorů od občanů i od kolegů
zastupitelů, ve kterých mne upozorňovali, že
se přestávají cítit v našem městě bezpečně
a že mají pocit výrazně zvýšené kriminality
ve svém okolí. Na druhou stranu jsem vyslechl
spoustu názorů, že tomu tak není a je to přesně naopak. Jaká je tedy skutečnost?
Na pomoc jsem si vzal opravdu tvrdá data ze
statistik Policie ČR a našeho místního oddělení, která jsme zahrnuli do níže uvedeného
grafu.
Skutečnost je taková, že stejně jako v celé
České republice a Karlovarském kraji i v našem městě kriminalita dlouhodobě klesá.
Před 10 - 12 lety byl průměrný počet trestných činů (dále jen TČ) spáchaných v našem
městě na úrovni cca 180 TČ za rok, v letech
2012 – 2014 výrazně klesl na průměrných 124
TČ za rok a v letech 2015 – 2017 dále klesl
na průměr 100 TČ ročně. Což znamená, že
v našem městě průměrně klesl počet spáchaných trestných činů o více než 45 % za posled-

ních deset až dvanáct let!
Chtěl bych upozornit, že nežijeme v žádném
Chicagu 30. let a mezi trestné činy páchané v Kynšperku nad Ohří patří mimo ublížení
na zdraví, tedy např. důsledek rvačky před
hospodou, také krádeže jízdních kol a mobilních telefonů v hodnotě vyšší než 5000,- Kč,
nebo maření výkonu úředního rozhodnutí, tedy
například jízda autem se zabaveným řidičským oprávněním, nebezpečné vyhrožování
v probíhajícím rozvodovém řízení a podobně.
Stejně tak je to se spáchanými přestupky,
srovnejme jejich počet 771 v roce 2012 a počet 397 v roce 2016.
Můžeme říci, že vývoj kriminality v našem
městě nijak nepřevyšuje průměrnou kriminalitu v celém Karlovarském kraji a křivka jejího
vývoje odpovídá vývoji kriminality v kraji.
Ano, samozřejmě jsme si vědomi mírného
zvýšení kriminality v roce 2017 oproti předchozímu roku, což je z grafu patrné a koresponduje s mírným zvýšením v celém kraji.
Toto zvýšení odpovídá skutečnosti, že
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po změně zákona o pomoci v hmotné nouzi
se z větších měst, jako v našem případě Cheb
a Sokolov, začaly do menších obcí „přistěhovávat“ určité skupiny obyvatel za tzv. „doplatky na bydlení“. Je to bohužel problém celé
České republiky a menší obce mají jen velmi
málo pák na to, jak takové „sociální turistice“
zabránit.
Od letošního jara tedy i my připravujeme nezbytné kroky a v době, kdy čtete tento článek,
jsme již vydali Oznámení opatření obecné povahy, lidově nazývanými „zóny bez doplatku
na bydlení“ ve vyhrazených lokalitách našeho
města.
Na tomto místě musím také říci, že po městě
koluje mnoho fám a lží o tom, že město údajně
„sestěhovává nepřizpůsobivé, protože na to
dostalo dotaci“ a podobně. Je to naprostý nesmysl. Já i ostatní představitelé města se proti
takovým smyšlenkám musíme důrazně ohradit. Město má v současné době 119 nájemních
bytů a rada města nájemníky velmi pečlivě vybírá a městské byty přiděluje po velmi zralé

úvaze nájemníkům s jasnou historií, bez dluhů
vůči městu a bez exekucí, v drtivé většině pouze dlouholetým občanům našeho města.
Všichni tzv. „nově příchozí“ získávají nájemní
smlouvy jen a pouze od soukromých vlastníků
bytů v našem městě.
Ano, je to bohužel smutné, ale i v našem městě je celá řada občanů, kteří spekulativně pronajímají byty za naprosto přemrštěné částky,
které pak „sociálně slabým“ proplácejí Úřady
práce, tedy stát. Těmto soukromým vlastníkům bytů, kteří vydělávají na tzv. „obchodu
s chudobou“ je pak naprosto lhostejné, že byty
pronajímají sociálně nepřizpůsobivým a původně klidné domy a lokality se mění v místa plná rvaček, rušení nočního klidu, prodeje
drog a podobných patologických jevů.
Pokud vás to vážení spoluobčané zajímá, rozhlédněte se po okolí a ptejte se, kdo tyto byty
vlastní a komu je pronajímá. Možná tím zjištěním budete překvapeni.
Váš starosta
Ing. Tomáš Svoboda

Způsob hlasování ve volbách do zastupitelstva
města Kynšperk nad Ohří ve dnech
5. a 6. října 2018
Do zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
volíme 17 zastupitelů a každý volič má tedy
17 hlasů. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:
Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu
volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům
této volební strany v pořadí dle hlasovacího
lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce
má být voleno.
Označit v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hla-
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suje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše
lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno, tj. 17.
Kombinovat oba způsoby a označit křížkem
jednu volební stranu a dále v rámečku před
jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas
podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika
kandidátům, kolik zbývá do počtu volených
členů zastupitelstva.
Pokud volič označí křížkem volební stranu,
neoznačuje již v této volební straně konkrétní
kandidáty. K označení kandidátů u této voleb-

Z města

ní strany se v takovém případě nepřihlíží.
Hlas voliče je neplatný pokud:
na hlasovacím lístku není vyznačen žádný křížek ani u strany ani u kandidáta
na hlasovacím lístku je označena více než jedna volební strana
na hlasovacím lístku je označeno více jednotlivých kandidátů, než je počet volených členů
zastupitelstva
hlasovací lístek nevloží do šedé úřední obálky
hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední
obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva
Příklady úpravy hlasovacího lístku:

1. volím stranu

vylosované číslo: 3

vylosované číslo: 1

1. kandidát

1. kandidát

2. kandidát

2. kandidát

3. kandidát

3. kandidát

4. kandidát

4. kandidát
5. kandidát

5. kandidát
…

…

2. volím jednotlivé
kandidáty

Příklad č. 1
Volič označí křížkem jednu volební stranu.
Každý z kandidátů označené volební strany
obdrží 1 hlas.

SLUNÍČKA

HVĚZDY

vylosované číslo: 2

Příklad č. 2
Volič označí křížkem 17 kandidátů (nebo
méně) z různých volebních stran. Každý označený kandidát obdrží 1 hlas.

vylosované číslo: 1

1. kandidát

1. kandidát

2. kandidát

2. kandidát

3. kandidát

3. kandidát

4. kandidát

4. kandidát
5. kandidát

5. kandidát
…

…

Příklad č. 3
Volič označí křížkem jednu volební stranu
a méně než 17 kandidátů z ostatních volebních stran. Nejprve každý označený kandidát
obdrží 1 hlas. Nevyčerpané hlasy jsou poté
připočteny označené volební straně kandidátům podle pořadí.

MĚSÍCE

SLUNÍČKA

3. volím stranu a další
kandidáty z ostatních
stran

ZÁBLESKY

MLHOVINY

vylosované číslo: 4

vylosované číslo: 5

1. kandidát

1. kandidát

2. kandidát

Poznámka:
Názvy volebních stran jsou u jednotlivých příkladů smyšlené.

2. kandidát

3. kandidát

3. kandidát

4. kandidát

4. kandidát

5. kandidát
…

5. kandidát
…
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Voda a čas tečou všem stejně
Pozn. redakce - nedopatřením se článek nedostal do zářijového čísla, proto zveřejňujeme
se zpožděním.
Je to již měsíc co uběhlo již osmnáct let
od první oslavy dne úcty k naší řece Ohři,
prý je to důkaz plnoletosti a schopnosti oslav
přežít do dalších let? Tak jako 13 let závodí
amatérští vodáci o pohár POVODÍ OHŘE s.p.
Letos i za velmi horkého počasí se účastnilo závodu 16 kanoí, 6 kajaků a 8 raftů, to je
ke stovce účastníků, kteří dojeli do cíle. Vítězové pán Jiří Činčera a Jaroslav Sýkora z Karlových Varů si odnesli další pohár za čas 1
hodina 40 minut, čas není tak zajímavý jako
věk a vitalita vítězů. Pohár předával generální ředitel Povodí ing. Jiří Nedoma a ředitel
Karlovarského povodí ing. Martin Zoul s pořadatelem Miroslavem Volfem, letos se předávání oficiálně nezúčastnil zástupce města,
ale bohužel ani zástupce Karlovarského kraje.
Snad příští rok se zástupci předávání poháru
zúčastní… A teď poděkování pro ty, kteří nám
moc pomohli s přípravou a zajištěním akce,
Město Kynšperk nad Ohří – Krajský úřad –
VOSS – GPH Kynšperk nad Ohří stavebniny
KESSL a garant POVODÍ OHŘE s.p. Velké
poděkování patří Správě majetku a všem jejím zaměstnancům, kteří zajistili velmi krásné
prostředí a zázemí, městskému kulturnímu
středisku za pomoc s propagací, dále sboru

dobrovolných hasičů za pomoc s bezpečností
(škoda, že sucho a zákaz nám překazilo zapálit vatru Ohře a nakonec i ohňostroj), firmě
propagace NIKO, pivovaru ZAJÍC a půjčovnám lodí na řece Ohři Putzer – Dronte – Pirrat
– Leština – Maskáč. Další poděkování patří Jiřímu Roubínkovi a všem, co pomáhali u závodu, poděkování zaslouží i pracovníci zajištující
občerstvení, bohužel na závěr i jedna špatná
informace, po odchodu účastníků o půlnoci,
tak až pak navštívili areál zloději a odcizili
hodnoty, jeden byl chycen a věřím, že bude
potrestán a příště již přijde jen jako divák...
Na závěr si dovolím pozvat všechny na další
ročník závodu dne 27. července 2019
O. Volf

Poděkování obvodnímu oddělení Policie ČR
Kynšperk nad Ohří
Nápis Pomáhat a chránit platí, to vím dnes i já a věřím, že když si i sami
budeme chránit svůj majetek a pomáhat tak policii, bude opravdu líp.
Za sebe a Vodáckou Ohři děkuje Miroslav Volf
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II. krajská výstava opět v Kynšperku nad Ohří
Proběhla ve dnech 15.-16. září 2018 v multifunkčním areálu základní organizace našeho
města. Konala se pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmanky Karlovarského kraje, starosty města Ing. Tomáše Svobody a předsedy
ústředního výboru českého svazu chovatelů.
Věřte, že tyto zážitky nejsou poskytovány
,,JEN TAK“. ZO Kynšperk prokázala, že je
schopna pořádat výstavy králíků, drůbeže, holubů a exotů ve velkém měřítku, co do počtu
zvířat, ale nabídnout návštěvníkům smysluplné trávení volného času pro celé rodiny. To
v současné době nemůže realizovat žádná
organizace v Karlovarském kraji.
Příkladem je program této výstavy:
Sobota: od 10.00 – 16.00 hod. ukázka nové
sportovní disciplíny KRÁLIČÍHO HOPU. Pro
neznalé lze tento ,,sport“ přirovnat ke koňskému parkuru. Prakticky obsahuje stejné
překážky jako skok do výšky, skok do dálky,
parkurový slalom. Podstatný rozdíl je v tom,
že při koňských závodech sedí vodič (jezdec)
na koni a toho ovládá. U KRÁLIČÍHO HOPU
je vodičem mladý chovatel a hlavním aktérem,
je sportovní králík. Ukázky a celodenní seminář předvedla devítinásobná mistryně Evropy a její dcera čtyřnásobná mistryně Evropy.
Účast dětí, rodičů a dětí z DD Plesná, byla
na ukázce bohatá. Děti byly nadšeny a několik se jich na místě přihlásilo do nově otevřeného kroužku této disciplíny, kterou budeme
jako jediní v Karlovarském a Plzeňském kraji
provozovat. Pro vaši informaci co takový králík
dokáže:
Skok do výšky - 105 cm!
Skok do dálky – 301 cm!
TO NEPOTŘEBUJE KOMENTÁŘ
Dál už jen telegraficky (kapacita Kynšperského zpravodaje, co jsme návštěvníkům nabídli je omezena):
společenskou klubovnu

Kynšperské mažoretky
hudební skupinu ŠARKANI
bohaté občerstvení
189 králíků
230 holubů
156 ks drůbeže
60 ks exotů
50 ks morčat
zahrádkářský trh
výstavu zemědělské techniky firmy Agrowest
malování karikatur a malování na obličej
dětský koutek (hračky)
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Zajímavosti

Na krajské výstavě vystavovalo 17 mladých
chovatelů. Závěrem bych chtěl poděkovat
všem sponzorům, kterých je moc a byli uvedeni na plakátech a v katalogu výstavy - město
Kynšperk nad Ohří, Karlovarský kraj, Ministerstvo zemědělství, obec Libavské Údolí, obec
Kaceřov, obec Chlum sv. Máří, firma GPH,
firma Agrowest a další.
PS: Plníme to hlavní, proč jsme tady. Děláme
společenskou zábavu pro všechny spoluobčany a to nejen naše, ale nabízíme využití
areálu pro všechny. Chtěl bych poprosit nové
zastupitele města, aby dál podporovali naši
základní organizaci i v roce 2019. Poděkování
patří i MKS za spolupráci při organizaci našich
akcích.
Ing. Miloslav Neubauer
Předseda ZO ČSSCH Kynšperk nad Ohří
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Zajímavosti

Martin Hámor devátý na mistrovství světa
v Lausanne v kategorii MASTERS
Martin Hámor na MS v Lausanne v konkurenci
70 střelců vybojoval deváté místo. Závod byl
ovlivněn silným nárazovým větrem, který zhatil plány na solidní umístění a kvalitní nástřel
většině lukostřelců.
Kvalifikační výkon stačil na deváté místo a bohužel ve čtvrtém eliminačním kole Martin prohrál souboj s Rusem Leontievem 4:6 a devátý
zůstal.Mistrem světa se stal Eric Libert z Francie. Dalším vrcholným podnikem bylo mistrovství republiky ve Znojmě, které se z části
odstřílelo pod umělým osvětlením. Páté místo
bylo pro našeho střelce mírným zklamáním,
ale vše si vynahradil titulem mistra ČR s družstvem ESKY Cheb v týmové soutěži.
V zahraničí se Martinovi Hámorovi letos dařilo
a protože i na rok 2019 má již splněný reprezentační limit, je zde velká naděje, že dostane
ještě jednou šanci představit se v olympijské
kvalifikaci.

Tyto úspěchy jsou dosahovány i díky dlouhodobé podpoře od města Kynšperk nad Ohří.
Děkujeme.
LK ESKA CHEB
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Zajímavosti

Velký úspěch žáků výtvarného oboru
z KYNŠPERSKÉ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
V pondělí 17. 9. 2018 se uskutečnilo v prostorách krajského úřadu v Karlových Varech
slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, kterou vyhlásila hejtmanka Karlovarského kraje
Jana Mračková Vildumetzová. Téma soutě-
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že „Jak to vypadalo v kraji před 100 lety“ je
spojeno s oslavami 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Paní učitelka Věra Medvecká se rozhodla naše žáky
do této soutěže přihlásit, protože se jí téma

Zajímavosti

zalíbilo a věděla, že máme ve výtvarném oboru šikovné děti, které se tématu dobře zhostí.
A byl to z její strany výborný počin. Soutěžilo
se ve dvou kategoriích. Z 66 soutěžních děl,
které přišly z celého karlovarského kraje vyhráli naši žáci:
Zuzana Kalousová – 1. místo v I. kategorii
a Martin Hámor – 1. místo ve II. kategorii.
Tímto bych žákům a paní učitelce Věře Med-

vecké chtěla poblahopřát k úžasnému úspěchu. Jsem velmi hrdá, že vychováváme
talentované žáky, kteří uspějí v tak velké konkurenci. Vybraná soutěžní díla si může veřejnost přijít prohlédnout na výstavu do vestibulu
budovy A krajského úřadu, která bude probíhat od 1. do 19. října 2018.
Bc. Alena Konečná, DiS. – ředitelka ZUŠ
Kynšperk nad Ohří
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Z města

Níže uvedené „Zásady“ se týkají pouze parkovacích míst v lokalitě U Pivovaru:
Město Kynšperk nad Ohří

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro pronájem nemovitých věcí - pozemků, na kterých
jsou zřízena místa pro parkování na území města
Kynšperk nad Ohří
I. Zveřejnění
Záměr nájmu nemovité věci – pozemku,
na kterém jsou zřízena místa pro parkování
(dále jen i “místo pro parkování“), bude zveřejněn na úřední desce po dobu nejméně 15
dnů před rozhodnutím rady o uzavření příslušné smlouvy s možností prodloužení zveřejnění do nejbližší schůze rady města po podání první žádosti.
Záměr nájmu místa pro parkování zveřejňuje
majetkový odbor na úřední desce města Kynšperk nad Ohří na základě rozhodnutí Rady
města Kynšperk nad Ohří (dále jen i „rada
města“) o záměru pronájmu zřízených míst
pro parkování, z vlastní iniciativy na základě
rozhodnutí vedoucí/ho majetkového odboru,
na základě ukončení nájmu místa pro parkování nájemcem, který podal výpověď nebo
došlo k ukončení nájmu dohodou, odstoupením od smlouvy nebo úmrtím nájemce, pokud
rada města nerozhodne jinak.
Žádost o pronájem volného místa pro parkování doručí žadatel do podatelny Městského
úřadu Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří.
Nepravdivě uvedené údaje v podané žádosti
žadatelem o nájem volného místa pro parkování, případně v předložených dokumentech
nebo jejich zfalšování jsou důvodem pro
vyřazení této žádosti. V případě, že již byla
uzavřena nájemní smlouva na pronájem místa pro parkování, je uvedení takových údajů
důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany
pronajímatele. Podaná žádost (její správnost
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a úplnost) bude odpovědnými referenty majetkového odboru Městského úřadu Kynšperk
nad Ohří (dále jen i „majetkový odbor“) prověřena a v případě, že nebudou zjištěny okolnosti, které by měly vliv na vyřazení žádosti,
bude tato žádost předána k rozhodnutí radě
města.
II. Nájemné a kauce
Smluvní nájemné za místa pro parkování je
stanoveno ve výši 2000,00Kč/kalendářní rok
plus příslušná sazba DPH dle platných právních předpisů.
Žadatel o pronájem místa pro parkování je povinen složit před podáním žádosti
v pokladně městského úřadu kauci ve výši
2 000,00Kč plus DPH ve výši platné pro dané
období dle platných právních předpisů a kopii
dokladu o zaplacení kauce přiložit k žádosti. V případech, kdy nebude kauce předem
složena nebo nebude k žádosti přiložena kopie dokladu o zaplacení kauce, nebude tato
žádost majetkovým odboru doporučena radě
města ke schválení. Rada města bude o nesplnění této povinnosti informována.
Zájemcům o pronájem míst pro parkování,
kterým nebude schválen pronájem, bude složená kauce vrácena do 14 pracovních dnů
ode dne rozhodnutí rady města pronajmout
místo pro parkování novému nájemci.
V případě, že se vybraný nájemce po schválení pronájmu místa pro parkování radou
města rozhodne odstoupit od pronájmu nebo
se neuskuteční uzavření nájemní smlouvy ze

Z města

strany žadatele do jednoho měsíce od schválení radou města, propadne kauce uvedená
v odst. 2 tohoto článku ve prospěch města.
V případě, že nájemní smlouva na pronájem
místa pro parkování bude uzavřena v uvedené lhůtě s vybraným nájemcem, bude složená kauce použita přednostně na úhradu
nájemného, případných sankcí a na jiné administrativní poplatky (např. poštovné).
Smluvní nájemné ve stanovené výši je nájemce povinen uhradit na účet pronajímatele
uvedený v nájemní smlouvě pod stanoveným
variabilním symbolem vždy nejpozději do 31.
ledna příslušného kalendářního roku.
Smluvní nájemné pro nájem místa pro parkování je stanovené paušální částkou pro daný
kalendářní rok bez ohledu na dobu nájmu,
po kterou je místo pro parkování v daném kalendářním roce užíváno.
III. Podmínky pro uzavření nájemní
smlouvy
Žádost o uzavření smlouvy o nájem místa pro
parkování na území města Kynšperk nad Ohří
se podává na k tomu určeném tiskopisu, který lze obdržet na Městském úřadě Kynšperk
nad Ohří (dále jen i „městský úřad“), případně
si je možné jej stáhnout v elektronické podobě na webových stránkách Městského úřadu
Kynšperk nad Ohří na adrese www.kynsperk.
cz.
Žadatel o pronájem místa pro parkování (dále
jen i „žadatel“) musí být zletilý a dále musí být
osobou bez omezení svéprávnosti dle § 55
a násl. Občanského zákoníku.
Žadatel i společně žádající osoby nesmí být
dlužníky po době splatnosti ve vztahu k městu
Kynšperk nad Ohří a jeho organizacím a dále
nesmí být evidováni jako dlužníci po době
splatnosti ve veřejně přístupných registrech
dlužníků. Rada města může na základě doporučení vedoucí/ho majetkového odboru

udělit výjimku z tohoto ustanovení v případě,
kdy dlužník své závazky na základě rozhodnutí orgánů města řádné splácí na základě
sjednaného platebního kalendáře nebo o jejich oprávněnosti nebylo dosud pravomocně
rozhodnuto příslušným orgánem.
O uzavření příslušné smlouvy o nájmu místa
k parkování s vybraným žadatelem rozhoduje
vždy Rada města Kynšperk nad Ohří.
Nájemní smlouva na místo pro parkování se
uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou
3 měsíce.
IV. Všeobecná a závěrečná ustanovení
Smlouvy o nájmu míst pro parkování uzavřené před účinností těchto zásad se nemění.
Žadateli bude přidělena parkovací karta, která musí být umístěna za čelním sklem osobního motorového vozidla a která bude shodná s číslem místa pro parkování uvedeným
na dodatkové tabulce svislé dopravní značky
označující místa pro parkování v dané lokalitě.
Smlouvy na pronájem míst pro parkování
uzavřené před účinností těchto Zásad jsou
platné do ukončení jejich platnosti. Žádost
o jejich prodloužení bude již posuzována podle těchto Zásad.
Výjimky z ustanovení těchto Zásad uděluje pouze Rada města Kynšperk nad Ohří
po zvážení všech zjištěných okolností konkrétního případu.
Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady
města Kynšperk nad Ohří č. RM 215/2018 ze
dne 11.09.2018.
Za majetkový odbor
p. Černá
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Různé

Vítání občánků v měsíci listopadu 2018
Vítání nových občánků s trvalým pobytem
v Kynšperku nad Ohří je předběžně naplánováno na 23.11.2018. Přihlášku si rodiče mohou vyzvednout na MěÚ Kynšperk nad Ohří, dveře č. 4 nebo ji najdou i na stránkách našeho města http://www.
kynsperk/formulare/. Slavnostní akt vítání se

vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů do 1 roku
dítěte. Termín vítání občánků bude upřesněn
na úřední desce, v Kynšperském zpravodaji
a maminky obdrží poštou pozvánky.
Termín pro odevzdání přihlášek je 09.11.2018.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

O pohár starosty města
V neděli 16. 9. 2018 se v Kynšperku uskutečnil
závod O pohár starosty města, v rámci krajské
ligy, ročník 2017/2018. Soutěžilo se ve dvou
disciplínách, a to štafeta požárních dvojic
a požární útok. Soutěžila družstva z SDH Chodov, Březová, Kynšperk, Křižovatka, Útvina,
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Mezirolí a Oloví, kategorie mladší, starší a přípravka. Naše děti se umístily na čtvrtém místě
v kategorii mladší a na šestém místě v kategorii starší. Kynšperk reprezentovalo celkem
12 dětí. Závod proběhl bez zranění a všechny
děti si domů odvezly různá ocenění. Pro všech-

Hasiči

ny soutěžící bylo zajištěno občerstvení. Děkuji
za spolupráci městu Kynšperk, v zastoupení
pana starosty Ing. Tomáše Svobody, který se
osobně zúčastnil a přišel dětem popřát úspěšný start. Dále paní Mgr. Štěpánce Neubergové a panu Mgr. Jiřímu Hrubému za finanční
příspěvek. Díky patří i všem rozhodčím, kteří
k nám přijeli z Karlovarského okresu, aby soutěž proběhla v pořádku a dle platných směrnic. A nakonec děkuji našim dospělým členům
z SDH Kynšperk, kteří zajistili, že soutěž proběhla v pořádku a vše bylo včas připraveno.
Těším se na další spolupráci s vámi všemi.

S pozdravem
Slávka Sovičová
vedoucí mladých hasičů
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5. Klubové agility závody – Agi hrátky
Dne 16. září 2018 se na kynšperském cvičišti
konaly 5. Klubové agility závody – Agi hrátky.
Tento ročník byl poprvé otevřen široké veřejnosti. Troufáme si říci, že snad jediné netradiční neoficiální agility závody svého druhu,
a to v agility hrách.
Běželo se pět agility her, Carusel, Gambler,
Sudá – Lichá, Rovinka a Cik – cak jumping.
Nejvíce závodníky potrápil běh Sudá – Lichá.
Každý běh byl hodnocen zvlášť a oceněn medailemi, na závěr byli vyhlášeni nejlepší z nejlepších, kteří si odnesli poháry.
Závodní atmosféra byla prokládána nervozitou, smíchem a byla zalita krásným slunečním
počasím, všichni jsme si to hezky užili.
Vítězové:
Carusel:
1. místo Aneta Vebrová a Johnny
2. místo Veronika Nováková a Perlička
3. místo Lucie Macková a Bessy
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Gambler:
1. místo Iveta Horová a Exík
2. místo Veronika Novánová a Perlička
3. místo Lucie Macková a Bessy
Sudá – Lichá:
1. místo Veronika Nováková a Perlička
2. místo Aneta Vebrová a Johnny
3. místo Lucie Macková a Bessy
Rovinka:
1. místo Lucie Macková a Bessy
2.místo Veronika Nováková a Bessy
3. místo Aneta Vebrová a Johnny
Cik – cak jumpig:
1. místo Aneta Vebrová a Johnny
2. místo Veronika Nováková a Perlička
3. místo Lucie Macková

Různé

Součty:
1. místo Veronika Nováková a Perlička
2. místo Lucie Macková a Bessy
3. místo Aneta Vebrová a Johnny
Velké poděkování patří městu Kynšperk nad
Ohří, které tuto akci podpořilo. Organizátorům
a všem účastníkům, kteří pomáhali a závodili.
Dále ZKO Kynšperk nad Ohří děkuje městu
Kynšperk nad Ohří za dotaci na agility, za kterou byla pořízena nová čísla na očíslování agility parkurů, bez kterých by to opravdu nešlo.
ZKO Kynšperk nad Ohří
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Kino

Modernizace kina
12. září začalo znovu promítat naše kino. Rekonstrukce byla zahájena koncem dubna. Kinosál prošel celkovou modernizací, ale i digitalizací. To znamená, že nové kino umožňuje
nejen větší komfort a pohodlí v podobě nových
sedaček, kterých je v současnosti 122, ale
také hlavně už se mohou promítat filmy hned
po uvedení do kin tzv. premiéry. Doposud se
u nás filmy promítaly i několik měsíců po premiéře, právě kvůli zastaralé technologii.
Celková cena celé této akce byla téměř čtyři
miliony. Z toho dva miliony padly na samotnou
digitalizaci a dva miliony na rekonstrukci kinosálu – vymalování, nové sedačky, nové koberce, nové protipožární bezpečnostní dveře.
Digitalizace se zase naopak skládala ze samotné technologie, kterou dodala firma. Nové

Pohádkový průvod
V sobotu 22. září jsme uspořádali den pro
děti a rodiče. Sešli jsme se v parku u kostela
a v čele průvodu s postavičkami Darth Wadera
a Minnie jsme prošli město. Maškarní průvod
ukončil svoji cestu na fotbalovém hřišti, kde
bylo pro děti připravené sportovní odpoledne
o sladké ceny. Do akce se zapojili i jejich rodiče, kterým patří velké poděkování za odvahu.
Nafukovali jsme balónky a na závěr nastala bitva s Holi práškem. Všichni jsme byli v barvách
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rozvody elektroinstalace, kabeláž atd. jsme
prováděli vlastními silami a částečně za peníze z rozpočtu MKS. Požádali jsme o dotaci
z Fondu kinematografie. Nakonec jsme získali
500 000 Kč na pořízení digitální technologie,
1 400 000 Kč nám poskytlo město a náš podíl
byl zhruba 130 tisíc, který jsme podle smlouvy
s fondem dodali z vlastních zdrojů-z rezervního fondu. O dotaci na rekonstrukci sálu jsme
také požádali, ale nebylo nám vyhověno, takže celou částku jsme získali z investičních
zdrojů Města Kynšperk nad Ohří.
Nyní má Městské kulturní středisko také nové
webové stránky, které umožňují online rezervaci a nákup vstupenek s výběrem místa z pohodlí domova.
zaměstnanci MKS

Různé

duhy od hlavy až po paty i fenka Shelby, která
nám asistovala při hrách. Nakonec jsme rozdělali oheň a opékali buřty. Děkujeme všem,
kteří si udělali čas a přišli na náš maškarní
den. Dětem i rodičům, sponzorům a hlavně

táborníkům za pomoc. Užili jsme si společně
krásné odpoledne. Dokonce nám přálo i počasí. Těšíme na další společné chvíle.
		
Darth Wader a Minnie
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Kultura

Městská knihovna
Chebská 386, Kynšperk nad Ohří
Kontakt: 352 683 278
e-mail: knihovna@mkskynsperk.cz
http://mk.mkskynsperk.cz

Půjčovní
Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:

doba pro děti i dospělé:
8.00-12.00 – 12.30-18.00
8.00-12.00 – 13.30-17.00
8.00-12.00 – 12.30-18.00

Novinky pro dospělé:
Třeštíková, R. - Veselí; Attar, L. – Mlhy Serengeti; Tyburcová, H. – Dokud jsme dva
Historie:
Keit, E. – Holanďanka; Sullivan, M. – Pod krvavými nebesy; Waters, S. – Oheň Vikingů
Detektivky a thrillery:
Grenn, C. – Sama v černém lese; Palmer, D.

20

– Odpusťte mi; De la Motte, A. – Konec léta;
Sacks, M. – V dobrém i zlém; Moretti, K. –
Mizející rok; Schiller, B. C. – Targa: okamžik
před smrtí; Gris, D. – Říkají mi Lars; Dán, D.
– Žiješ jenom dvakrát; Beran, L. – Spala jsem
s vrahem, pane štábní!
Romány pro ženy:
Petrson, A. – Píseň zítřka; Donátová, U. – Taková ženská jako já; Laurens, S. – Na příkaz
dámy; Grimes, E. – Hodný holky líbaj líp; Stauffer, A. – Single na Manhattanu; Caldwell, Ch.
– Darebákova sázka; Steel, D. – Vyznamenání; Howell, H. – Polibek dobyvatele
UPOZORNĚNÍ – v týdnu od 1.10. – 7.10.
2018 bude probíhat i v naší knihovně celostátně vyhlášený „ TÝDEN KNIHOVEN“,
opozdilci ve vracení knih, mohou knihy
vrátit bez poplatku za upomínky. Nové čtenáře v tomto týdnu přihlásíme bez registračního poplatku! Těšíme se na Vás!

Kultura

od 1. do 12. října 2018
ve výstavní síni Panský dům,
Maxima Gorkého 1, Kynšperk nad Ohří.
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Elmosystém Sokolov s. r. o.
Hornická 854, Kynšperk nad Ohří

Provozovna Kynšperk nad Ohří (vedle stavebnin Kessl)
Firma Elmosystém Sokolov s. r. o. s provozovnou v Kynšperku nad
Ohří s dlouholetou praxí od roku 2003,
hledá do dvousměnného provozu větší počet nových zaměstnanců
na pracovní pozici – montážní dělník, dělnice.
Nástup možný ihned.
Podmínky pro přijetí: Manuální zručnost a spolehlivost.
Platové podmínky: Úkol
Manuálně zruční si přijdou na 15 – 20 000 Kč.
Konzultace: Po – Pá od 9.00 do 10.00 hod.
Kontakt: Bořutová Jana, tel.: 720 406 421
Vedoucí provozovny: Bořuta Radek
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SPOLEČNĚ PRO MĚSTO
1. Eva KNÍŽOVÁ
2. Miroslav VOLF
3. Radek FARA
4. Mgr. Hana JANDÍKOVÁ
5. Ing. Jitka KUBÁTOVÁ
6. Dana PECHOVÁ
7. Bc. Věra DIMOVÁ
8. Viktor LINHART
9. Anna ŠAŠKOVÁ
10. Alena VARGOVÁ
11. Vlastimil PARTYNGL
12. Bohumil ZVONÍK
13. Věra MEDVECKÁ
14. Petr KOSTRHÚN
15. Josef CHUDĚRÁK
16. Ladislava KINDLOVÁ
17. Ladislav ADÁMEK
AG

VOLBY Kynšperk nad Ohří 5. - 6. října 2018
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