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Festival uprostřed Evropy zahájili v Kynšperku

Slavnostní zahájení devatenáctého
ročníku mezinárodní kulturní akce
Festival Mitte Europa – Festival uprostřed Evropy - se uskutečnilo 13. června v Kynšperku nad Ohří. V místním
kostele Nanebevzetí Panny Marie si
mohli milovníci vážné hudby vychutnat koncert hudebního souboru Concerto Köln, který získal mnoho mezinárodních cen, např. ECHO Klassik,

dél česko-německé hranice, a to v délce 400 kilometrů. Každý rok se festival
zahajuje ve městě či obci jedné ze tří
uvedených oblastí.
Ojedinělému hudebnímu zážitku
koncertu hudebního souboru Concerto Köln předcházelo oficiální zahájení v obřadní síni zdejší radnice. Mezi
proslovy významných osobností z česko-německého příhraničí a z oblasti
kultury vystoupil 11letý Daniel Schreivogel z hudební školy hofských symfonistů, který svou hrou na kytaru doslova nadchl všechny přítomné.
„Festival Mitte Europa, který sbližuje národy České republiky, Bavorska a
Saska, vznikl téměř před dvaceti lety,“
uvedl starosta Kynšperka nad Ohří
René Bolvari. „Jeho zakladatelům,
manželům Thomaschkeovým, bych
chtěl poděkovat. Sdílení kulturních zážitků a vzájemná spolupráce mezi ná-

Concerto Köln v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku
nad Ohří.
ního festivalu se zúčastnil také ministr
kultury ČR Václav Riedelbauch, který
poznamenal, že Festival uprostřed Evropy má v České republice velmi dobrý ohlas nejen mezi návštěvníky, ale i
mezi umělci. „Festival Mitte Europa je
nadějí pro celou Evropu,“ konstatoval
ministr kultury ČR.
“Nyní nás čeká sedm týdnů pozoruhodného kulturního programu,“ podotkl ministerský rada Saské státní kanceláře Harald Noeske. „Festival Mitte Europa má originální půvab
a je unikátní v tom, že se poznávají lidé
napříč hranicemi. Tento festival obnovuje tradice kulturního prostoru staré
Evropy. Mitte znamená střed, kdo přijde se srdcem na dlani, je tu správně,“
dodal.

Festival Mitte Europa je podle Malte
Buschbecka, prezidenta Hochfranken
a zástupce bavorského festivalového
regionu poselstvím evropské vzájemnosti nejen mezi Českou republikou a
Spolkovou republikou Německo.
„Festival Mitte Europa umožňuje dojít do nejmenší vesnice a nechat
místní obyvatele, aby se zúčastnili této
akce jak na české, tak na německé straně,“ konstatoval Malte Buschbeck.
Letošní kulturní, festivalové léto potrvá do 1.8.2010. V rámci festivalu vystoupí např. houslista Pavel Šporcl, violoncellista Jan Vogel, soubory Clarinet Factory, Musica Bohemica, Zemlinského kvarteto, Dresdner Kapellsolisten a mnoho dalších významných
souborů a sólistů. (kre)

Ministr kultury ČR Václav Riedelbauch.
Grammy, Cena německé kritiky, Choc
du Monde de la Musique a další.
Myšlenku uspořádat mezinárodní
kulturní festival uprostřed Evropy zrealizoval česko-německý pár – Ivana
Thomaschke - Vondráková, česká historička umění a Thomas Thomaschke,
německý operní pěvec. V roce 1991
uspořádali manželé nultý pilotní festival, který nadšené zakladatele utvrdil v
tom pokračovat. Od té doby se na území ČR, Saska a Bavorska každoročně
konají mezinárodní přehlídky, výstavy, sympózia a koncerty, kde se setkávají a spolupracují umělci nejen z české
a německé strany. Od roku 2004 spojuje tento festival celkem 65 českých,
bavorských a saských měst a obcí po-

rody má perspektivu a my bychom se
na ní chtěli i nadále podílet. Více jak
deset let spolupracujeme s partnerským městem Himmelkron. Festivalu přeji, ať se v letošním roce daří a ať
přinese hodně kulturních zážitků návštěvníkům sympózií, výstav a koncertů,“ řekl starosta.
Festivalu Mitte Europa se letos zúčastní umělci ze 17 zemí. Mottem letošního ročníku mezinárodního festivalu je – Chvění.
„Doufáme, že dojde ke spoluchvění mezi posluchači a hudebníky a věříme, že ho většina z nás pocítí, “ řekla
před zahajovacím koncertem Concerto
Köln Ivana Thomaschke -Vondráková.
Slavnostního zahájení mezinárod-

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

Jedenáctiletý Daniel Schreivogel zpestřil hrou na kytaru slavnostní zahájení 19. ročníku mezinárodního Festivalu Mitte Europa v
obřadní síni zdejší radnice.
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I dočasná stavba musí mít evidenční číslo
Číslování budov se řídí zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a
dále vyhláškou Ministerstva vnitra č.
326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a
o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení
čísel. Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným nebo evidenčním. K usnadnění orientace mohou být v jednotlivých ulicích a na jiných veřejných prostranstvích označeny budovy vedle čísla popisného ještě číslem orientačním. Budova musí
být označena popisným číslem, pokud
není dále stanoveno jinak.
Dne 01. 07. 2010 nabude účinnosti
zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o základních registrech. Tato
novela rozšířila využití čísla evidenčního na některé další typy budov (např.
dočasné stavby).
Evidenčními čísly se označují
a) stavby pro rodinnou rekreaci,
b) stavby dočasné
c) budovy, které nevyžadují stavební
povolení ani ohlášení stavebnímu
úřadu, s výjimkou
1. staveb pro chovatelství o jednom
nadzemním podlaží o zastavěné
ploše do 16 m 2 a do 5 m výšky,
2. zimních zahrad o jednom nad-

zemním podlaží a skleníků do 40
m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
3. přístřešků o jednom nadzemním
podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiných veřejně přístupných
přístřešků do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky.
Novela zavedla princip zákazu označovat budovu již jednou přiděleným
číslem popisným či evidenčním, tzn.,
že čísla popisná a evidenční, která již
byla přidělena, nelze užívat opakovaně (např. v případě zbořené budovy,
přečíslování). Číslo orientační se opakovaně přiděluje pouze v případě, že
nová budova stojí na místě budovy zaniklé.
Název situace
Přidělování čísel popisných, evidenčních a orientačních
Kdo je oprávněn v této věci jednat
vlastník nemovitosti
Kam se obrátit
Městský úřad Kynšperk nad Ohří,
správní a sociální odbor evidence obyvatel - sl. Pavla Cibová, kancelář č. 1
Jana A. Komenského 221/13
357 51 Kynšperk nad Ohří
Pracovní doba
PO a ST
07:00-12:00,12:30-17:00
07:00-11:30, 12:00-15:00
ÚT a ČT
PÁ
07:00-11:30
Co musíte předložit
písemnou žádost vlastníka, doklad,
který osvědčuje že budova byla uvede-

na do užívání (vydává stavební úřad),
geometrický plán.
Povinnosti vlastníka
Vlastník nemovitosti je povinen na
svůj náklad označit budovu čísly určenými městským úřadem a udržovat
ho v řádném stavu. Barvu a provedení
určuje městský úřad. Čísla popisná se
v Kynšperku nad Ohří označují bílým
písmem na červený podklad
Čísla orientační bílým písmem na
modrý podklad.
Čísla evidenční bílým písmem na zelený podklad.
Čísla se umísťují tak, aby byla viditelná z veřejné komunikace. K číslování se užívá arabských číslic, u čísel popisných a evidenčních bez jakýchkoliv
dodatků. Čísla orientační se umísťují vždy pod tabulku s číslem popisným.
Nesplnění povinnosti
Ten, kdo neoznačí budovu čísly popisnými se dopustí přestupku dle
ust. § 47b odst. 1 písm. c) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů. Za tento přestupek mu může obec uložit pokutu až do
výše 10.000,-- Kč.
Formulář
žádný formulář není stanoven
Poplatek
bez poplatku

Řádné označení budov jako má
např. kynšperská radnice, musejí mít od 1.7.2010 i dočasné
stavby.

Bc. Pavla Cibová
úřednice správního a sociálního odboru – evidence obyvatel Městského úřadu Kynšperk nad Ohří

starosta:
René Bolvari
tel.: 352 324 261

Výsledky svozu odpadu jsou neuspokojivé
Ve čtvrtek dne 6. května se uskutečnil pravidelný jarní svoz nebezpečného a objemného odpadu. Svoz
zajistili tradičně smluvní partneři - Správa majetku Kynšperk nad
Ohří, spol. s r.o. a oprávněná společnost A.S.A., spol. s r.o., provozovna Tisová.
V době uzávěrky červnového vydání Kynšperského zpravodaje jsme
neměli k dispozici úplný výsledek
tohoto svozu, proto Vás informujeme až nyní. Protože veškeré odpady byly některými občany odkládány bez ohledu na platné právní předpisy, kdykoliv, jako vždy převážně mimo sběrné místo, vyhrazené
v areálu bývalé kotelny v sousedství
Technických služeb (občas dokonce do přírody…), musely být svozo-

www.kynsperk.cz

vou společností sváženy a předávány skládkové společnosti průběžně, musíme pro možnost porovnání
uvést souhrnné měsíční náklady na
odpady. Tyto činily částku 200 846.Kč. Za loňský květen jsme zaplatili
souhrnnou částku 230 212.- Kč, za
září 177 640.- Kč.
Výsledek letošního jarního svozu
lze tedy, co se týče finančních nákladů, považovat za průměrný (a dlouhodobě neuspokojivý). Tentokrát
nebudu jednotlivé komodity porovnávat s předchozím svozem detailně (v měrných jednotkách), jak
jsem vždy činil. Zmíním zde pouze
položku za likvidaci nekompletních
chladících zařízení, která nás stála 30 030.- Kč (v předchozím svozu 4 200.- Kč) a elektro zařízení,

zejména TV 9 818.- Kč (3 825.- Kč)
- při zachovalých cenách! Takže: jak
jsem v hodnocení podzimního svozu shledal pozitivní krok a naději na
lepší časy, hluboce jsem se mýlil.
Když víte, že společnosti, oprávněné k odborné likvidaci jsou předávána zařízení převážně nekompletní,
za která platíme z městských prostředků nemalé částky (více méně
se jedná o pokuty, neboť kompletní
zařízení jsou odebírána bezplatně)
a hlavně zařízení prostá jedovatých
látek (které jsou již dávno v ovzduší,
či ve spodních vodách), máte pocit
smutku. Opravdu zde nejde jenom o
ty zmiňované peníze!
Vladimír Kodýdek
majetkový odbor

městský úřad
Jana A. Komenského 221
357 51 Kynšperk nad Ohří
telefon:
352 683 213, 352 693 211
fax:
352 324 268
web:
www.kynsperk.cz
e-mail:
podatelna@kynsperk.cz

místostarosta:
Ing. Josef Baron
mob.: 602 751 508
tajemník:
Bc. Roman Říha
tel. : 352 350 410
vedoucí ﬁnančního odboru:
Jaroslava Kocová
tel. 352 324 262
vedoucí majetkového odboru:
Josef Špaček
tel.: 352 693 687
vedoucí odboru výstavby,
územního plánování a dopravy:
Jarmila Hladká
tel. 352 350 443
vedoucí odboru správního
a sociálního:
Bc. Naďa Ann Olchawski
tel.: 352 324 268
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Z přehlídky MDO chce Kynšperk tradici
Slavnostním průvodem od budovy základní školy až k Náměstí SNP v Kynšperku nad Ohří započal v sobotu 12.
června třetí ročník regionální přehlíd-

ky mládežnických dechových orchestrů (MDO). Akci tradičně uspořádala ředitelka zdejší základní umělecké školy Zdeňka Karbulová a ředitel místního

městského kulturního střediska Ing. Vladimír Palík.
„Rádi bychom z přehlídky mládežnických dechových orchestrů udělali tradici,“ sdělil ředitel příspěvkové organizace
Městského kulturního střediska v Kynšperku nad Ohří Vladimír Palík. „ Letos
se nám sešly v jeden den hned dvě akce.
Dopoledne je to právě přehlídka mládežnických dechových orchestrů z regionu,
kterou pořádáme jednou za dva roky a
odpoledne pak letní městské slavnosti,
které pořádáme každoročně,“ uvedl.
Letošní regionální přehlídku MDO netradičně zahájil starosta města Kynšperk
nad Ohří René Bolvari, který na výzvu
moderátora akce Davida Petříka krátce
dirigoval Malý taneční orchestr Základní

umělecké školy Kynšperk nad Ohří, který
zde měl své premiérové vystoupení.
„Na přehlídku dechových orchestrů se
chodím dívat každým rokem,“ řekla obyvatelka města Kynšperk nad Ohří Lenka
Modroková. „Jsem spokojená, moc se mi
líbí. Bylo by dobré, kdyby se z akce stala
tradice.“
Letos se v Kynšperku nad Ohří představil Malý taneční orchestr Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří, Dechový orchestr Mariánské Lázně a mažoretky, Městská hudba Kynšperk nad Ohří a
mažoretky, Dechový orchestr Tachov a
mažoretky a dechový orchestr složený z
členů orchestrů základních uměleckých
škol ze Sokolova, Toužimi a Tirschenreuthu.
(kre)

Nejmladšími účastnicemi regionální přehlídky mládežnických dechových orchestrů byly minimažoretky Základní školy Kynšperk
nad Ohří pod vedením Šárky Pencové a asistentky Hany Klierové.
Nejmladším mažoretkám jsou teprve čtyři roky. Při Základní škole
Kynšperk nad Ohří funguje celkem pět mažoretkových souborů o
cca 100 dětech pod vedením choreogray a umělecké vedoucí mažoretkových souborů Mgr. Jaroslavy Danešové.
Starosta Kynšperku nad Ohří René Bolvari symbolicky zahájil, s
pomyslnou taktovkou v ruce, letošní třetí ročník regionální přehlídky mládežnických dechových orchestrů. Krátce dirigoval premiérové vystoupení Malého tanečního orchestru ZUŠ Kynšperk nad
Ohří, který vznikl na přelomu roku 2009/2010 pod vedením učitelů Marka Bochníčka a Lenky Knoblochové. Tento orchestr sklidil nemalý potlesk.

Mažoretky Základní školy Kynšperk nad Ohří.

PODĚKOVÁNÍ
Již III. ročník regionální přehlídky dechových orchestrů v Kynšperku nad Ohří
zahájil dne 12.6.2010 starosta našeho města, pan René Bolvari. Počasí nám přálo a celé náměstí zaplnili posluchači, ale hlavně mažoretky za doprovodu krásné
muziky, kterou nám zahrálo pět skupin z Kynšperka, Sokolova, Tachova a Mariánských Lázní. Ráda bych jim poděkovala za zpříjemnění sobotního dopoledne
a popřála krásné prázdniny.
Zdeňka Karbulová, ředitelka Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

Městská hudba Kynšperk nad Ohří je chloubou města. V roce 2009
se umístila v bronzovém pásmu na Mezinárodním festivalu dechových hudeb Vejvodova Zbraslav. Dirigent Jindřich Zmrzlý, který
vede tento hudební soubor od roku 2008, byl loni vyhlášen nejlepším dirigentem tohoto festivalu.
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XVII. Letní městské slavnosti Kynšperk

Country Sisters rozparádily kynšperské publikum.
Dne 12.6.2010 proběhly tradiční letní slavnosti města, tentokrát opět před
městským kulturním střediskem.

Alespoň v krátkosti bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli.

V první řadě ZUŠ Kynšperk nad Ohří
a její ředitelce Zdeňce Karbulové, Městu Kynšperk nad Ohří, Správě majetku
a technickým službám města Kynšperk
nad Ohří, obvodnímu oddělení Policie
ČR, městským strážníkům.
Za krásná vystoupení v doprovodu
Městského dechového orchestru děkujeme mažoretkám základní školy, jejich
uměleckým vedoucím, celému orchestru, učitelkám z mateřských školek a jejich dětičkám, bez kterých by se žádné
letní slavnosti neobešly, Janě Tomsové
a jejím svěřencům.
Za materiální podporu děkujeme Karlovarskému kraji a ZKD Sušice.
K dobré náladě přispěl i výkon moderátora Davida Petříka, za což mu též patří dík.
Děkujeme také Jiřímu Vydrovi za za-

půjčení pódia.
A na závěr bych chtěl také poděkovat
všem obyvatelům města za jejich shovívavost a za to, že se přišli podívat a svou
účastí podpořili nemalé úsilí celého realizačního týmu.
Za MKS Ing.Vladimír Palík

Občerstvení a atrakce samozřejmě nesměly chybět.

Předškoláci z mateřinky v Zahradní ulici to na Náměstí SNP v Kynšperku pořádně rozjeli. Nachystali si představení s názvem Vláček.

Jak má vypadat správný Kloboukový bál předvedly děti z mateřské
školy v ulici U Pivovaru.

Děti z mateřské školy ve Školní ulici si v rámci 17. ročníku Letních
městských slavností připravily taneční vystoupení Sen.

Jelikož se Vystoupení Pobřežní
hlídka od Vesnických mažoretek
zalíbilo moderátorovi letních
městských slavností, vyzval čtyři ženy a jednoho muže z publika, aby si choreograﬁi tohoto představení nacvičili. Vznikly
tak Kynšperské mažoretky, které zde sklidily patřičné ovace.

www.kynsperk.cz

Příjemným zpestřením pro diváky se stalo excelentní číslo Vesnických mažoretek pod
vedením Otto Teubera, starosty Nového Kostela. Největší úspěch měly při „náročném“
vystoupení s názvem Pobřežní
hlídka.
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policie informuje
Také v Kynšperku stále volně pobíhají psi
Vzhledem k tomu, že se při odchytu
toulavých psů setkáváme poměrně často s neporozuměním a neznalostí zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, dovolte mi proto pár slov k
tomuto zákonu.
Mnoho majitelů (chovatelů) ani netuší, čeho se dopouštějí, pokud své mazlíčky vypouštějí a nemají je pod dohledem nebo trvalou kontrolou. Pro městskou policii je takovéto zvíře toulavé a
nebo opuštěné. Proto dochází k jeho
odchytu. Toulavým zvířetem se rozumí zvíře v lidské péči, které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a které se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové prostory nebo mimo domácnost
svého chovatele a opuštěným zvířetem
se rozumí zvíře původně v lidské péči,

které není pod přímou kontrolou nebo zvíře, u kterého hospodářský efekt není
dohledem fyzické osoby nebo chovate- hlavním účelem chovu, a to buď chovale. Ze zjištěných skutečností vyplývá, né v prostorách k tomu určených nebo
že ho jeho chovatel opustil s úmyslem v domácnosti, jehož chov slouží předese jej zbavit nebo ho vyhnal. Každý, kdo vším zájmové činnosti člověka, nebo
tak učiní, je podezřelý z porušení záko- zvíře sloužící člověku jako jeho společník. Každý, kdo chová zvíře v zájmona na ochranu zvířat proti týrání.
Za týrání se považuje vyvolávat bez- vém chovu nebo se ujal toulavého, přídůvodně nepřiměřené působení stre- padně opuštěného zvířete, odpovídá za
sových vlivů biologické, fyzikální nebo jeho zdraví a dobrý stav. Za splnění této
chemické povahy a chovat zvířata v ne- povinnosti se považuje i oznámení mísvhodných podmínkách nebo tak, aby si ta nálezu obci nebo předání toulavého,
sama nebo vzájemně způsobovala utr- případně opuštěného, zvířete do útulku.
Městská policie bude v odchytu toulapení.
Zákon definuje chov zvěře takto: zví- vých zvířat nadále pokračovat, a to neřetem je každý živý obratlovec, kro- jen z důvodu častých stížností spolumě člověka, nikoliv však plod nebo em- občanů na znečisťování veřejných probryo. Zvířetem v lidské péči je zvíře, kte- stranství především exkrementy.
ré je přímo závislé na bezprostřední péči
Za městskou policii Jaromír Stanko
člověka. Zvířetem v zájmovém chovu je

Policie České republiky - obvodní oddělení Kynšperk informuje
Obvodní oddělení Policie Kynšperk nad
Ohří prošetřovalo od 16. 4. do 11. 6. 2010
celkem 9 trestných činů, kdy se jednalo o:
Případ krádeže vloupáním do zahradní chatky v ul. Na Hrázi, kdy pachatel byl
policisty zjištěn a část odcizených věcí vydal zpět.
Případ jízdy motorovým vozidlem pod
vlivem alkoholu.
Případ fyzického napadení osoby, která svědčila proti výtržníkovi v trestní věci
u soudu. Policisté pachatele zadrželi a ve
spolupráci se službou kriminální policie a
vyšetřování v Sokolově jej předali soudci,
který rozhodl o jeho umístění do výkonu
trestu odnětí svobody.
Případ krádeže vloupáním do lesní školky v Dasnicích, část Chlumek, kde pachatel odcizil prodlužovací kabely a dosud ne-

Každá zkušenost nás obohatí o tolik, kolik jsme do ní vložili. Jinými slovy, bohatství našeho života závisí na našem nasazení. Kdo se snaží málo, dostane malou odměnu, kdo se snaží ze všech
sil, bude odměněný. Náš život se splétá s
životy jiných lidí a jejich krása odpovídá
tomu, kolik krásy jsme si věnovali navzájem. Pokud do vztahu vnášíme jen kritiku a beznaděj, nalezneme v něm spíše
zoufalství než radost. Naše posedlost řídit jiné lidi a naše pokusy o jejich ovládnutí, jsou živnou půdou pro zlobu.
Chcete-li ovládat druhé, jste na nejlepší cestě jednou zůstat sami. Chcete-li
ovládat druhé - pořiďte si psa, tam je to
žádoucí.
Investice do vztahů je přímo úměrná
četnosti kontaktů. Pravděpodobně spíše

byl vypátrán.
Krádež vloupáním do rodinného domu
v H. Pochlovicích, kam se vloupal jeden
z rodinných příslušníků se svým kumpánem a odcizili větší obnos peněz a další věci. Policisté oba výtečníky již zadrželi a jeden z nich rovnou putoval do vazební věznice.
Případ fyzického napadení vězně spoluodsouzenými ve věznici Kynšperk nad
Ohří, kdy věc byla předána službě kriminální policie a vyšetřování a proti třem odsouzeným již bylo zahájeno trestní stíhání.
Případ krádeže vloupáním, a to do trafiky v ul. J. z Poděbrad a rozestavěného
pneuservisu v ul. Sokolovská. Oba případy má na svědomí pravděpodobně stejná skupinka osob. Pachatelé byli při vlou-

pání vyrušeni všímavým občanem města, přičemž z místa utekli a případ je v šetření.
Případ krádeže vloupáním do zahradních a rekreačních chat v Libavském Údolí, kde pachatel odcizil elektroniku, motorovou pilu, různé kabely, prodlužováky a
další věci. Případ je stále v šetření a po pachateli pátráme.
Případ krádeže televizoru z bytu, kdy
okolnosti případu jsou předmětem šetření a po pachateli pátráme.
Občany města žádáme, aby byli obezřetní a informovali Policii ČR o pohybu
podezřelých osob a vozidel, zvláště v nočních hodinách, neboť tím mohou sami
přispět k předcházení trestné činnosti a
přímo i k objasnění případů.
nprap. Miroslav Bobčík

budete muset najít kompromisy s tím, s
kým strávíte denně osm hodin na pracovišti nebo se jinak pravidelně setkáváte
než s někým, koho vidíte jednou za rok.
Odsuzováním chyb druhých lidí se často projevuje jen to, že tyto kritizované

sobě je lidské, když však druhého jen kritizujeme ( a ani to nemusí slyšet- říkáme to jiným) bráníme rozvoji vzájemného vztahu (Právo kritizovat má ten, kdo
má odvahu pomáhat. Abraham Lincoln)
Žádný člověk není ostrov sám pro sebe.

Jde to vůbec?
vlastnosti nesnášíme především na sobě.
Mnohem účinnější, než kritizovat chování druhého, je podívat se rovnou do vlastní sbírky vlastností, povahových vad a
slabostí. Potřeba kritizovat a odsuzovat
je jen zrcadlem, v němž vidíme svou pravou tvář. Nacházet chyby na druhých i na

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

Jsme zde přítomni jeden pro druhého. To
není jen úkol, je to také veliké obdarování.
Pokud jste četli Malého prince, vzpomenete si jistě na jeho výrok „To nejdůležitější je očím neviditelné.“ To nejdůležitější se odehrává v srdci. Milujeme-li

Pro psa, na kterého jeho majitel
nedohlíží, je odchyt a následný
pobyt v útulku stresující.

městská policie
Městská policie Kynšperk nad Ohří řešila od 17.05.2010 do 14.06.2010 celkem
33 případů protiprávního jednání.
20 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, 5 přestupků na úseku ochrany
před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a 8 přestupků proti veřejnému pořádku - odchycení pěti toulavých psů, kdy tři
byli předáni do útulku a dva odevzdáni po
zjištění jejich majiteli, zjištění a označení
dvou vraků. Odboru dopravně správních
agend v Sokolově byl oznámen přestupek
proti bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích.

PČR Kynšperk žádá
Jelikož se blíží léto a doba prázdnin, žádáme také rodiče, aby měli přehled o pohybu a činnosti svých dětí, aby tyto nepoškozovaly soukromý majetek a majetek města, k čemuž dochází velmi často a
také, aby jim zabránili v požívání alkoholických nápojů.
Přeji Vám pohodové, slunečné léto, příjemně strávené dny dovolené a bezpečné
cestování.
prap. Miroslav Bobčík

a jsme milováni, důvěřujeme-li a máme
něčí důvěru, stáváme se majiteli nedozírného bohatství. Láska je založena na porozumění a respektu, a proto nikdy nevyčerpá naše síly. Pramen lásky je tím bohatší, čím víc jí dáváme. Jako by se každým projevem lásky rozhojňoval.
Bible nás v Matoušově evangeliu 7. kapitoly nabádá k tomu, že máme s jinými
jednat tak, jak chceme, aby oni jednali s
námi. Přiznávám, je to někdy strašně těžké. Rozhodně se však touto radou můžeme řídit i na všech prázdninových pobytech, které nás čekají.
Protož přijímejte jeden druhého tak,
jako Kristus k slávě Boží přijal vás. List
Římanům 15, 7
Zdroj: Bible, J.Schultz - ...na každý den
Evangelický sbor, D.Holubcová
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PRO DĚTI
Brezina, T. - Když zavyje pes ze záhrobí,
Palme, J. F. - Tadeáš v Bretani, Kučerová, N. - Kočka
Sára a její přátelé, Cast, P. C. - Vyvolená,
Svěrák, J. - Kuky se vrací, Kinney, J. - Deník malého
poseroutky 3, Gehm, F. - Upíří ségry, Hulpach, V. Pohádky bylo nebylo, Brezina, T. - Kočičí holka,nový
začátek, Fabra, J. S. - Holky jako nitky

Naučná literatura:
Toušlová, I. - Toulavá kamera10, Tomsová, K. - Petr
Muk. Víc než jen obyčejný smutek, Moučková, K. Nejsem žádná lvice, Šípová, I. - Zásah Šípem

Detektivky a thrillery:
Connelly, M. - Strašák, Deaver, J. - Příští oběti,
Graham, C. - Smrt darebáka, Hill, J. - Rohy,
Connelly. M. - Horká linka,
Gerritsen, T. - Suvenýr, Lutz. J. - Potřeba zabíjet,
Newman, R. - Parazit, Welsch, V. - Člun v mlze

Romány pro ženy:
Laurens, S. - Démon touhy, Coutler, C. - Čarodějova
dcera, Drake, S. - Válka srdcí, Clare, P. - Sladké
mámení, Ward, J. R. - Milenec z temnot, Haran,
E. - Divoké vody, Sttel, D. - Cesty osudu,
Pospíšilová, J. - Palačinky s pepřem

Historie:
Vondruška, V. - Tajemství abatyše z Assisi,
Whyte, J. - Zkáza řádu, Alten, S. - Vzkříšení,
Doherty, P. - Čas hyeny

NOVINKY NA POLICÍCH
PRO DOSPĚLÉ:
Urbaníková,E. - Všechno nebo nic, příběh pokračuje,
Tendo, S. - Ve stínu jakuzy, Gabaldon, D. - Cizinka,
Marny, D. - Na křižovatce osudů, Sedlmayerová,
A. - Na Límečku, Monyová, S. - Blonďatá stíhačka,
Larsson, S. - Muži, kteří nenávidí ženy

Půjčovní doba pro děti i dospělé
v době letních prázdnin:
Pondělí: 8.00-12.00 - 13.00-18.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 - 13.00-18.00

Chebská 386, Kynšperk nad Ohří
tel. 352683278, e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
www.kynsperk.knihovna.info

Městská knihovna

kino nepromítá.

V červenci a v srpnu

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
FOTBALOVÝ ZÁPAS SE ZNÁMÝMI HERCI,
KTEŘÍ SE UTKAJÍ S MÍSTNÍM VÝBĚREM
Účinkující: Pavel Trávníček, Monika Fialková,
Kamil Emanuel Gott, Jaroslav Sypal, Zdeněk
Srstka, Libor Petrů, Roman Skamene, klaun
Kristián a další…

ARABELA SHOW

od 15.00 hod.do 19.00 hod. na sportovišti

neděle 12.9.

V komorním recitálu s kytaristou Jiřím Pracným zazní písničky nové, ale i ty,
které si posluchači již oblíbili.
Pořad tradičně vychází ze schopnosti
zpěvačky vtipně konverzovat s publikem.

PETRA ČERNOCKÁ
RECITÁL
S KYTARISTOU JIŘÍM PRACNÝM

čtvrtek 2.9.
od 19.00 hod. v kině

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ

pátek 6.8. – 4.9.
ve výstavní síni Panský dům
MALOVÁNÍ
PISTOLOVOU TECHNIKOU
GRIT MAHNKE
výstava obrazů
vernisáž 6.8. od 17.00 hod.

AKCE A POŘADY
V MKS V SRPNU 2010
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Â. 152
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
a) pÑevod ěnanÂních prostÑedkÒ
ve výši 76 917,00 KÂ z rezervního fondu do investiÂního fondu pÑíspÆvkové
organizace Základní umÆlecké školy
Kynšperk nad OhÑí a zakoupení nové
keramické pece na základÆ žádosti Ñeditelky,
b) pÑevod ěnanÂních prostÑedkÒ
ve výši 35 000,00 KÂ z rezervního fondu do investiÂního fondu pÑíspÆvkové
organizace MateÑské školy U Pivovaru
367, Kynšperk nad OhÑí na vybavení
zahrady na základÆ žádosti Ñeditelky,
2. u k l á d á
vedoucí ěnanÂního odboru sdÆlit
usnesení rady mÆsta Ñeditelce Základní umÆlecké školy Kynšperk nad OhÑí
a Ñeditelce MateÑské školy U Pivovaru
367, Kynšperk nad OhÑí a
3. u k l á d á
Ñeditelce Základní umÆlecké školy
Kynšperk nad OhÑí a Ñeditelce MateÑ-

Â. 151
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. n e s c h v a l u j e
poskytnutí ěnanÂního daru TOREAL
s. r. o., LázeËská 174, Královské PoÑíÂí, Domov pro seniory z rozpoÂtu mÆsta Kynšperk nad OhÑí na vybudování
venkovního posezení pro klienty a
2. u k l á d á
vedoucí ěnanÂního odboru sdÆlit spoleÂnosti usnesení rady mÆsta.

Â. 150
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. b e r e n a v Æ d o m í
informaci o zaslání koncepce výkaznictví pro pÑíspÆvkové organizace
v roce 2010 pÑíspÆvkovým organizacím zÑízeným MÆstem Kynšperk nad
OhÑí.

12. května 2010

2010
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Â. 156
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
revokaci svého usnesení Â. 381 ze dne
21. 10. 2009, a to v bodÆ 1. v Ñádku

Â. 155
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. r u š í
své usnesení ze dne 03. 02. 2010
v bodÆ jednání Â. 31, kdy souhlasila
s pÑijetím daru (elektroakustické zaÑízení v cenÆ 28 055,- KÂ) od MÆsta Karlovy Vary pro MÆstské kulturní stÑedisko v Kynšperku nad OhÑí, pÑíspÆvková
organizace a povÆÑila starostu podpisem darovací smlouvy.

Â. 154
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s o u h l a s í
s pÑijetím daru (2 ks knih v celkové
hodnotÆ 237,- KÂ) od Moravské zemské knihovny pro MÆstské kulturní
stÑedisko v Kynšperku nad OhÑí, pÑíspÆvková organizace.

Â. 153
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
vyÑazení pÑedmÆtÒ z majetku ve výši
63 030,00 KÂ z majetku Základní
umÆlecké školy, Sokolovská 511, Kynšperk nad OhÑí a
2. u k l á d á
Ñeditelce Základní umÆlecké školy, Sokolovská 511, Kynšperk nad OhÑí vyÑadit navržený majetek z majetku pÑíspÆvkové organizace, a to formou fyzické likvidace a doklad o provedené
fyzické likvidaci pÑedat do pokladny
mÆstského úÑadu sleÂnÆ Kisové.

ské školy U Pivovaru 367, Kynšperk
nad OhÑí zajistit pÑevod ěnanÂních
prostÑedkÒ ve schválené výši z rezervního do investiÂního fondu.

Příloha

Â. 158
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
a) pÑedání podkladÒ Advokátní kanceláÑi Šendera a ¢ihák pro zaslání poslední upomínky pÑed podáním žaloby
a následné podání žaloby na dlužnou
Âástku minimálnÆ 4 500,-- KÂ za nájemné stavby bez Âp. stojící na pozemku p.p.Â. 1257/23 (garáž Â. boxu 31),
která je majetkem mÆsta a výpovÆÉ
z nájmu tohoto nebytového prostoru
z dÒvodu neplnÆní pÑedmÆtu nájemní smlouvy. V pÑípadÆ neuvolnÆní pronajatých prostor v odpovídající lhÒtÆ

Â. 157
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
pÑedání podkladÒ Advokátní kanceláÑi Šendera a ¢ihák pro podání žaloby
na dlužnou Âástku minimálnÆ 961,-KÂ za nájemné a služby spojené s užíváním bytu v ZámeÂnické Â. 501, který je majetkem mÆsta a podání návrhu
na vyklizení u okresního soudu a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdÆlit
usnesení rady mÆsta Advokátní kanceláÑi Šendera a ¢ihák a SprávÆ majetku spol. s r.o. Kynšperk nad OhÑí do 7
dnÒ od písemného vyhotovení usnesení rady mÆsta.

prvním nahrazuje text „o výmÆÑe cca 7
m2“ slovy „o výmÆÑe cca 12 m2“,
2. d o p o r u Â u j e zastupitelstvu mÆsta
Kynšperk nad OhÑí schválit
revokaci usnesení zastupitelstva mÆsta Â. 66 ze dne 16. 12. 2009, a to v bodÆ
1. v Ñádku prvním nahradit text „o výmÆÑe cca 7 m2“ slovy „o výmÆÑe cca
12 m2“ a
3. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru pÑedložit materiál na nejbližším zasedání
zastupitelstva mÆsta.

Usnesení rady města

Kynšperský
zpravodaj

podání návrhu na vyklizení u okresního soudu,
b) pÑedání podkladÒ Advokátní kanceláÑi Šendera a ¢ihák pro zaslání poslední upomínky pÑed podáním žaloby
a následné podání žaloby na dlužnou
Âástku minimálnÆ 1 800,-- KÂ za nájemné stavby bez Âp. stojící na pozemku p.p.Â. 1257/23 (garáž Â. boxu 29),
která je majetkem mÆsta a výpovÆÉ
z nájmu tohoto nebytového prostoru
z dÒvodu neplnÆní podmínek nájemní smlouvy. V pÑípadÆ neuvolnÆní pronajatých prostor v odpovídající lhÒtÆ
podání návrhu na vyklizení u okresního soudu a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdÆlit
usnesení rady mÆsta Advokátní kanceláÑi Šendera a ¢ihák a SprávÆ majetku spol. s r.o. Kynšperk nad OhÑí do 7
dnÒ od písemného vyhotovení usnesení rady mÆsta.
Â. 159
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s o u h l a s í
se stavbami na pozemcích ve vlastnictví žadatelÒ:
a) stavbou veÂerky na pozemku parc.Â.
758/2 v k. ú. Kynšperk nad OhÑí,
b) s pÑístavbou zádveÑí a výmÆnou
dvou oken zvÆtšujících stávající stavební otvor na rodinném domku Â.p.
250/22,
se stavbami na pozemcích ve vlastnictví mÆsta:
c) s pÑístupem na pozemek parc.
Â. 1511 v k. ú. Kynšperk nad OhÑí
za úÂelem vyÂištÆní kanalizaÂní jímky
a na pozemek parc. Â. 1510/1 v k. ú.
Kynšperk nad OhÑí za úÂelem vyÂištÆní okolí domu Â.p. 485, který je v majetku spoleÂnosti KAPUNE group,
a.s., SopeÂná 58, Karlovy Vary a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem souhlasÒ.
Â. 160
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
zámÆr prodeje Âásti pozemku parc. Â.
492/1 (ostatní plocha) o výmÆÑe cca

98 m2 v k. ú. Kynšperk nad OhÑí a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveÑejnit zámÆr prodeje na úÑední desce
mÆsta na dobu minimálnÆ 15-ti dnÒ.
2010 a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní smlouvy
na dobu neurÂitou.
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Â. 161
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
zámÆr pronájmu pozemkÒ p. Â.
1298/5 (zahrada) o výmÆÑe 81 m2,
p. Â. 1248/2 (zastavÆná plocha) o výmÆÑe 16 m2, p. Â. 1248/4 (zastavÆná
plocha) o výmÆÑe 17 m2, p. Â. 1248/5
(zastavÆná plocha) o výmÆÑe 25 m2
a p. Â. 1554/2 (ostatní plocha) o výmÆÑe 1160 m2 vše v k. ú. Kynšperk nad
OhÑí a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveÑejnit zámÆr pronájmu na úÑední desce
mÆsta minimálnÆ na dobu 15-ti dnÒ.

Â. 168
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s o u h l a s í
s ukonÂením platnosti smlouvy Â.
2010-52 o využití systému obce pro
odstraËování komunálního odpadu,
uzavÑené s fyzickou osobou oprávnÆnou k podnikání, dohodou ke dni 31.
03. 2010.

Â. 167
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
uzavÑení smlouvy o využití systému
obce pro odstraËování komunálního odpadu s fyzickou osobou, oprávnÆnou k podnikání, s úÂinností od 01.
01. 2010 - na dobu neurÂitou,
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru pÑedložit starostovi výše uvedenou smlouvu k podpisu v termínu do 19. 05.
2010 a
3. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem smlouvy.

Â. 166
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
pronájem Âásti pozemku p. Â. 1017/9
(ostatní plocha) o výmÆÑe 260 m2 v k.
ú. Kynšperk nad OhÑí XXX za cenu
2,37 KÂ/m2/rok s každoroÂním navýšením o inĜaci na dobu urÂitou do 30.
09. 2010 s výpovÆdní lhÒtou jednoho
mÆsíce,
2. n e s c h v a l u j e
pronájem Âásti pozemku p. Â. 1017/9
(ostatní plocha) o výmÆÑe 260 m2 v k.
ú. Kynšperk nad OhÑí XXX a
3. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní smlouvy, vyrozumÆt žadatele o usnesení rady mÆsta.

Â. 162
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
a) pronájem Âásti pozemku p. Â. 43/7
(ostatní plocha) o výmÆÑe 138 m2 v k.
ú. Chotíkov u Kynšperka nad OhÑí
ve vlastnictví XXX MÆstu Kynšperk
nad OhÑí za cenu 2,37 KÂ/m2/rok
s každoroÂním navýšením o inĜaci,
b) pronájem Âásti pozemku p. Â. 59
(ostatní plocha) o výmÆÑe 6 m2 v k.
ú. Kamenný DvÒr ve vlastnictví Karlovarského kraje, ve správÆ Krajské
správy a údržby silnic, MÆstu Kynšperk nad OhÑí za cenu 9,-- KÂ/m2/
rok s každoroÂním navýšením o inĜaci a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemních smluv
na dobu neurÂitou.
Â. 165
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
pronájem pozemku p. Â. 495 (zahrada) o výmÆÑe 554 m2 v k. ú. Kynšperk
nad OhÑí XXX za cenu 2,37 KÂ/m2/
rok s každoroÂním navýšením o inĜaci se zpÆtnou úÂinností ke dni 01. 04.

Â. 14
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk nad
OhÑí
1. s c h v a l u j e
smlouvu o poskytnutí pÑechodné ěnanÂní výpomoci Místní akÂní skupinÆ
Sokolovsko, o.p.s., na pÑeděnancování
projektu „PropagaÂní kampaË Za krásami MAS Sokolovsko“, která tvoÑí pÑílohu Â. 1 tohoto usnesení a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem smlouvy o poskytnutí pÑechodné ěnanÂní výpomoci.
Â. 15
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk n. O.
1. s c h v a l u j e
odpis pohledávky MÆsta Kynšperk nad
OhÑí za nájemné a služby spojené s užíváním bytu, poplatku z prodlení a nákladÒ Ñízení po zemÑelém XXX.
Â. 16
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk n. O.
1. s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ¢R na období
2007 - 2013, osy IV. LEADER, opatÑení
IV.1.1 a IV.1.2. – Strategický plán LEADER MAS Sokolovsko v oblasti podpory Fiche Â.1 – Obnova a rozvoj kvality
života na venkovÆ – opatÑení III.2.1.1.
Oblast podpory: a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí, vyhlášené Místní akÂní skupinou Sokolovsko o.p.s. na projekt „Obnova Âekáren na zastávkách hromadné
dopravy v okolí Kynšperka nad OhÑí“ a
2. s c h v a l u j e
a) zajištÆní spoluěnancování mÆsta na projekt „Obnova Âekáren na zastávkách hromadné dopravy v okolí
Kynšperka nad OhÑí“, který je ve výši
540.000,--KÂ s DPH, tj. 100 % z celkových nákladÒ projektu za použití ěnanÂních prostÑedkÒ z pÑebytkÒ hospodaÑení z minulých let,
b) zajištÆní spoluěnancování mÆs-

ta na projekt „Obnova Âekáren na zastávkách hromadné dopravy v okolí
Kynšperka nad OhÑí“, který je ve výši
540.000, --KÂ s DPH. Maximální výše
dotace na zpÒsobilé výdaje stanovené MAS Sokolovsko v této Fichi Âiní
405.000,--KÂ a podíl zpÒsobilých a nezpÒsobilých výdajÒ mÆsta nad rámec
poskytnuté dotace Âiní 135.000,-- KÂ.

Â. 17
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk n. O.
1. s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci z Programu
rozvoje venkova ¢R na období 2007 2013, osy IV. LEADER, opatÑení IV.1.1
a IV.1.2. – Strategický plán LEADER
MAS Sokolovsko v oblasti podpory
Fiche Â. 3 – Kulturní dÆdictví a tradice
našeho venkova – opatÑení III.2.2., vedlejší opatÑení III.1.3.
Oblast podpory: d) Obnova a zhodnocení kulturního dÆdictví venkova, vyhlášené Místní akÂní skupinou Sokolovsko o.p.s. na projekt „Stavební obnova Kaple Kamenný DvÒr - Podlesí“,
2. s c h v a l u j e
a) zajištÆní pÑeděnancování mÆsta
na projekt „Stavební obnova Kaple Kamenný DvÒr - Podlesí“, který je ve výši
541 646,-- KÂ s DPH tj. 100 % z celkových nákladÒ projektu za použití ěnanÂních prostÑedkÒ z pÑebytkÒ hospodaÑení z minulých let,
b) zajištÆní spoluěnancování mÆsta
na projekt „Stavební obnova Kaple Kamenný DvÒr - Podlesí“, který je ve výši
541 646,-- KÂ s DPH. Maximální výše
dotace na zpÒsobilé výdaje stanovené
MAS Sokolovsko v této Fichi Âiní 406
234,-- KÂ a podíl zpÒsobilých a nezpÒsobilých výdajÒ mÆsta nad rámec poskytnuté dotace Âiní 135 412,-- KÂ a
3. r o z h o d l o,
že sakrální stavba na pozemku parcelní
Âíslo 189 v k.ú. Kamenný DvÒr je považována za kulturní dÆdictví obce.
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Â. 18
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk n. O.
1. s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. Â. 785/2 (zahrada) o výmÆÑe 142 m2 v k. ú. Kynšperk
nad OhÑí XXX za cenu 203,- KÂ/m2 a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu mÆsta podpisem kupní smlouvy.

Â. 19
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk n. O.
1. s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. Â. 1621/35 (zastavÆná plocha) o výmÆÑe 20 m2 v k. ú.
Kynšperk nad OhÑí XXX za cenu 259,-KÂ/m2 a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu mÆsta podpisem kupní smlouvy.

Â. 20
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk n. O.
1. s c h v a l u j e
prodej Âásti pozemku parc. Â. 1030/1
(trvalý travní porost) o výmÆÑe cca 820
m2 v k. ú. Kynšperk nad OhÑí ¢eskému
rybáÑskému svazu, místní organizace
Kynšperk nad OhÑí, I¢ 18249477, 357
51 Kynšperk nad OhÑí, za kupní cenu
5.000,-- KÂ a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu mÆsta podpisem kupní smlouvy.

Â. 21
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk n. O.
1. s c h v a l u j e
prodej objektu obÂanské vybavenosti
Âp. 675 na pozemku p.Â. 1082 a pozemku p.Â. 1082 (zastavÆná plocha a nádvoÑí) o výmÆÑe 208 m2 v k.ú. Kynšperk
nad OhÑí XXX za cenu 1 800 000,-- KÂ
a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvÆ kupní a následnÆ Kupní
smlouvy.

„Z dÑvodu zajištÅní ochrany osobních údajÑ podle zákona Á. 101/2000 Sb., o ochranÅ osobních údajÑ, ve znÅní pozdÅjších pÐedpisÑ, je zveÐejÊováno upravené usnesení rady mÅsta Kynšperk nad OhÐí. Osobní údaje jsou nahrazeny symbolem vypuštÅní XXX. V pÐehledu také nejsou uvedena usnesení pouze doporuÁující. Plné znÅní usnesení (vÁetnÅ pÐíloh)
zastupitelstva mÅsta a rady je k dispozici v podatelnÅ mÅstského úÐadu.“

Â. 204
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
uzavÑení smlouvy o využití systému
obce pro odstraËování komunálního
odpadu s XXX s úÂinností od 01. 05.
2010 - na dobu neurÂitou,
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru pÑedložit starostovi výše uvedenou smlouvu
k podpisu v termínu do 30. 06. 2010 a
3. p o v Æ Ñ u j e

Â. 11
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk nad
OhÑí
1. p r o j e d n a l o

Â. 10
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk nad
OhÑí
1. b e r e n a v Æ d o m í
a) zmÆnu rozpoÂtu na rok 2009 rozpoÂtové opatÑení Â. 7 a Â. 8 RozpoÂtové pÑíjmy se snižují o 325,67 tis. KÂ a rozpoÂtové výdaje se navyšují o 7,73 tis.
KÂ. RozpoÂtové pÑíjmy po úpravÆ Âiní
57 740,29 tis.KÂ a rozpoÂtové výdaje
po úpravÆ Âiní 65 368,25 tis. KÂ, dle pÑílohy Â.1 tohoto usnesení,
b) ěnancování – zvyšuje se zapojení
pÑebytku z minulých let
(zmÆna stavu na bankovních úÂtech)
o 333,40 tis. KÂ. ZmÆna stavu na bankovních úÂtech po úpravÆ Âiní 8 794,96
tis. KÂ.
c) zmÆnu závazných ukazatelÒ dle pÑílohy Â. 2 tohoto usnesení a
2. s c h v a l u j e
podrobnou zprávu o zmÆnách mezi kapitolami rozpoÂtu mÆsta roku 2009,
rozpoÂtové opatÑení Â. 7 a Â. 8, provedených radou mÆsta od 16.12.2009
do 31.12.2009, vÂetnÆ
závazných ukazatelÒ, které tvoÑí pÑílohy Â. 1 a 2 tohoto usnesení.

19. května 2010

ZávÆreÂný úÂet MÆsta Kynšperk nad
OhÑí vÂetnÆ zprávy o pÑezkoumání hospodaÑení mÆsta za rok 2009 a
2. s c h v a l u j e
ZávÆreÂný úÂet MÆsta Kynšperk nad
OhÑí za rok 2009, který tvoÑí pÑílohu Â.
1 tohoto usnesení, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona
250/2000 Sb., o rozpoÂtových pravidlech územních rozpoÂtÒ,
a to bez výhrad:
a) Výsledek hospodaÑení MÆsta Kynšperk nad OhÑí:
PÑíjmy po konsolidaci ve výši
53 699 068,71 KÂ
Výdaje po konsolidaci ve výši
60 717 598,33 KÂ
Saldo pÑíjmÒ a výdajÒ - schodek ve výši
7 018 529,62 KÂ
který se vyrovnává ěnancováním
b) Zisk z hospodáÑské Âinnosti mÆsta
ponechat
na nerozdÆleném zisku ve výši
478 233,10 KÂ
c) FinanÂní vypoÑádání se státním rozpoÂtem
za rok 2009:
ěnanÂní prostÑedky vrácené v roce
2009
18 668,40 KÂ
ěnanÂní prostÑedky vrácené v roce
2010
98 077,00 KÂ
d) Zapojení zÒstatku sociálního fondu
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Â. 205
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
nákup vstupenek pro Âestné hosty, kteÑí se zúÂastní dne 13. Âervna 2010 zahajovacího koncertu Festivalu Mitte
Europa, poÑádaného v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad
OhÑí v poÂtu cca 20 vstupenek, podle
zúÂastnÆných hostÒ.

starostu podpisem smlouvy.

Â. 13
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk nad
OhÑí
1. s c h v a l u j e
smlouvu o poskytnutí pÑíspÆvku z rozpoÂtu mÆsta Kynšperk nad OhÑí na rok
2010 pÑíspÆvkové organizaci Muzeum
Sokolov, která tvoÑí pÑílohu Â. 1 tohoto
usnesení a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem smlouvy.

Â. 12
Zastupitelstvo mÆsta Kynšperk nad
OhÑí
1. s c h v a l u j e
a) zmÆnu rozpoÂtu na rok 2010 rozpoÂtové opatÑení Â. 2. RozpoÂtové pÑíjmy se snižují o 889,96 tis. KÂ a rozpoÂtové výdaje se snižují o 1 014,96 tis.
KÂ. RozpoÂtové pÑíjmy po úpravÆ Âiní
52 859,76 tis. KÂ a rozpoÂtové výdaje
po úpravÆ Âiní 61 124,80 tis. KÂ, dle pÑílohy Â. 1 tohoto usnesení,
b) ěnancování – snižuje se zapojení pÑebytku z minulých let (zmÆna stavu na bankovních úÂtech) o 125,00 tis.
KÂ. ZmÆna stavu na bankovních úÂtech
po úpravÆ Âiní 8 687,44 tis. KÂ a
c) zmÆnu závazných ukazatelÒ dle pÑílohy Â. 2 tohoto usnesení.

ve výši 49 284,83 KÂ

Usnesení zastupitelstva města

Â. 202
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
zámÆr pronájmu Âásti pozemku p. Â.
521 (zahrada) o výmÆÑe 29 m2 a Âásti
pozemku p. Â. 525/1 (ostatní plocha)
o výmÆÑe 158 m2 v k. ú. Kynšperk nad
OhÑí a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveÑejnit zámÆr pronájmu Âásti pozemku
na dobu minimálnÆ 15-ti dnÒ na úÑední desce mÆsta.

Â. 172
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
poskytnutí pÑíspÆvkÒ z rozpoÂtu mÆsta

Â. 171
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
s úÂinností od 31. 05. 2010 uzavÑení dodatku Â. 5 k pojistné smlouvÆ Â.
3-065-1930-18 o pojištÆní majetku
podnikatelÒ (pojištÆní živelní, pojištÆní
odcizení vÆci krádeží vloupáním nebo
loupeží, pojištÆní elektronických zaÑízení), uzavÑené dne 26. 7. 2007 s ¢eskou pojišzovnou a.s., Spálená 75/16,
113 04 Praha 1, který tvoÑí pÑílohu Â. 1
tohoto usnesení a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem tohoto dodatku.

Â. 170
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
smlouvu o darování nefunkÂního majetku mÆsta spoleÂnosti Pomoc v nouzi, o. p. s., se sídlem Fibichova 852, 356
01 Sokolov, která tvoÑí pÑílohu Â. 1 tohoto usnesení a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem smlouvy.

26. května 2010

Â. 169
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. v z a l a n a v Æ d o m í
pÑedložené nabídky na veÑejnou zakázku malého rozsahu na zpracování
žádosti v oblasti
získávání dotací ze strukturálních fondÒ EU pro projekt „Varovný monitorovací systém
pÑed povodnÆmi MÆsta Kynšperk nad
OhÑí“ a
2. r o z h o d l a
zadat zpracování žádosti ěrmÆ s nejnižší cenovou nabídkou: EUROVISION a.s., se sídlem
VeveÑí 102, Brno.

19. května 2010
mimořádné jednání

Â. 174
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
rozdÆlení hospodáÑského výsledku
za rok 2009 uvedeného v tabulce, která
je pÑílohou Â. 1 tohoto usnesení, tÆmto
pÑíspÆvkovým organizacím:
- MateÑské škole, Školní 525, Kynšperk
nad OhÑí,
- MateÑské škole, U Pivovaru 367, Kynšperk nad OhÑí,
- Základní škole, Komenského 540,
Kynšperk nad OhÑí,
- Základní umÆlecké škole, Sokolovská
511, Kynšperk nad OhÑí a
- MÆstskému kulturnímu stÑedisku,
Nám. SNP 389, Kynšperk nad OhÑí.
Â. 175
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. p r o j e d n a l a
výsledek konkurzního Ñízení na obsazení funkce Ñeditelky pÑíspÆvkové organizace MateÑská škola Kynšperk nad

Â. 173
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
výsledky hospodaÑení k 31. 03. 2010
tÆmto pÑíspÆvkovým organizacím:
- MateÑské škole Kynšperk nad OhÑí,
Školní 525
- MateÑské škole Kynšperk nad OhÑí,
U Pivovaru 367
- Základní škole Kynšperk nad OhÑí,
Komenského 540
- Základní umÆlecké škole Kynšperk
nad OhÑí, Sokolovská 511
- MÆstskému kulturnímu stÑedisku
v Kynšperku nad OhÑí, Nám. SNP 389
a
2. b e r e n a v Æ d o m í
výsledky hospodaÑení k 31. 03. 2010
hospodáÑské Âinnosti mÆsta.

Kynšperk nad OhÑí fyzické osobÆ a obÂanskému sdružení, dle pÑílohy Â. 1 tohoto usnesení a
2. u k l á d á
vedoucí ěnanÂního odboru vypracovat
smlouvy o poskytnutí pÑíspÆvku z rozpoÂtu mÆsta Kynšperk nad OhÑí a pÑedložit je na nejbližší zasedání zastupitelstva mÆsta ke schválení.
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OhÑí, Školní 525, okres Sokolov, pÑíspÆvková organizace,
2. k o n s t a t u j e,
že paní Mgr. Vlastimila Prchalová je
vhodnou uchazeÂkou pro výkon funkce
Ñeditelky pÑíspÆvkové organizace MateÑská škola Kynšperk nad OhÑí, Školní 525, okres Sokolov, pÑíspÆvková organizace,
3. j m e n u j e
paní Mgr. Vlastimilu Prchalovou
do funkce Ñeditelky pÑíspÆvkové organizace MateÑská škola Kynšperk nad
OhÑí, Školní 525, okres Sokolov, pÑíspÆvková organizace, s úÂinností ode
dne uzavÑení pracovní smlouvy,
4. s t a n o v u j e
plat a jeho složky paní Mgr. Vlastimile Prchalové, Ñeditelce pÑíspÆvkové organizace MateÑská škola Kynšperk nad
OhÑí, Školní 525, okres Sokolov, pÑíspÆvková organizace v souladu se zákonem Â. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znÆní pozdÆjších pÑedpisÒ, naÑízením vlády Â. 564/2006 Sb., o platových pomÆrech zamÆstnancÒ ve veÑejných službách a správÆ, ve znÆní pozdÆjších pÑedpisÒ, a naÑízením vlády Â.
469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvaliěkaÂní pÑedpoklady
a kterým se mÆní naÑízení vlády o platových pomÆrech zamÆstnancÒ ve veÑejných službách a správÆ, ve znÆní pozdÆjších pÑedpisÒ, platovým výmÆrem,
5. p o v Æ Ñ u j e
starostu mÆsta podpisem jmenovacího
dekretu a platového výmÆru jmenované Ñeditelky MateÑská škola Kynšperk
nad OhÑí, Školní 525, okres Sokolov,
pÑíspÆvková organizace a
6. s o u h l a s í
se zápisem zmÆn v rejstÑíku škol a školských zaÑízení týkající se údajÒ o novÆ
jmenované Ñeditelce pÑíspÆvkové organizace MateÑská škola Kynšperk nad
OhÑí, Školní 525, okres Sokolov, pÑíspÆvková organizace, v souladu s ust. §
144 odst. 1 písm. i) a § 149 odst. 2 zákona Â. 561/2004 Sb., o pÑedškolním,
základním, stÑedním, vyšším odborném a jiném vzdÆlávání (školský zákon), ve znÆní pozdÆjších pÑedpisÒ.

Â. 176
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s o u h l a s í
se zvláštním užíváním komunikací
na pozemcích ve vlastnictví mÆsta Kynšperk nad OhÑí:
parc. Â. 62 – ostatní plocha (ostatní komunikace), k. ú. Kynšperk nad OhÑí,
parc. Â.127 – ostatní plocha (ostatní
komunikace), k. ú. Kynšperk nad OhÑí,
parc. Â. 61 – ostatní plocha (ostatní komunikace), k. ú. Kynšperk nad OhÑí,
parc. Â. 50 – ostatní plocha (ostatní komunikace), k. ú. Kynšperk nad OhÑí,
parc. Â. 86/1 – ostatní plocha (ostatní
komunikace), k. ú. Kynšperk nad OhÑí,
parc. Â. 1077 – ostatní plocha (ostatní
komunikace), k. ú. Kynšperk nad OhÑí,
u pÑíležitosti konání Letních slavností
dne 12. Âervna 2010 a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem souhlasu.
Â. 177
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy na byt
Â. 13 v domÆ Âp. 501 v ulici ZámeÂnická v Kynšperku nad OhÑí XXX na dobu
neurÂitou a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdÆlit
usnesení rady mÆsta nájemci bytu a vydat pokyn SprávÆ majetku Kynšperk
nad OhÑí, spol. s r. o. k uzavÑení dodatku nájemní smlouvy.
Â. 178
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s o u h l a s í
s ukonÂením nájmu bytu Â. 2, ul. J. K.
Tyla Âp. 882, Kynšperk nad OhÑí na základÆ nájemní smlouvy uzavÑené mezi
MÆstem Kynšperk nad OhÑí a XXX dohodou, ke dni uzavÑení nájemní smlouvy s novým nájemcem, nejpozdÆji
do konce tÑímÆsíÂní výpovÆdní lhÒty, tj.
do 31. 8. 2010 a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdÆlit usnesení rady mÆsta žadateli a zveÑejnÆní pronájmu bytu na úÑední desce
po dobu 15-ti dnÒ s možností prodlou-

žení zveÑejnÆní do nejbližšího jednání rady mÆsta po podání první žádosti.
Â. 179
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. b e r e n a v Æ d o m í
žádost StÑední školy živnostenské Sokolov, Žákovská 716/41, Sokolov
o bezplatné užívání mÆstského sportovištÆ ve Školní ulici, a to konkrétnÆ
hÑištÆ s umÆlým povrchem a volejbalové kurty v Âase dopolední výuky dle rozvrhu a tematického plánu TV pro jednotlivé tÑídy,
2. p o s t u p u j e
tuto žádost Ñediteli MÆstského kulturního stÑediska, jelikož sportovištÆ jsou
ve správÆ MÆstského kulturního stÑediska a v kompetenci Ñeditele je stanovit pravidla pro používání mÆstského
sportovištÆ a
3. u k l á d á
majetkovému odboru, aby v tomto
smyslu Mgr. Jandíkové odpovÆdÆl.
Â. 180
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
zámÆr prodeje pozemku parc. Â. 652/4
(zastavÆná plocha) o výmÆÑe 22 m2 v k.
ú. Kynšperk nad OhÑí a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveÑejnit zámÆr prodeje na úÑední desce
mÆsta na dobu minimálnÆ 15-ti dnÒ.
Â. 182
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
uzavÑení smlouvy o využití systému
obce pro odstraËování komunálního
odpadu s XXX s úÂinností od 01. 01.
2010 - na dobu neurÂitou,
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru pÑedložit starostovi výše uvedenou smlouvu
k podpisu v termínu do 28. 05. 2010 a
3. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem smlouvy.
Â. 183
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
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uzavÑení dohody o provedení práce na období od 1. 6. 2010 do 31. 12.
2010 s panem Bilkou, kdy sjednaným
pracovním úkolem je tlumoÂnická Âinnost a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem této dohody.
Â. 184
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v á l i l a
poskytnutí vÆcného daru v hodnotÆ
do 1000,- KÂ panu Andreasovi Krainhöfnerovi, bývalému starostovi partnerské obce Himmelkron, k jeho životnímu jubileu.
Â. 185
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. b e r e n a v Æ d o m í
protokol pÑedložený Ñeditelem Základní školy Kynšperk nad OhÑí, okres Sokolov, pÑíspÆvková organizace, Mgr.
JiÑím Danešem, o výsledku kontroly
Oblastního inspektorátu práce pro PlzeËský kraj a Karlovarský kraj, kterou
na základní škole provedla inspektorka
OIP sleÂna Ivana Mrtýnková.

9. června 2010
Â. 188
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
Spisový a skartaÂní Ñád MÆstského úÑadu Kynšperk nad OhÑí – vnitÑní smÆrnice Â. 4/2010 a
2. p o v Æ Ñ u j e
tajemníka MÆstského úÑadu Kynšperk
nad OhÑí podpisem tohoto spisového
a skartaÂního Ñádu MÆstského úÑadu
Kynšperk nad OhÑí.
Â. 190
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci do Regionálního operaÂního programu NUTS
II Severozápad pro období 2007-2013
na projekt „Revitalizace a regenerace
Starého námÆstí a ul. U Tavírny v Kynšperku nad OhÑí“ v oblasti podpory
1.2 Podpora revitalizace a regenerace
stÑedních a malých mÆst ve výši 29 445

261,00 KÂ celkových nákladÒ a
2. d o p o r u Â u j e zastupitelstvu mÆsta
Kynšperk nad OhÑí schválit
zajištÆní ěnancování projektu „Revitalizace a regenerace Starého námÆstí
a ul. U Tavírny v Kynšperku nad OhÑí“
dle podmínek ROP SZ, a to:
a) pÑeděnancování mÆsta na projekt „Revitalizace a regenerace Starého námÆstí a ul. U Tavírny v Kynšperku nad OhÑí“ ve výši 29 445 261,00 KÂ,
tj. 100% celkových nákladÒ projektu,
z bankovního úvÆru,
b) výše spoluěnancování projektu bude
minimálnÆ 7,5 % celkových zpÒsobilých výdajÒ, tj. 2 208 395,00 KÂ a v pÑípadÆ vzniku nezpÒsobilých výdajÒ bÆhem realizace projektu, budou tyto výdaje ěnancovány z vlastních prostÑedkÒ mÆsta.
Â. 191
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
a) uzavÑení Dohody o partnerství mezi
MÆstem Kynšperk nad OhÑí, se sídlem
Jana A. Komenského 221, Kynšperk
nad OhÑí a Stavebním bytovým družstvem Rozvoj Sokolov, se sídlem Nádražní 42, Sokolov, která je pÑílohou Â.
1 tohoto usnesení,
b) uzavÑení Dohody o partnerství mezi
MÆstem Kynšperk nad OhÑí, se sídlem
Jana A. Komenského 221, Kynšperk
nad OhÑí a Správou majetku Kynšperk
nad OhÑí, spol. s .r. o. Chebská 697/19,
357 51 Kynšperk nad OhÑí, která je pÑílohou Â. 2 tohoto usnesení,
c) uzavÑení Dohody o partnerství mezi
MÆstem Kynšperk nad OhÑí, se sídlem
Jana A. Komenského 221, Kynšperk
nad OhÑí a SpoleÂenstvím U Pivovaru
Âp. 358 Kynšperk nad OhÑí, se sídlem
U Pivovaru 358, Kynšperk nad OhÑí,
která je pÑílohou Â. 3 tohoto usnesení,
d) uzavÑení Dohody o partnerství mezi
MÆstem Kynšperk nad OhÑí, se sídlem
Jana A. Komenského 221, Kynšperk
nad OhÑí a MateÑskou školou v Kynšperku nad OhÑí, se sídlem U Pivovaru
367, Kynšperk nad OhÑí, která je pÑílohou Â. 4 tohoto usnesení a
2. p o v Æ Ñ u j e

starostu mÆsta podpisem tÆchto dohod.

Â. 192
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
pÑidÆlení bytu Â. 13 v bytovém domÆ
v ulici A. Jiráska Â. p. 732 v Kynšperku
nad OhÑí do nájmu XXX na dobu neurÂitou a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdÆlit usnesení rady mÆsta žadatelce a vydat pokyn SprávÆ majetku Kynšperk
nad OhÑí, spol. s r. o. k uzavÑení nájemní smlouvy.

Â. 193
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s o u h l a s í
s ukonÂením nájmu bytu Â. 11, ul. J.
K. Tyla Â. p. 881, Kynšperk nad OhÑí
na základÆ nájemní smlouvy uzavÑené mezi MÆstem Kynšperk nad OhÑí
a XXX ke dni uzavÑení nájemní smlouvy s novým nájemcem, nejpozdÆji
do konce tÑímÆsíÂní výpovÆdní lhÒty, tj.
do 31. 8. 2010 a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru sdÆlit usnesení rady mÆsta žadateli a zveÑejnÆní pronájmu bytu na úÑední desce
po dobu 15-ti dnÒ s možností prodloužení zveÑejnÆní do nejbližšího jednání rady mÆsta po podání první žádosti.

Â. 194
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. r e v o k u j e
jednu z podmínek usnesení Â. 141 ze
dne 28. 4. 2010 a to:
- „výše nájemného 600,-- KÂ/m2/rok +
nárÒst o každoroÂní inĜaci s úÂinností
od doby pÑedpokládaného zprovoznÆní, tj. 1. 9. 2010 se mÆní takto“:
- „výše nájemného 600,-- KÂ/m2/rok +
nárÒst o každoroÂní inĜaci s úÂinností
od doby pÑedpokládaného zprovoznÆní, tj. 1. 12. 2010 a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru vyrozumÆt žadatele o usnesení rady mÆsta
a SprávÆ majetku spol. s r. o. Kynšperk
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nad OhÑí vydat pokyn k uzavÑení dodatku k nájemní smlouvÆ.

Â. 195
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s o u h l a s í
se zmÆnou umístÆní stavby skleníku
na pozemku ve vlastnictví žadatelky
na p. p. Â. 449/2 v k. ú. Kynšperk nad
OhÑí, ke které byl vydán pÒvodní souhlas mÆsta usnesením rady mÆsta Â.
138 ze dne 28. 4. 2010 a
2. p o v Æ Ñ u j e
starostu podpisem nového souhlasu.

Â. 196
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s o u h l a s í
a) s umístÆním reklamní tabule
na oplocení ve vlastnictví Družstva
OD Ural Sokolov:
s umístÆním reklamní tabule na oplocení pozemku ve vlastnictví Družstva
OD Ural Sokolov parc. Â. 1487/1v k. ú.
Kynšperk nad OhÑí upozorËující na restauraci na Svatošských skalách,
b) s umístÆním reklamních tabulí
na plot ve vlastnictví mÆsta:
s umístÆním reklamní tabule na oplocení louky ve vlastnictví mÆsta Kynšperk nad OhÑí parc. Â. 1494 v k. ú.
Kynšperk nad OhÑí upozorËující na restauraci na Svatošských skalách a

2. p o v Æ Ñ u j e
a) starostu podpisem souhlasÒ a
b) vedoucího majetkového odboru vypracovat nájemní smlouvu k umístÆní
reklamní tabule na plot ve vlastnictví
mÆsta Kynšperk nad OhÑí.

Â. 201
Rada mÆsta Kynšperk nad OhÑí
1. s c h v a l u j e
zámÆr prodeje pozemku p. Â. 772/10
o výmÆÑe 836 m2, p. Â. 786/1 o výmÆÑe 880 m2, p. Â. 786/2 o výmÆÑe 853 m2
a p. Â. 772/9 o výmÆÑe 807 m2 v k. ú.
Kynšperk nad OhÑí a
2. u k l á d á
vedoucímu majetkového odboru zveÑejnit zámÆr prodeje na úÑední desce
mÆsta na dobu minimálnÆ 15-ti dnÒ.

informační servis
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Absolventi ZUŠ uspořádali koncert
Dne 7. 6. 2010 se uskutečnil koncert
absolventů Základní umělecké školy v
Kynšperku nad Ohří. Dramaťáci měli
své divadelní představení, hudebníci
koncert a výtvarníci výstavu.
V letošním školním roce absolvovalo
celkem 20 žáků ze všech tří oborů výuky.
Absolventi ukázali, že ve svém oboru
udělali kus záslužné práce a jejich snaha byla oceněna jak publikem, tak dárky. Obojí si opravdu zasloužili.
Ráda bych jim popřála, aby je umění
provázelo celým jejich životem.
Letošní absolventský koncert se žákům Základní umělecké školy v
Zdeňka Karbulová
Kynšperku nad Ohří vydařil.
ředitelka ZUŠ Kynšperk nad Ohří

Žáci se Zlatovláskou
nadchli publikum

Děti z domova oslavily
svůj svátek společně

Krásnou, všem dobře známou, pohádku Zlatovláska zahráli žáci dramatického oboru Základní umělecké
školy Kynšperk nad Ohří v sále místního kina městského kulturního střediska. Představení pro veřejnost se uskutečnilo dne 2.6.2010 a pro základní
školy a mateřské školky pak 3.6.2010.
Různé role zde ztvárnilo celkem 18
žáků, což bylo pro paní učitelku Mráz-

Stalo se již tradicí, že k nám každý
rok z dětského domova v Horním Slavkově přijíždí skupinka dětiček s tetou
Jarkou.
Naši žáci společně s vychovatelkami
si pro malé kamarády připravili drobné soutěže, které děti začaly plnit hned
při vstupu do našeho zařízení. Házelo se míčky do kyblíku, pomocí botiček
na lanku se musely zdolat schody do
prvního patra, chytaly se rybičky a kdo
chtěl spořádat výborný oběd, musel si
složit večerníčkovskou čepici, která
byla vstupenkou do naší malé jídelny.
Za splněné soutěže získaly všechny
děti drobný dárek v podobě mlsot nebo
upomínkových předmětů.
Po dobrém obědě nás přišel navštívit
kynšperský policista Jiří Štochl, který
si pro děti připravil různé ukázky týkající se práce policistů. A tak naši hosté
měli možnost si zkusit neprůstřelnou

kovou docela velké sousto. Ale všichni
se svých rolí zhostili velmi dobře a pohádka měla velký úspěch.
Zaujal také soubor zobcových fléten,
který doprovázel zpěváky a doplnil tak
velmi příjemnou atmosféru divadelního představení
Zdeňka Karbulová
ředitelka ZUŠ Kynšperk nad Ohří

vestu. Zjistili, jak se získávají otisky
prstů, jak se provádí dechová zkouška
u řidiče a jak je vybaveno policejní auto.
Celé odpoledne bylo velice příjemné
a děti od nás odjížděly s úsměvem a s
pěknými zážitky.
Děkujeme všem, kteří se na tomto
krásném odpoledni podíleli, a to paní
Jandíkové, paní Vidlákové, paní Neuwirtové, paní Švátorové, paní Noskové, panu Haklovi, paní Růžičkové, vychovatelkám z domovů mládeže v Sokolově za dárky a finanční příspěvky
pro děti, našim mistrům z učňovské jídelny za chutný oběd a výborný koláč,
panu Jiřímu Štochlovi za zajímavý program pro naše hosty a našim žákům,
kteří při soutěžích pomáhali.
Ještě jednou Vám všem moc děkujeme!!!
Vychovatelky DM Kynšperk
Iva Jirsová a Jitka Slámová

Osmnáct dětí pilně nacvičovalo pohádku O Zlatovlásce. Představení se žákům dramatického oddělení ZUŠ Kynšperk skutečně vydařilo.

Lékařská služba první pomoci pro dospělé
areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon C, 3. patro
tel. č.: 352 520 195, 352 520 195
všední den
16.00 h - 21.00 h
sobota, neděle, svátky 9.00 h - 19.00 h

www.kynsperk.cz

Vstupenkou do jídelny byla večerníčkovská čepice, kterou si děti
samy složily. Pak už si mohly pochutnat na výborném obědě.
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události

Den dětí slavili Kynšperští s předstihem

O krásné masky dětem se postarala paní E. Bremertová.
Již třetím rokem jsem se snažila o společnou realizaci oslav mezinárodního Dne dětí v spolupráci s městskými,
místními organizacemi, podnikateli a
soukromými osobami.
Už na začátku nastal malý problém,
kdy oslavy uskutečnit. Mezinárodní Den dětí letos vycházel na 1. června,
všední den. To nešlo. Nejbližší víkend
komplikovaly realizaci dětského svátku
volby. Nabízely se dvě možnosti. Vybrali
jsme si tu třetí. Když se dva perou, třetí
se směje. Letos jsme tedy Den dětí oslavili již v sobotu 22. května.
Na začátku jsem stejně jako trenér
českého hokejového týmu pozvala ke

spolupráci přes 20 různých subjektů.
Líná huba holé neštěstí. Někteří odmítli z objektivních důvodů, jiní se omluvili a někteří ani neodpověděli. Takže zůstali věrní spoluhráči. Vše zlé je na něco
dobré.
Počasí nám přálo, děti plnily úkoly
na stanovištích, musely si zapamatovat alespoň jedno přísloví a vyluštit tajenku, za odměnu dostaly sladkou odměnu. Bohužel, oranžové balónky, propisky a jiné předměty jsme letos nesměli rozdávat. Kdybych měla modré, zelené nebo červené, byla bych ráda, protože dětem je to jedno – děti mají rády
všechny barvy, komu to vadilo, jsme byli

my – dospělí. Antoine de Saint – Exupéry: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.
Poděkování patří především městským organizacím: MKS, které připravilo pro děti promítání pohádky G-Force (přišlo 13 dětí), pomohlo při propagaci. Poděkování patří panu řediteli panu Ing. V. Palíkovi a jeho zaměstnancům.
Kynologický klub poskytl prostor, který je pro děti bezpečný, oplocený, bez
psích výkalů, na okraji města – nikoho jsme nerušili, připravili stanoviště
– agility, poděkování patří panu P. Horovi, manželům Jourovým, kteří s námi
byli po celou dobu příprav i akce. Městské policii patří dík, děkujeme panu tajemníkovi za uvolnění vozu a strážníkovi za trpělivý přístup k dětem po celou dobu na stanovišti soutěže. Hasiči
Kynšperk nad Ohří, kteří měli ten den
plné ruce práce s organizací BOTASU,
nám pomohli vytvořit další stanoviště –
děkujeme. Paní ředitelka MŠ U Pivovaru M. Valešová otevřela dopoledne pro
rodiče s malými dětmi hernu. Tuto možnost využily 4 děti s rodiči. Děkujeme i
místním organizacím, podnikatelům a
soukromým osobám : Obvodnímu oddělení Policie ČR - děkuji panu nprap.
M. Bobčíkovi a příslušníkům nstržm.
D. Šulckové a prap. J. Štochlovi za pomoc na stanovišti, poděkování patří

psovodům a zásahové jednotce věznice
Kynšperk nad Ohří za zajímavou ukázku. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.
ZKD Sušice, která věnovala sponzorský
dar ve výši 500 Kč na cukrovinky. Díky
patří Studiu Sedmikráska – paní E. Bremertové za krásně pomalované děti (po
areálu běhali tygři, berušky a housenky,
létali „batmani“ a „spidermani“ atd.),
J. Tomsové a M. Palenčárovi děkuji za
moderování, krásné soutěže pro děti a
za neopakovatelnou show s našimi „puberťáky“. Dámy a pánové, klobouk smekám. Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Děkuji také Haně Kolditzové, Ivetě Kozelkové, Martině Nejdlové, týmu, který celý
den pomáhal stavět stánky, lavičky, připravoval stanoviště a pak zase všechno
uklízel (kluci, byli jste skvělí) a dalšímu
skromnému počtu nadšenců za pomoc
na stanovištích, prostě Bez práce nejsou koláče ani pivo a klobása.
Zvláštní dík patří MO ČSSD – s předsedou Ing.Tomášem Svobodou, která byla hlavním sponzorem kulturního
programu a technického zajištění akce
(pronájem laviček, stánků, WC, vystoupení hudební skupiny včetně ozvučení
apod.). Podpořila Den dětí částkou 30
tisíc korun. Bez peněz do hospody nelez – bez peněz to prostě nejde. Zvláště
v dnešní době.
Za organizační tým
Kateřina Štochlová

Týmy soutěže BOTAS stihly fandit hokeji
Dne 22. května 2010 za krásného
slunečného počasí se v Kynšperku nad
Ohří už po 28. opět rozburácely motory. Na trať populární automobilové soutěže BOTAS vyrazilo 16 čtyřčlenných posádek. Na trase dlouhé 76
km je čekalo 12 průjezdních kontrol,
na kterých plnily soutěžní úkoly - dopravní test, střelbu z luku, ježka v kleci, jízdu zručnosti, petanque, rybářskou soutěž, hasičskou soutěž, štafetu na kolech atd.
V posledních letech se velmi dobře
rozvíjí spolupráce s dobrovolným hasičským sborem a ZDS ve městě. Perfektní zázemí nám zajistila restaurace
Skleník, kde se podávalo občerstvení a
MKS nám poskytlo prostory k ukončení a vyhlášení výsledků soutěže.
Dobrou náladu zvýšil výsledek zápasu
Česko - Švédsko na MS v hokeji. Běžně bývá doba vyhlášení výsledků sou-

těže mezi 16,00 a 17,00 hodinou. Ne- tato akce nebyla uskutečnitelná. Velmi
bylo však možné odtrhnout soutěžící si vážím širokého okruhu tradičních i
od televizní obrazovky ve Skleníku, a nových sponzorů, kteří nás finančně i
tak bylo vyhlášení výsledků posunuto věcně podpořili:
Město Kynšperk nad Ohří, Prevenaž na konec vítězného zápasu se Švédy. Každá posádka, i ta poslední, obdr- kov Pavel Kováčik, sklenářství Maršál, Lajka Kynšperk, Alligard Libavžela mimo diplom věcnou cenu.
První tři posádky dostaly skleně- ské Údolí, MO ČSSD Kynšperk, kovonou plaketu a dárkový koš. Vyhláše- šrot Kynšperk, Obuv p. Milotová, PaBOTASu počasí přálo.
ní výsledků a předávání cen se zúčast- pírnictví p. Fiedlerová.
nil starosta města pan René Bolvari.
Umístění:
Chtěl bych poděkovat všem institucím
1. Milan Tunega - J. Tunegová, J. Baxová, J. Kovář
za technickou spolupráci v této sou2. Jaroslav Wágner - P. Gajič, R. Gajičová, A. Kubisová
těži: MKS Kynšperk, ZDŠ Kynšperk,
3. Jiří Radl - V. Stehlík, V. Pečinka, V. Hájek
Správě majetku města, restauraci
4. Roman Gajič - J. Kohl, P. Gajičová, I. Kohlová
Skleník, dobrovolnému sboru hasičů
5. Lukáš Fürst - J. Fürstová, K. Fürstová, H. Hodinová
města. Poděkování si zaslouží orga6. Dita Švejdová - K. Chalupová, P. Kouřil, M. Mizera
7. Ladislav Jurigáček - J. Rozsnyaky, S. Hauf, J. Hrubý
nizační výbor Botasu, který věnoval
8. Jan Pída - M. Prajer, V. Piškula, D. Mates
svůj čas přípravě soutěže: Jiří Roubí9. Petr Veselý - N. Urbánková, V. Marková, Z. Goldbergerová
nek, Jiří Daneš, Václav Chalupa, Ka10. Roman Fiedler - L. Fiedler, O. Fogatoš, P. Pechová
rel Plánka, Bruno Grobheiser a všichNejlepší navigátor: Václav Stehlík, nejlepší řidič: Jan Pída,Miss BOTAS: Petra Pechová
ni ostatní pořadatelé, bez kterých by
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Mladí stolní tenisté
jsou velkou nadějí
Tučná léta jsou bohužel tatam. Není to
dávno, kdy všechna naše družstva byla
opakovaně krajskými přeborníky - dorost, starší i mladší žáci. Pravidelně naši
mladí vozili z krajských přeborů jednotlivců tituly, stříbrné a bronzové medaile. Startovali na republikových šampionátech.
Bohužel téměř všichni tito úspěšní
hráči skončili, našli si jiné koníčky... Začínáme od nuly. Jako v každé podobné
činnosti jde o dlouhodobý proces. Naši
nejmenší spoluhráči musí prokázat
hodně trpělivosti a odolnosti, než naváží na úspěchy svých předchůdců. Zkušenost je taková, že bez podpory rodičů se
úspěchů zpravidla nedosahuje. Naštěstí se mezi našimi nadějemi o tento problém, jak se zdá, nejedná. Máme v oddíle několik nadějí, které potřebné vlastnosti a talent mají a bude záležet nejvíce na nich a na podpoře rodičů, kam to
dotáhnou... Zatím se podařilo získat ně-

Nejen do těchto chlapců, mladých stolních tenistů, vkládají
trenéři velkou naději.
kolik nadějných výsledků. Věřme, že to
bude do dalších bojů povzbuzením. Určitě v nové sezóně přijdou další.
Sezóna končí, konečně jsou tu prázdniny. Přejeme všem dětem krásné prožití těch dvou měsíců. A nezapomeňte
na sport. Tréninky nejmenších stolních
tenistů začnou poslední týden v srpnu.
Doufáme, že do nové sezóny přivedou
do nejúspěšnějšího sportovního oddílu
našeho města rodiče další zájemce.

Výsledky velké kopané
Muži
16.5.2010 Loket - Kynšperk 2:2 (Kolov,Vágner M.)
23.5.2010 Kynšperk - Bečov 2:1 (2 Kolov)
30.5.2010 D. Žandov - Kynšperk 2:2 (Kolov, Vágner M.)
6.6.2010 Kynšperk - Žlutice 3:1 (2Vágner M., Lhota J.)
13.6.2010 Lipová - Kynšperk 0:1 (Kolov)
Dorost
15.5.2010 Bečov - Kynšperk 8:3 (Packert, Štryncl, Carda)
22.5.2010 Kynšperk - Žlutice 3:2 (2 Packert, Štryncl)
29.5.2010 Kynšperk - Loket 3:1 (2 Orgoník, Packert)
6.6.2010 Bochov - Kynšperk 1:3 (2 Packert, Orgoník)
Žáci
8.5.2010 Kraslice - Kynšperk 1:0
16.5.2010 Kynšperk - Svatava 7:1 (4 Kautský, 2 Kazilovský, Beran)
22.5.2010 Krajková - Kynšperk 0:3 (Kazilovský, Lukáč, Schumanski)
30.5.2010 Kynšperk - N.Sedlo 2:0 (2 Beran)
6.6.2010 Citice - Kynšperk 2:5 (3 Kautský, 2 Lukáč)
Přípravka
15.5.2010 Vintířov - Kynšperk 6:0, Kr.Poříčí - Kynšperk 3:0
22.5.2010 H.Slavkov - Kynšperk 7:0, Bukovany - Kynšperk 3:1 (vlastní)
30.5.2010 Kynšperk - N.Sedlo 1:1 (Rustler), Kynšperk - Kr.Poříčí 1:3 (Prančl D.)
12.6.2010 Kynšperk - Bukovany 0:4,
Kynšperk - Svatava 5:2 (2 Hamouz, Reidlová, Rustler, Prančl D.)
Jan Sassmann, Oddíl kopané

Konečná tabulka dorost
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tým
Březová
St. Role
1.FC K.Vary C
Žlutice
Bečov
Nové Sedlo
Bochov
Kynšperk
Loket
Vojkovice

Záp
18
17
18
18
18
18
17
18
18
18

+
12
12
11
10
9
8
7
7
2
0

0
4
3
2
4
3
2
2
1
1
0

2
2
5
4
6
8
8
10
15
18

Skóre
47: 22
103: 24
72: 39
63: 44
63: 59
58: 43
44: 52
33: 54
21: 76
15:106

Body
40
39
35
34
30
26
23
22
7
0

(Prav)
( 13)
( 15)
( 8)
( 7)
( 3)
( -1)
( -4)
( -5)
(-20)
(-27)

Konečná tabulka žáci
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým
Nové Sedlo
Kraslice
Rotava
Lomnice
Březová
Kynšperk
Bukovany
Svatava
Krajková
Kr.Poříčí
Citice

Záp
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

+
12
11
12
11
11
10
9
6
4
4
1

0
3
5
2
4
3
3
4
5
5
2
2

5
4
6
5
6
7
7
9
11
14
17

Skóre
58: 25
43: 28
75: 40
59: 35
70: 30
67: 47
49: 37
43: 55
40: 50
27: 76
20:128

Body
39
38
38
37
36
33
31
23
17
14
5

(Prav)
( 9)
( 8)
( 8)
( 7)
( 6)
( 3)
( 1)
( -7)
(-13)
(-16)
(-25)

4
7
2
7
4
3
6
4
2
2
2
2
3

3
2
7
4
12
15
14
18
20
22
29
30
31

169: 28
129: 16
137: 36
114: 39
98: 50
93: 64
75: 64
57: 79
71: 81
92:138
29:184
37:113
34:243

91
88
83
82
64
57
48
40
38
38
17
14
9

( 37)
( 34)
( 29)
( 28)
( 10)
( 3)
( -3)
( -8)
(-16)
(-16)
(-37)
(-40)
(-45)

Konečná tabulka přípravka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

H.Slavkov
Březová
Lomnice
Bukovany
Kraslice
Habartov
Nové Sedlo
Krajková
Vintířov
Kr.Poříčí
Kynšperk
D.Rychnov
Svatava

www.kynsperk.cz

36
36
36
36
36
36
34
34
34
36
36
36
36

29
27
27
25
20
18
14
12
12
12
5
4
2

Zveme vás 31. července 2010
Kynšperk nad Ohří u lávky
10.00 - 12.00
14.00
14.00
15.00
17.00
18.00
19.00
22.00
24.00

program:
Den otevřených dveří na přehradě Horka
Zahájení vodáckých závodů „Tršnice – Kynšperk“
Zahájení Dne Ohře u lávky kapela Relax
P.P.O. (Pražský pouťový orchestr)
Možná přijede nějaká nová keltská muzika
Místní hasičský sbor zapálí vatru řeky Ohře
Zahraje tradiční country skupina Parťáci Cheb
Bengálský ohňostroj nad naší řekou Ohří
Ukončení

Amatérský dálkový závod lodí
o pohár Povodí Ohře - 5. ročník
Start ve 14. hodin z Tršnic
Po 18 km cíl v Kynšperku u lávky
Vítězná dvojice na kanoi získá pohár Povodí Ohře a malou pozornost.
Další pohár je připraven pro vítěze v kajaku jednotlivců.
Na stupních vítězů rozdáme diplomy, ostatní získají účastnický list.
Přihlašování účastníků od 13.00 v restauraci U Fanynky v Tršnicích.
Je možno si půjčit lodě (kanoe i raft) za minimální poplatek,
nutno objednat do 27. července.
Jiří Roubínek 607 931 046

Miroslav Volf 602 833 596

Srdečně vás zve Miroslav Volf a město Kynšperk nad Ohří
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Sjednete právě teď smlouvu o stavebním spoření a připravte své děti na budoucnost.
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Sjednete
právě
teď smlouvu
o stavebním
spoření
připravte své děti
na budoucnost.
Vaši
školáčci
získají
nejen náskok
do života,
ale a
i kompletní
školní
výbavu.
Vaši školáčci získají nejen náskok do života, ale i kompletní školní výbavu.
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Cheb

NPC  UFM IPE  

Akce platí do 31. 8. 2010.
Akce platí do 31. 8. 2010.
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604 119 904, 608 961 177
www.rsts.cz/skola • infolinka 800 112 211
www.rsts.cz/skola • infolinka 800 112 211
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Využijte našich dlouholetých zkušeností - na trhu s nemovitostmi působíme již 17 let.
Zajistíme pro Vás veškeré služby spojené s prodejem, koupí, pronájmem nemovitostí.
Prodáte nemovitost a nechcete se starat o daň z převodu nemovitostí? Vše zajistíme za Vás.
Chcete koupit nemovitost a nemáte dostatek ﬁnančních prostředků?
Zajistíme Vám hypoteční úvěr na koupi Vaší nemovitosti
a to u veškerých bankovních ústavů v ČR.

Realitní kancelář

Reala Lakomá s.r.o
NABÍZÍME K PRODEJI:
prostory pro textilní
malovýrobu v provozu,
vč. strojového vybavení, parkoviště 274 m2,
Kynšperk n/O
cena: 2.800.000,- Kč

Chcete koupit nemovitost a nejste si jisti, zda nemovitost není právně zatížena?
Provádíme poradenství zcela zdarma.
Chcete inzerovat do celé ČR?
V naší realitní kanceláři přijímáme inzerci pro inzertní noviny
pro Českou republiku – Celoplošný INZERÁT.

byt 1+2/B v os.vl.,
Kynšperk n/O, nám.
SNP, 4. patro

Hlavní sídlo naší realitní kanceláře je:
Evropská 1558/33, 350 02 Cheb
Tel./fax: 354 424 334, 354 435 656, Mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
PO- PÁ: od 8:00 do 16:00 hod.

cena: 550.000,- Kč

V Kynšperku nad Ohří nás najdete na adrese:
Pod domovem 119, 357 51 Kynšperk nad Ohří.
Tel./fax: 352 693 377, mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
PO-PÁ: od 16:00 do 17:00 hod.

byt 4+kk/2B v os.vl.,
Sokolov, Atletická
ul., 128 m2, novost.
nadstandard,
cena: info v RK

Po telefonické dohodě je možné jednat i mimo shora uvedené hodiny.
Po dohodě přijedeme my k Vám a dohodneme vše potřebné.
Pro své klienty hledáme byty, rodinné domy, rekreační objekty v okresech:

CHEB, SOKOLOV, KARLOVY VARY

Naši nabídku nemovitostí najdete
na internetu: www.reala-lakoma.cz
e-mail : rklakoma@reala-lakoma.cz

Váš nejbližší výrobce
Kalibra Nova, Hroznětínská 183,
K. Vary - Otovice, 362 32
tel.: 353 505 515
web: www.kalibra.cz

Váš nejbližší obchodník:
Josef Synáč
tel.: 603 255 110
e-mail: josef.synac@kalibra.cz

N
Á
B
Y
T
E
K
VÝROBA NÁBYTKU NA ZAKÁZKU

KUCHYŇSKÉ LINKY
VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
A JINÉ
Valečka Pavel • Kynšperk nad Ohří
kontaktní telefon: 732 914 811
www.kynsperk.cz
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