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Střípky z majetkového
odboru

Pracovníci Správy majetku s.r.o. zahájili práce
na rekonstrukci chodníku v ulici Jiřího z Poděbrad u pobočky České spořitelny. Akce byla již
v plánu minulý rok, ale její realizace se neuskutečnila z finančních důvodů. Výjezd do ulice
Chebská bude podstatně zúžen tak, aby mohly
být vytvořeny dostatečně široké chodníky pro
pěší na obou stranách. Klienti bankovního ústavu
tak budou muset svá vozidla odstavovat o několik
desítek metrů dále. Toto situační řešení s oboustranným chodníkem bylo přijato na návrh Policie
ČR - dopravního inspektorátu.
Ke konci se blíží rekonstrukce fasády na budově
městského úřadu. Při rekonstrukci se provedly i nové
rozvody nízkého napětí a počítačové sítě. Členitost
fasády a ozdobné prvky okolo oken byly zachovány,
i když se nejedná o památkově chráněný objekt.
Do stanoveného termínu, a to 20. června 2008,
jsme zajistili podání žádosti o dotaci na Rekonstrukci
Starého náměstí, ulice U Tavírny a náměstí SNP,
včetně tří dětských hřišť. Oproti informaci z minulého měsíce se předpokládané náklady vyšplhaly
na téměř 40 milionů Kč. Město by mělo ze svého
uhradit 7,5 %, což činí cca 3 miliony. Ostatní tvoří
dotace z prostředků EU – 85 % a ze státního rozpočtu
7,5 %. Pro celý NUTS 2 severozápad (Ústecký a Karlovarský kraj) je alokováno 1,041 miliardy Kč na celé
období 2008 - 2013 pro města od 5 do 50 tisíc obyvatel. Tedy není to vůbec mnoho a zájem měst je obrovský. O výsledku řízení o přidělení dotace se dozvíme
za 3 až 4 měsíce. Tak si držme palce.
Zatím neznámý zloděj nám postupně odstrojuje
měděné okapové svody na kostele. Svody nahrazujeme již pozinkovaným materiálem. Kam až půjde
drzost odevzdávačů šrotu, než zákonodárci přijmou
potřebná zákonná opatření? Policie ČR není svými
silami schopna těmto krádežím zamezit. A nám
ve městě se ztrácejí rošty a kryty z uličních vpustí
a z revizních šachet a v podstatě vše, co je kovové
a není zabetonované nebo přivařené.  Pachatel způsobí škodu v tisících, i když obdrží v kovošrotu
řádově desetikoruny.
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru

Z města
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Slavnostní otevření části sportovního areálu

Skatepark - volejbalové kurty - beach volejbalové
kurty - víceúčelového hřiště.
Slavnostního otevření se zúčastnili poslanec
parlamentu ČR Lubomír Suk (ODS), majitel dodavatelské firmy Milan Hubert a stavbyvedoucí ing. Mysliveček, za TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří byl pozván
předseda TJ Miroslav Štrunc a za příznivce jízdy
na skatu Jára Vandas. Přítomni byli i další zástupci
města, TJ a příznivci sportu.
Poděkování patří Sokolovskému pivovaru, který
věnoval zdarma občerstvení a které zajistil pan Sás, kapele SELFEXILE, zvukaři Jiřímu Vydrovi, také oddílu
volejbalu, který předvedl exhibiční zápasy na beach-volejbalových kurtech a skatistům za předváděčku
na prknech a kolech.
První část realizace sportovního areálu stála 8.200.000,- Kč.
(kat)

Z města
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Chcete topit ekologicky?
Požádejte o dotaci

Státní fond životního prostředí (SFŽP) vyhlásil Státní program na podporu úspor energie a využití
obnovitelných zdrojů energie. Každý, kdo nahradí kotel či kamna na fosilní paliva za moderní kotel na biomasu či tepelné čerpadlo, nebo si pořídí solární systém, má šanci získat dotaci.
Příjem žádostí bude ukončen 31. prosince 2008.
Žádosti se podávají krajskému pracovišti SFŽP podle místa realizace projektu.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI:

Dotace jsou určeny pouze fyzickým osobám. Žadatelem tedy může být:
•
vlastník bytu nebo rodinného domu, ve kterém je instalován obnovitelný zdroj
•
nájemník, pokud má souhlas vlastníka bytu nebo rodinného domu
Šanci získat dotaci má každý, kdo splní určené podmínky a podá žádost ve stanoveném termínu. To
platí do vyčerpání prostředků z fondu, který má pro tyto účely připraveno 100 milionů korun. Dotaci
mohou získat i ti, kteří výměnu kotle provedli již před vyhlášením programu. Podporu totiž lze poskytnout
pouze na ukončené akce (tj. na již nainstalovaná zařízení), a to maximálně do 18 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu (realizace a financování akce musí být zahájeny po lednu 2005).

CO BUDE PODPOROVÁNO:

Z programu budou podporovány investice do enviromentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu
teplé vody pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby. Jde výhradně o lokální systémy, které využívají sluneční energii nebo energii biomasy a zajišťují dodávku tepla nebo teplé vody. Do této skupiny patří kotle
na biomasu, solární systémy na přitápění a taktéž na celoroční ohřev vody.
Do druhé skupiny investic je zařazena podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly.
Jedná se výhradně o tepelná čerpadla pro vytápění a mohou být v kombinaci s jiným zdrojem. Pokud by
instalace tepelného čerpadla vyvolala potřebu posílení přípojky na elektrorozvodnou síť, náklady na toto
opatření nebudou součástí základu pro výpočet podpory.

VÝŠE PODPORY:

Výše dotace na jednoho žadatele může dosáhnout až 60.000,- Kč, maximálně však 50% výše základu
pro výpočet podpory podle typu programu. Jen na vysvětlenou - základ pro výpočet podpory tvoří polovina z celkových nákladů projektu zkrácená o neoprávněné náklady.
Ve všech programech se bude SFŽP podílet na úhradě odborného posudku do výše 50% celkových
nákladů, maximálně do výše 3.000,- Kč.
Podrobné informace včetně seznamu dokladů, které je třeba předložit, formulář žádosti a formulář
potvrzení obecního úřadu mohou žadatelé získat na webových stránkách SFŽP (www.sfzp.cz) v sekci
Národní programy.
Pracovníci krajských pracovišť nabízení po předchozí telefonické domluvě zdarma osobní konzultace.
Jitka Martínková
referent majetkového odboru

Z města
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Pronájmy a prodeje

Nabídka nebytových prostor do nájmu:
•

•
•

nebytový prostor v přízemí objektu v Chebské ulici čp. 386,
nájemné je stanoveno ve výši 600,- Kč/m2/rok,
nebytový prostor v ulici Zámečnická čp. 501,
výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití,
nebytový prostor v ulici M. Gorkého čp. 562,
výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití.

Nabídka bytů do nájmu:
•

•

malometrážní byt č. 7 o velikosti 2+ kk, kategorie standard, s balkonem – J. K. Tyla čp.882.
Výše nájemného je stanovena na minimálně 64,41,- Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva     bude uzavřena
na dobu určitou,
malometrážní byt č. 10 o velikosti 2+kk, kategorie standard, s balkonem – J.K.Tyla čp.882
Výše nájemného je stanovena na minimálně 64,44,- Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva     bude uzavřena
na dobu určitou.
Bližší informace Vám budou poskytnuty na majetkovém odboru.

Jitka Martínková
referent majetkového odboru

Svoz nebezpečného a nepotřebného objemného odpadu

Jak jsem vás již informoval v červnovém vydání a jak jste si jistě sami všimli, uskutečnil se ve čtvrtek
dne 15. května 2008 pravidelný jarní svoz nebezpečného a objemného odpadu. Svoz se konal z důvodu
květnových svátků v posunutém termínu. Svoz odpadů zajistili tradičně smluvní partneři - oprávněná
společnost A.S.A., spol. s r.o., provozovna Tisová a bývalé Technické služby, stávající složka Správy majetku
Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o.
Sebráno bylo 11,89 t objemného odpadu (při posledním podzimním svozu 9,69 t a pro bližší porovnání při loňském jarním svozu 12,34 t), 0,37 t vyřazených lednic (na podzim 0,15 t).
Televizorů a dalších elektrospotřebičů bylo tentokrát zanedbatelné množství
a nebyly - stejně jako některé jiné odpadové komodity - odpadovou
společností vůbec vykázány (nadále platíme za nebezpečné odpady
smluvní paušál). Na objemný odpad a pneumatiky se paušál ale
nevztahuje. Alarmující je stále narůstající množství sebraných
pneumatik, kterých se sešlo celkem 5,99 t (5,85 t).
Za likvidaci starého nábytku apod. město zaplatilo 12.213,- Kč (12.675,- Kč), za pneumatiky
19.246,- Kč (19.040,- Kč,). Pokud by se jednalo
o obměnu bytové vybavenosti či ojetých pneumatik osobních automobilů občanů města,
nedalo by se nic namítat. Starý nábytek je však
velmi často odkládán dovozci z německých
hromádek jako neprodejný, pneumatiky pak
pochází z podnikatelské činnosti - opakovaně zdůrazňuji - k tíži města a tím i vás!
Vladimír Kodýdek
majetkový odbor

Z města
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K OTÁZCE PRO OVÚPD

Zda může místní odbor výstavby, územního plánování a dopravy činnost firmy Velkoobchod J + J
v areálu bývalého pivovaru v ulici Sokolovská č.p. 482, Kynšperk nad Ohří balením briket zakázat?

Dne 18.12.2006 MěÚ Kynšperk nad Ohří, odbor výstavby, územního plánování a dopravy  dodatečně povolil
stavební úpravy pro provozovnu „velkoobchod J+J, Kynšperk nad Ohří“. Jednalo se o stavební úpravy spojené se
změnou v užívání části stávajícího objektu bývalého pivovaru v ulici Sokolovská č.p. 482, Kynšperk nad Ohří pro
podnikatelskou činnost investora provozování velkoobchodní  a maloobchodní činnosti spojené s balením briket
do papírových nebo PE obalů. Dovezené volně ložené brikety, které měly být složeny do uhelných bunkrů uvnitř
objektu a následně uvnitř objektu měly být ručně baleny. V budově neměla být instalována žádná technologická
zařízení, která by mohla být  zdrojem nadměrného hluku. V provozu mělo být zaměstnáno 10 mužů a 2-3 pracovníci
v kanceláři. Stavebníkem je  paní Jana Kobrová, nar. 03.10.1981, bytem Mariánské Lázně, Kollárova 598/20, PSČ
353 01, jako osoba podnikající podle zvláštní předpisů IČ: 73722871 (dále jen „stavebník“). Na tuto stavbu dosud
nebyl vydán kolaudační souhlas. Stavební úřad provedl dne 10.8.2007 kontrolní prohlídku na stavbě, jelikož bylo zjištěno, že v měsíci červen 2007 stavebník zahájil provoz balením briket bez kolaudačního souhlasu. Na této kontrolní
prohlídce zjistil, že provoz balení briket, který nebyl ještě povolen, je zde provozován, ale v jiných prostorách, ve kterých byly povoleny stavební úpravy. Dovážené volně ložené brikety byly složeny  v zadní části dvora na prostranství
přikryté lehkou montovanou halou a v tomto prostoru byly baleny pracovníky do papírových pytlů. Dne 13.8.2007
byl vydán zákaz užívání stavby, teprve až po vydání exekuční výzvy dne 25.9.2007, byl provoz dne 10.10.2007 zastaven. Dne 19.9.2007 bylo zahájeno řízení ve věci správního deliktu, které bylo ukončeno dne 28.11.2007 vydáním
rozhodnutí o pokutě. Dne 18.10.2007 bylo zahájeno řízení o odstranění nepovolené změny stavby před dokončením,
toto řízení bylo dne 26.11.2007 přerušeno, neboť stavebník požádal o dodatečné povolení změny stavby před dokončením a povolení nových změn. Dne 26.11.2007 byl stavebník vyzván k doplnění podkladů pro posouzení.
Vzhledem k opakovaným stížnostem obyvatel sousedních obytných domů při nepovoleném provozování v roce
2007, které bylo řešeno i Policií ČR, a to zejména na značnou hlučnost, která byla i v nočních hodinách, vzniklou
provozem jak při skládání briket tak i nakládacích mechanizmů a na značnou prašnost při  vysypávání dovezených
briket nákladními automobily a uložením uhelného prachu a mouru, doporučil stavební úřad provedení posouzení
vlivů na životní prostředí výše uvedeného provozu v rámci zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí… (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Pokud však stavebník splní všechny zákonné podmínky, dodá souhlasná stanoviska dotčených orgánů pro
povolení provozu balení briket, bude vydán kolaudační souhlas, ve kterém se povolí změna v užívání části stavby
objektu bývalého pivovaru v ulici Sokolovská č.p. 482, Kynšperk nad Ohří.
Jan Hermann
vedoucí odboru výstavby, územního plánování a dopravy

Bude nebo nebude moci „Velkoobchod J+J“ provozovat svoji činnost v prostorách bývalého
kynšperského pivovaru?
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č.2 zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí dospěl Krajský úřad Karlovarského kraje jako příslušný úřad dle § 22 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí k závěru, že záměr
„Velkoobchod J+J – změna září 2007 má významný vliv na životní prostředí a b u d e posuzován podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Odůvodnění:
Příslušný úřad obdržel nesouhlasná vyjádření k oznámení z hlediska jeho vlivu na životní prostředí, a to
od Města Kynšperk nad Ohří, Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
a veřejnosti. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr má významný vliv
na životní prostředí.
(z dopisu Krajského úřadu Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne3.6.2008)
(kat)

Den Ohře
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Miroslav Volf a organizace města Kynšperka nad Ohří
pod záštitou starosty města René Bolvariho
zvou srdečně všechny spoluobčany a návštěvníky města

v sobotu 26. července 2008 od 14,00 hodin na

Den Ohře
Program:

u lávky přes řeku

8,00 – 12,00 hodin .......................................................
Turnaj v nohejbalu, na volejbalových kurtech
„u Dupárny“
10,00 – 12,00 hodin . ....................................................
Den otevřených dveří na přehradě Horka, zve
Povodí Ohře s.p. a Veolia Sokolov – VOSS
14,00 hodin...................................................................
Start amatérského vodáckého závodu „O Pohár
Povodí Ohře“
Tršnice – Kynšperk nad Ohří – 18 km (TršniceNebanice 10 km, Nebanice Kynšperk 8 km)
Prezentace „U Fanynky“ ve 12,30 hodin
Objednané lodi zajistíme za úplatu do 21. července
Informace: Jiří Roubínek 607 931 046, Miroslav
Volf 602 833 596

14,00 hodin...................................................................
Kynšperk nad Ohří
Veselé odpoledne plné her a soutěží u vody –
moderuje David Petřík a spol.
- slavnostní zahájení
- závody sportovních lodí
- soutěž o nejlepší vodácký vtip a písničku
- rybářské soutěže
- silové soutěže pro dospělé
18,00 hodin...................................................................
zapálení slavnostní vatry a Tombola
- country koncert
22,00 hodin...................................................................
ohňostroj
- na závěr hudba k tanci a poslechu
- konec ve 24 hodin

Občerstvení zajištěno.
Sponzoři:
Město Kynšperk nad Ohří, Veolia, Správa majetku Kynšperk nad Ohří, MKS Kynšperk nad Ohří, TJ
Slavoj Kynšperk nad Ohří, Český rybářský svaz Kynšperk nad Ohří, Karlovarský kraj, Povodí Ohře,
Dronte, Radio Egrensis.

Den Ohře – Turnaj v nohejbalu tříčlenných družstev
Termín konání:
Místo:
Prezentace:
Vklad:

sobota 26. července 2008 v rámci oslav Dne Ohře
volejbalové kurty „u Dupárny“
8,00 – 8,30 hodin
90,-Kč
Přihlášky a informace: Jiří Roubínek, mobil: 607 931 046

Školství
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Akademie ZŠ

1

Aby bylo veselo …..

Ve čtvrtek 26. 6. 2008 v odpoledních hodinách proběhla akademie žáků a pedagogů Základní školy
Kynšperk nad Ohří.
A skutečně veselo bylo a bylo se
i na co dívat. Jedno vystoupení střídalo druhé. Zapojili se od prvňáčků
až po deváťáky všichni, kteří mají
rádi hudbu, tanec a zpěv a nebojí
se vystupovat. Děti nacvičovaly svá
vystoupení s vyučujícími a vedoucími zájmových kroužků. Zakončení
celoroční práce školy se povedlo,
každý z diváků si mohl z bohatého
programu vybrat a pobavit se.
Srdečné poděkování patří řediteli p. V. Palíkovi a zaměstnancům
MKS, kteří poskytli zázemí a technickou pomoc.

2

Mgr. Štěpánka Neubergová

3

4

Školství
5

6

7

8
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foto:
1

II. B Šíleně smutná princezna

2

ABECEDA žáků 1.B a 1.C

7

mažoretky Aleny Kubisové

3

hodina angličtiny v 6.A,B

4

Večerníček

5

A ja taka dzivočka – 6.C

6

Zkouška sboru 3.B

8

Touha – soubor Jany Tomsové
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Rozloučení s předškoláky

Již tradiční rozloučení s předškoláky bylo s netradičním vystoupením Sonyen a Marty ze země Not. Vystoupení plné kouzel a písniček si děti
užily v mateřské škole U Pivovaru ve středu 11. června. Ještě několik bezstarostných dní ve školce a přijde
první vážnější kontakt s nadcházejícím školním rokem při předávání vlády ve škole.
(kat)
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Nastudovanými
skladbami zpříjemnili
letošní absolventi ZUŠ
Kynšperk nad Ohří
podvečer dne 9.6. 2008
v koncertním sále školy
publiku, které si je přišlo
poslechnout. Přejeme
jim, aby se i nadále
umění věnovali buď
pokračováním v dalším
studiu na naší škole,
nebo alespoň jako diváci
a posluchači.
Zdeňka Karbulová
ředitelka ZUŠ

Absolventi ZUŠ 2008

Školství
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Projekt – „Děti, umění a děti“

Na tomto projektu se podílely děti Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří pod vedením svých
učitelů a děti ze školní družiny ZŠ Kynšperk nad Ohří.
Žáci ZUŠ připravili každý měsíc program, aby děti ze školní družiny viděly své spolužáky z jiné strany z umělecké. Co jsou schopné vytvořit, či se naučit pod šikovným vedením svých učitelů.
Jelikož se projektu zúčastnily děti 6 až 9-ti leté,
tak šlo i o to, aby měly představu o možnostech případného dalšího vzdělávání a vzbudit u nich zájem
o umění. V jednotlivých částech projektu se přestavili žáci ze všech oborů vzděláváni v ZUŠ (hudební,
výtvarný, dramatický a taneční). Podle jednoduché
ankety a z dopisu paní vychovatelky vyplývá, že
projekt byl úspěšný a že se dětem ukázky líbily.
Abychom ocenili žáky, kteří se projektu zúčastnili, jak ze ZUŠ, tak ze školní družiny, připravili
jsme pro ně dárečky, které jsme mohli nakoupit
díky finanční podpoře ze „Správy majetku s.r.o.“,
za kterou moc děkujeme. Dárky budou předány
v rámci zábavného odpoledne dne 23.6. 2008
v 15,30 hod.
Jsme moc rádi, že spokojenost byla na obou
stranách a těšíme se na další spolupráci.
Karbulová Zdeňka

PLASTOVÁ A HLINÍKOVÁ
OKNA A DVEŘE
vnitřní dveře – montáž + demontáž
Nádražní 617
357 51 Kynšperk nad Ohří
tel. 352 689 300
fax 352 693 700
e-mail: vyroba_oken_kynsperk@gmx.net
Provozovna se nachází v Kynšperku nad Ohří

Rybáři
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Okresní kolo
„Zlatá udice“
v Lokti

Dne 17. května se konaly závody
– „Zlatá udice“ okresní kolo pořádané MO ČRS Loket. Žáci ZŠ Kynšperk nad Ohří bojovali o nominaci
do krajského kola a zúročili tak svůj
um, který získávali od září tohoto
školního roku. Přihlásilo se celkem
13 dětí, z toho 2 žákyně, 2 dorostenci
a 9 žáků. Závod v rybolovu probíhal
na revíru Ohře 15 v prostoru krásné
loketské přírodní divadelní scény
v těsné blízkosti mostu a pod dominantou loketského hradu. Po sečtení
úlovků na upraveném prostoru se
házely zátěžové disciplíny z rybolovné techniky: a) hod zátěží
do dálky, b) skische a c) arenberg
(plachta). Bylo připraveno   i další  
pracoviště, kde žáci rozpoznávali
rostliny a živočichy, kteří žijí ve vodě
nebo kolem ní   a ryby z barevných
fotografií. Psali i znalostní testy
z rybářského zákona a jednotného
rybářského řádu platného pro rok
2008.
Ve 12.00 bylo vyhlášení výsledků
jednotlivců a byly rozděleny ceny
v jednotlivých kategoriích.

Nominovaní do krajského kola „Zlatá udice“, které se konalo 30.5 - 1. 6. ve Kdyni :
1. Nejedlá Nikola
2. Biohlávková Denisa
3. Mňatinoha Michal
4. Jurygáček Vladimír
5. Sochor Daniel
6. Pešák Rudolf

Kynšperk nad Ohří
Loket
Loket
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
Loket

dorostenec
žákyně
žák
žák
žák
žák

Ve 12,30 bylo ukončeno okresní kolo „Zlatá udice“ v Lokti a závodníci odcházeli domů s pocitem
zúročení dosavadní práce za uplynulé období příprav na tyto závody.
Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku

Rybáři
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Krajské kolo „Zlatá udice“
ve Kdyni

Ve dnech 30. - 31. května a 1. června se konalo
Územní kolo „Zlaté udice“ ve Kdyni. Celkem se
přihlásilo 34 dětí ze sedmi okresů bývalého Západočeského kraje (Domažlice, Rokycany, Tachov,
Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Sokolov).
Ihned po příjezdu v 17 hodin po prezentaci
a večeři se psaly znalostní testy a rozpoznávání
živých ryb, rostlin a vycpaných nebo obrázkových
živočichů. V sobotu, již velmi brzy ráno po snídani začal ranní a pak i odpolední závod v lovu
ryb udicí. Dopadl velmi slušně, protože hlavní
složkou rybníku byl kapr obecný a mnoho jiných
druhů kaprovitých ryb, včetně amura bílého, který
po zakrmení vděčně přijímal nabízenou nástrahu
na háčcích, což hlavně ocenili ti nejmenší závodníci, protože kapr i amur větších velikostí je dosti bojovná
ryba.
Za Základní školu Kynšperk nad Ohří se zúčastnilo družstvo ve složení: Vladimír Jurygáček, Tomáš
Řezáč a Nikola Nejedlá. Dále v našem družstvu za okres Sokolov byl Rudolf Pešák, Michal Mňatinoha
a Denisa Biohlávková. Všichni bojovali v pětiboji.
V neděli, opět brzy ráno, byla na řadě rybolovná technika. Závodníci dokazovali své rybářské umění
s prutem na terče včetně muškaření. Vyhlášení výsledků,
dekorování a předání cen bylo v 15.30. Nejlepší z rybolovné techniky z našeho družstva bylVladimír Jurygáček, který obsadil čtvrté místo ze 23 žáků a Nikola
Nejedlá třetí místo z 6 dorostenců.
Jak si celkově vedli, ukazuje přehledná tabulka
jejich výsledků.

Přihlášené dětí v kategoriích:

žáci pětiboj
23
dorost pětiboj 6   
žákyně pětiboj 5   
                                                                    

Naši závodníci obsadili:
- dorost pětiboj
- žáci pětiboj
- žáci pětiboj
- žáci pětiboj
- žáci pětiboj
- žákyně pětiboj

Nikola Nejedlá (Kynšperk nad Ohří)
5. místo
Vladimír Jurygáček (Kynšperk nad Ohří) 17. místo
Tomáš Řezáč (Kynšperk nad Ohří)
21. místo
Michal Mňatinoha (Loket)
13. místo
Rudolf Pešák (Loket)
15. místo
Denisa Biohlávková (Loket)
4. místo

Na základě umístění ve všech kategoriích nikdo z našeho okresu Sokolov do Národního kola ZU pořádaného ve dnech  20. – 22. června v Mladé Boleslavi.
Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku

MDD
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Mezinárodní den dětí

Organizace a spolky se domluvily a společně připravily celodenní program pro děti

O kynšperského buřta

Sobota 31. května patřila dětem. Dopoledne byla pro předškolní děti do 6 let otevřena Mateřská školka
U Pivovaru, kde si děti mohly prohlédnout hernu a pohrát si s hračkami, rodiče se mohli zeptat paní
ředitelky Mileny Švehlové na vše, co je zajímalo. Pro děti školního věku do 15 let byl v kině promítán film
Za plotem, vstup mimořádně zdarma.
Odpolední program a soutěž O kynšperského buřta byly pro všechny děti od 0 do 15 let. Soutěž začala
na dvoře za starou školou a stanoviště byla v centru města a blízkém okolí.

V přehlídce zájmové činnosti ZŠ Kynšperk nad Ohří se přestavily:

Sestry v akci s Janou Tomsovou, mažoretky (Šárka Pencová), aerobik (Jana Tomsová), mažoretky
(Iveta Trefilová), Pom-pom (Šárka Pencová), mažoretky (Alena Kubisová), gymnastika - Amarioly (Iveta
Horová), tanec (Jessica Wohnerová, Klára Endyšová), orientální tanec (Alexandra Jarošová), na závěr společná píseň „Oh happy day“.

Prezentace zájmových kroužků: aranžování (Jana Sobotková), keramika (Hana Soukupová), letecký
modelář (Karel Knobloch), fotografický kroužek (Jana Tomsová), vaření a pečení (Ivana Hausteinová).
Děti si na předem určených startech vyzvedly plánky s mapkou a se stanovišti, která měla najít,
splnit jednoduchý úkol a získat razítko. Po získání potřebného počtu razítek jim byl na závěr předán pamětní list
a občerstvení. Závěrečné předávání cen proběhlo za hasičárnou, nechyběly hudba, tanec, zábava a nakonec i vojenské
přepadení.

MDD
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Zábava od rána až do večera.

Na přípravě celé akce se podíleli zástupci městských a místních organizací, podnikatelé i jednotlivci:
základní škola a její Středisko volného času, Městské kulturní středisko a Infocentrum, Městský úřad, Technické služby města, TJ Slavoj, Junáci, Rybáři, Městská policie, Hasiči, Policie, Mezdos, Domov důchodců,
MŠ U Pivovaru, Airsoft, Baby club, ZUŠ, Moto Lhotský, MO ČSSD, KSČM.
Sponzoři: Město Kynšperk nad Ohří, ZKD Sušice, Potraviny Koudelková, Papírnictví Alfik, Uzenářství
Krkovička, pan J.S., Spedition Amm GmbH - Konradsreuth a všechny zúčastněné organizace.
Dusné a horké počasí jistě odlákalo mnoho dětí k vodě, přesto se akce zúčastnilo přes 150 dětí.           (kat)

Rybáři
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Rodinné rybářské závody

Dne 14.6.2008 proběhl 4.ročník tradičních rodinných
rybářských závodů na překrásném soukromém rybníku
na Chlumu Svaté Máří. Závody začaly v 8,00 hod za nádherného slunečného počasí. Všichni zúčastnění se před
zahájením posilnili čajem a vánočkou, které zde byly pro
ně připraveny. Za asistence bezchybně pracujících rozhodčích se úlovky množily, byly změřeny a pouštěny zpět
do vody.
Akce trvala do 12,00 hod, potom se všichni závodníci
přesunuli do restaurace Bílá Labuť, kde proběhlo vyhodnocení a předání cen.

Konečné pořadí:

1. místo
David Velíšek a Pavel Velíšek
- 343 bodů
2. místo
Nela Princová a Slávek Princ
- 200 bodů
3. místo
Daniela Princová a Tereza Zachulová - 155 bodů
Tuto akci pořádala MO ČSSD za velkého přispění Břetislava Slánského, bez kterého by tato akce
nemohla vzniknout a kterému bych chtěl touto cestou poděkovat. Dále děkuji všem zúčastněným a našim

Různé
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Poděkování

Fotoreportáž z patnáctých Letních slavností města
a z druhé Regionální přehlídky mládežnických dechových
orchestrů jsme do uzávěrky tohoto čísla Kynšperského
zpravodaje nestihli, alespoň v krátkosti bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli:
Dechové orchestry z Tachova, Mariánských Lázní, Sokolova, Žlutic, z Kynšperku nad Ohří Městská dechová hudba
a Mládežnický dechový orchestr Základní umělecké školy
Kynšperk nad Ohří, Majorettes Základní školy Kynšperk,
dále mažoretky z Mariánských Lázní, Tachova, Mateřské
školy, Travestie Praha, skupina Meteor, Big Band Gringos
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Mirákl Sokolov, Město Kynšperk
nad Ohří, Správa majetku a technické služby města Kynšperku nad Ohří, obvodní oddělení Policie ČR a Městský
strážník pan Stanko, Sbor dobrovolných hasičů.
Za finanční a materiální podporu děkujeme hlavnímu
partnerovi akce WITTE Automotive Nejdek, ZKD  Sušice,
Karlovarskému kraji a Městu Kynšperk nad Ohří.
Poděkování patří také Davidovi Petřikovi, který celou akci moderoval.

Kolektivy MKS a ZUŠ Kynšperk nad Ohří

Fotbal muži

Jedno z úspěšných utkání sehrálo mužstvo v sobotu 31.5. v odpoledních hodinách na kynšperké půdě
s družstvem Teplá s výsledkem 8:3.
Návštěva fotbalového utkání byla také součástí soutěže O kynšperského buřta, která byla pořádána
na oslavu Mezinárodního dne dětí.

Vernisáž
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Vernisáž v č.p.1

Josef Balek je malíř-autodidakt. Již od začátku své tvorby
pracuje technikou olejomalby, vyzkoušel ale i jiné techniky.
Byl velmi ovlivněn stylem Reona, ale později se mu zalíbil
i styl obrazů malíře Zdeňka Kopáče. Po návštěvách několika galerií si velmi oblíbil tvorbu mistrů starého Holandska
a práci umělců, jakými byli Rembrandt, Cuyp, Rubens, Neer,
Eyck a mnoho jiných...
V roce 2005 založil a dodnes vede uměleckou skupinu
„Volné sdružení umělců jižních Čech“, kde je kolem stovky
umělců z Čech, Německa, Rakouska, Slovenska, Švýcarska
a Holandska. Účastnil se již několika desítek výstav v Čechách
a Německu a chce vystavovat v Rakousku a Holandsku.
Naděžda Kubartová (1949) je pedagogem ve výslužbě.
Zpočátku se věnovala tvorbě keramiky, ale jak tvrdí „my lingvisté často postrádáme trojrozměrné vidění“, a tak přešla
po roce na plošnou tvorbu, u které již zůstala. Zpočátku
byl jejím výtvarným médiem pouze suchý pastel, ten však
poslední dobou začala střídat s olejomalbou, popřípadě
kombinovat s technikou enkaustiky.
Lenka Kubartová (1976) Má ráda větší formáty. Její nejoblíbenější technikou je asi pastel, zejména pro jeho tvárnost
a širokou škálu výrazových prostředků, nebrání se však ani
tvorbě olejem, temperou, případně uhlem. Ráda kombinuje
v jednom obraze různé techniky, zejména temperu nanášenou špachtlí s pastelem či strukturu s olejomalbou. V její
tvorbě převažují figurální motivy. S oblibou jednou za čas
namaluje něco provokativního – obrazy, které si jedna sku(kat)
pina lidí ihned oblíbí a druhá ihned zatratí.

Různé
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Baby club informuje
Baby club přeje všem dětem krásné prázdniny.
Po dobu letních prázdnin se do haly cvičit nechodí.
Hraní v Mateřské školce U Pivovaru také po dobu letních měsíců není.
Baby club připraví dětský koutek se soutěžemi v rámci oslav Dne Ohře v sobotu 26.7.
Na nové kamarády se těšíme zase v září.

Kateřina Štochlová

✂

Pozvánka
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POZVÁNKA NA 1. ROČNÍK
Letní Kynšperské olympiády
V sobotu 12. července 2008 od 14,00 hodin
Na fotbalovém hřišti u dřevěné lávky

Tým tvoří 1 muž a 1 žena, startovné 100,- Kč za tým.
Soutěžní disciplíny:
- hod pořezem
- sežer ho
- jízda na lodích...
Dvě vložené soutěže:
- pojídání knedlíků
- pití piva na čas
Občerstvení zajištěno, ceny, poháry, hudební produkce.
Přijďte se pobavit a prožít příjemné odpoledne.
Informace a přihlášky u T. Svoboda 603 524 597
Pořádá MO ČSSD, TJ Slavoj Kynšperk

✂

Po předložení této poukázky v pokladně Panského domu
mohou výstavu navštívit na 1 vstupenku 2 osoby.

•

poukázka

vstupenka  je v hodnotě 10,-Kč

Různé
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Infocentrum, cestovní agentura a výstavní síň v Panském domě
nabízí občanům a návštěvníkům města tyto služby:

Turistické infocentrum a cestovní agentura
-

informační služby regionálního rozsahu: informace o   dopravním spojení, ubytování a  stravování, o turistických zajímavostech apod.
prodej map, pohlednic, turistických známek, upomínkových předmětů apod.
prodej vnitrostátních a mezinárodních autobusových místenek
prodej vstupenek po celé ČR ( SPORT – KONCERTY – PARTY – DIVADLO – FESTIVALY –
autorizovaný prodejce Tiketstream, TicketArt, agentura Vlny
kopírovací práce (do A3), propagační práce
tisk z PC (do A3) barevně i černobíle
internet pro veřejnost zdarma                                                          
laminování (do A3)                                                                  
služby cestovní agentury: prodej zájezdů vybraných cestovních kanceláří – NABÍDKA DESTINACÍ PO CELÝ ROK, DO CELÉHO SVĚTA

Otevírací doba:
pondělí – pátek  9.00 – 12.00  13.00 – 17.00
sobota                                         13.00 – 17.00
Státní svátky zavřeno
POZOR !
PROVOZ V MĚSTSKÉM KULTURNÍM STŘEDISKU V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ
bude ve dnech od 21.7. do 15.8. 2008
částečně omezen z důvodu malování. Bližší informace   naleznete  na  hlavním vstupu do MKS

Botas
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Botas

Již 26. ročník, branně
orientační automobilové
soutěže BOTAS, se konal
v sobotu 24. května. Devatenáct posádek potvrzuje
veliký zájem o tuto soutěž,
ve které se prověřují nejen
řidičské schopnosti, ale
záludné úkoly často zaskočí
i ostřílené a zkušené borce.
Někteří soutěž chtěli vzdát
již na začátku, když měli
uběhnout dvě kolečka
na čas. Ale dojeli všichni
a určitě si to užili. Největším oříškem je hlavní úkol,
projet tzv. šipkáč a vyluštit tajenku.

vítězové

Soutěže:

Botasácká olympiáda, jízdy zručnosti, dopravní test,
stavění stanu, test ze zdravovědy, střelba prakem, střelba
z vodní pistole na hořící svíčky, hod vejcem na cíl, kuželky se
2 medicimbaly, kriket, test zručnosti s autíčkem na dálkové
ovládání. Vědomostní testy byly na všech stanovištích.

Výsledková listina:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

S. Hauf ml., Č. Malý, J. Rozsnyaki, S. Hauf st.
F. Kubis, P. Gajič, A. Kubisová, R. Gajičová
R. Gajič, J. Kohl, P. Gajičová, I. Kohlová
J. Archman, L. Štěrbová, L. Mikešová, H. Čáslavová
N. Lysáková, N. Lysáková, P. Kouřil, T. de Stefanis
J. Radl, V. Stehlík,, M. Kříž, V. Pečinka
L. Kula, J. Bajcar, J. Bajcar ml., J. Medvědová
M. Tunega, J. Tunegová, I. Baxová, Z. Margareta
J. Marešová, L. Dudášová, P. cibová, A. Vajdíková
L. Fürst, K. Fürstová, R. Cihlář, R. Kučera
R. Fiedler, L. Fiedler, O. Fogatoš, P. Piškula
K. Vlasatý, T. Salaba, L. Libenská, M. Palicová
P. Vynikal, T. Štěrba, J. Borák, F. Křenek
J. Pída, M. Prajer, V. Piškula, M. Kinka
R. Bolvari, P. Lhota, M. Dusík, M. Lhota
J. Tomsová, K. Tomsová, A. Klimentová, N. Macková
M. Klapal, K. Jankovská, R. Klapalová, V. Grban
M. Cimr, J. Hoskovec, J. Rosová, M. Záhorská
P. Pečinka, P. Jánošík, M. Zajíček, J. Toth

2951
3130
3866
4037
4122
4254
4263
4508
4586
4700
5219
5290
5764
6020
6031
6167
6219
6606
7360

Botas
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Nejlepší navigátor: Lucie Štěrbová
Nejlepší řidič: René Bolvari
Miss Botas: Jitka Medvědová
Hlavní rozhodčí: Jiří Roubínek
Ředitel soutěže: Jan Žilina

Sponzoři:

Město Kynšperk nad Ohří, Present Kov - Pavel
Kováčik, Morafis, Košr, Lajka, Kynšperský Kovošrot,
MO ČSSD Kynšperk nad Ohří, Sklenářství Maršál,
Alligard Libavské Údolí, Obuv Kynšperk nad Ohří paní Milotová, Papírnictví Alfík, restaurace Koruna,
restaurace Coruna, restaurace Kašna, hotel Bílá
Labuť, Autodíly Roman, Řeznictví U Krkovičky, Sedlářství Novák, Pračky Gajič, Konzum Volf, Plzeňský
Prazdroj, Truhlářství Bárta, Pekařství Tritia, Květinářství Laďka a Jarka.

Pánové:

Miroslav Soukup, Poul Milan, Jaroslav Kratochvíl,
Vlastimil Partyngl, Miloš Klapal, Karel Vodrážka

Technické zajištění: Technické služby města, ZŠ
Kynšperk nad Ohří
Štáb: Jiří Roubínek, Václav Chalupa, Tomáš Svoboda, Karel Plánka, Milan Pazdírek, Josef Rytíř, Jan
Žilina a ostatní pořadatelé. Organizační tým tvořilo
celkem 26 lidí.
Jan Žilina

Volejbal
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VOLEJBALOVÉ
OKÉNKO

Turnaj neregistrovaných

Dne 31.5.2008 se konal turnaj smíšených neregistrovaných družstev.
Přihlásilo se šestnáct družstev, která
byla rozdělena do tří skupin. Skupina A a B - registrovaná družstva
a skupina C - amatérská družstva.
Hrálo se za krásného, samozřejmě
objednaného počasí, od půl desáté
do půl páté v dobré náladě a pohodě,
ke které přispěla výborná organizace,
vítězové
za kterou chválíme pana Roubínka
a Ing. Koukala. Vedli si, jako vždy,
skvěle. Poděkování patří našemu věrnému rozhodčímu panu Hrudkovi, paní
Marinkové, která pomáhala Petrušce a Yvettce s přísunem energetických
nápojů a zdravé výživy našim zúčastněným, aby měli sílu podávat skvělé
výkony. Zároveň dávala ponaučení a razítka na stanovišti s první pomocí
dětem zapojených do soutěže, pořádanou ke Dni dětí.
Příští rok se bude  turnaj konat o týden později, protože někteří rodiče dali
samozřejmě přednost oslavě Dne dětí a nemohli se našeho volejbalového
klání  zúčastnit.
Mnohokrát děkujeme sponzorům:
Pan Košata (U Krkovičky)
Ing. Svoboda (ČSSD)
Paní Janotová (pekárna Tritia)

Volejbal
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Pořadí družstev
Registrovaní:
Amatéři:
1. VOBRŇÁTKA
1.
2. EMILIE
2.
3. HULIOVCI
3.
4. NOVÁ ROKLE
4.
5. MLADÁ MECHOVÁ 5.
6. GKS
6.
7. MIŠ MAŠ
8. MECHOVÁ
9. FOX TEAM
10. VYSMÁTÍ

ŽLABABY
FAMILY
LIVE TEAM
ŠEST STATEČNÝCH
DREAM TEAM
NOHLISTI

pánové: Koukal, Roubínek a Hrudka

Okresní přebor žen

Kynšperské ženy dohrály poslední utkání,
ale vzhledem k nedohraným utkáním některých
družstev sdělíme celkové umístění   našich dvou
družstev v příštím měsíčníku.

Mládež- krajské přebory

KADETKY - 1.MÍSTO
JUNIORKY - 2.MÍSTO
BLAHOPŘEJEME!!!!!
Děvčata pod vedením trenérek Y. Milfaitové
a P. Smrčkové vyjíždí v červenci, díky příspěvku
Městského úřadu na pobyt, na prestižní volejbalový kemp Z. Haníka (trenéra mužské reprezentace ČR) do Luhačovic. Mnohokrát děkujeme
Městskému úřadu v čele se starostou panem
Bolvárim za tento příspěvek. Myslím si, že je to
nádherná odměna za předvedené výkony děvčat
v soutěži. Moc si toho vážíme.

Vzpomínkové okénko

Za volejbal Yvetta Milfaitová

Dne 22. dubna 2008 nás navždy opustil a do volejbalového nebe odešel, ve věku 68 let,
pan Miloslav Milfait, volejbalisty přezdívaný „dědek“. Byl druhým žijícím nejstarším
hráčem kynšperského volejbalu. Dlouholetý hráč tehdejších kynšperských mužů, výborný
volejbalista, který si odnášel z prestižních turnajů ceny za nejvšestrannějšího hráče.
Kynšperští volejbalisté
,,Dědku, nikdy nezapomeneme.“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ve volejbalovém nebi již druhý rok odpočívá náš kamarád, trenér a především
vynikající volejbalista Arnošt Echtner, který musel kvůli zákeřné nemoci odejít
z tohoto nespravedlivého světa příliš brzy.
Kynšperští volejbalisté
,,Arny, stále Tě nosíme v našich srdcích a vzpomínáme.“
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Boží lednička

Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. Koloským 3,23

Určitě to znáte – pyšná maminka nebo babička, teta…   vystavila na dveře své ledničky vaši
kresbu ze školky nebo školy.Vůbec nevadilo, že nebyla nijak umělecká. Byla opatrovaná jako poklad,
protože máma, babička, teta… vás milovala a obrázek byl jen a jen pro ni.
Váš dětsky nemotorný výtvor byl sice stěží pozoruhodný pro někoho jiného, ale ony viděly
záměr vašeho srdce a měly tu moudrost, aby chápaly, že ke zdokonalení vašeho dětského nadání
potřebujete čas a cvik. Jejich uznání a podpora vás povzbuzovaly.
A Bůh je zrovna takový.
Ze všech možných přirovnání je nejpřiléhavější právě milující rodič. Bůh není otrokář, ani
zuřivý úkolář, není to náročný perfekcionalista připravený si nás podat, když něco nebudeme dělat
správně.
Pozor, prosím, nechápejte mě špatně – Bůh od nás očekává tu nejlepší snahu a touží po dokonalosti. Jeho požadavky na dokonalost však už byly splněny – v Jeho Synu Ježíši Kristu.Díky Jeho smrti,
pohřbu a zmrtvýchvstání vidí Bůh všechny věřící skrze Ježíšovy bezchybné činy a skrze Jeho oběť.
Naše často mylné a dětinské úsilí dělat to, co Bůh žádá , se Mu líbí. Snažíme se tím podobat Ježíši.
V životě to znamená, že nabídneme svou školní práci, své pracovní výkony našemu Otci – zrovna
tak, jako tu kresbu. Můžeme si přitom být jisti, že pokud jsme to všechno dělali Bohu ke cti a slávě
a pro radost pak, až dojdeme do nebeského domova, najdeme všechny výsledky svého úsilí s láskou
opatrované a „vystavené na Boží ledničce“.
Čistého srdce a lásky si Bůh cení víc, než perfektních výsledků.

Evangelický sbor, D.Holubcová

Poděkování panu řediteli Mgr. Jiřímu Danešovi
Rády bychom touto cestou poděkovaly řediteli Základní školy Kynšperk nad Ohří panu
Mgr. Jiřímu Danešovi za velkou a nepřestávající podporu volejbalového sportu. Poděkování patří
také paní Janě Tomsové a panu Michalovi Mašterovi, zaměstnancům Střediska volného času,
za výbornou spolupráci a také ochotu pomoci.
Trenérky volejbalu Y. Milfaitová a P. Smrčková

Policie / Hasiči
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Policie

Obvodní oddělení Policie Kynšperk nad Ohří
prošetřovalo v době od 29. května do 26. června 15
trestních oznámení, kdy se jednalo o:
• 6 případů maření výkonu úředního rozhodnutí užíváním mobilního telefonu ve věznici
Kolová.
• 1 případ vloupání do domu a krádež osobního
automobilu AUDI A4 se škodou 172 tisíc korun
v obci Kacéřov. Pachatel byl druhý den zadržen
pracovníky kriminální policie a vozidlo bylo
vráceno majiteli.
• 1 případ vloupání do trezoru na statku v Kacéřově, kde pachatel odcizil 37 tisíc korun a 1800
EU. Pachatel byl téhož dne zjištěn a veškeré
odcizené peníze byly vráceny majiteli.
• Případ, kdy Policie prověřovala krádež osobního automobilu VW POLO, ke které mělo
dojít v Kynšperku nad Ohří. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že oznamovatel si krádež
vymyslel.
• 1 případ trestného činu zanedbání povinné
výživy.
• Případ krádeže vloupáním do statku v Kacéřově. Neznámý pachatel odcizil CO svářečku
a části motoru.
• Případ, kdy Policie prověřovala vloupání
do kůlny u rodinného domu v obci Chlum, kde
pachatel odcizil strunovou sekačku, elektrické
zahradnické nůžky a vrtačku zn. BOSCH.
• 1 případ, kdy byla přistižena osoba při řízení
osobního vozidla, která nevlastnila řidičský

průkaz. Věc byla šetřena ve zkráceném přípravném řízení a předána OSZ Sokolov.
• Prověřování poškození pomníků na židovském
hřbitově. Neznámý pachatel povalil několik
náhrobků a jeden z nich poškodil.
• Prověřování trestné činnosti ublížení na zdraví,
kdy došlo k pobodání nožem mezi manželi.

Místní oddělení Policie se podílelo na zajištění
bezpečnosti a veřejného pořádku v rámci Letních
slavností města.
Policie v Kynšperku nad Ohří šetří několik
přestupků týkajících se krádeží železného šrotu
a měděných okapů z místního kostela.
Žádáme o spolupráci občanů!
Vzhledem k tomu, že narůstají případy krádeže
železného šrotu, Policie žádá občany, aby byli všímaví a v případě pohybu podezřelých osob nebyli
k této problematice lhostejní a sdělili tuto informaci Policii. (nebo také Městské policii?).
Nejen v době prázdnin apelujeme na rodiče, aby
své děti nenechali jezdit na kolech bez ochranné
helmy.
Cyklisti do 18 let musí helmy při jízdě na kole
užívat povinně.
Hezké prázdniny a příjemnou dovolenou!
npor.Bc. Jiří Novák

Hasiči
19. 6. Jednotka likvidovala následky dopravní
nehody
15.6. Požár svářecí soupravy Jednotka likvidovala požár autogenu
14. 6. Jednotka prováděla jímání ropných produktů z havarovaného jeřábu
13. 6. Jednotka likvidovala požár hrabanky
12. 6. Jednotka likvidovala olejovou skvrnu
z vozovky
9. 6. Jednotka vyjela na požár do Habartova,
ale byla odvolána před dojezdem na místo
události.

7. 6.

Jednotka provedla otevření zabouchnutého bytu, kde bylo samo malé dítě
4. 6. Jednotka spolupracovala u dopravní
nehody, kde se podílela na vyprošťování
osob a úklidu vozovky po nehodě
30. 5. Jednotka provedla odstranění stromu přes
cestu
25. 5. Jednotka likvidovala požár dřevěné
chatky

Jaromír Zeman

Knihovna
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Chebská 386,  telefon: 352 683 278, e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
Po dobu letních prázdnin ZMĚNA
Půjčovná doba - pro děti i dospělé

Pondělí:
Čtvrtek:

8.00 - 12.00
12.30 - 18.00
8.00 - 12.00
13.00 - 18-00

Novinky na policích

PRO DĚTI

Nejmenší čtenáři si mohou vypůjčit – PRVNÍ ČTENÍ
– autorkou je Vlasta Blumentrittová. Kniha je pro úplné
začátečníky v umění zvané čtení.
Až zvládnete knihu První čtení jistě si vyberete krásně
ilustrovanou knihu plnou příběhů o zvířátkách s názvem
NEJHEZČÍ PŘÍBĚHY Z NAŠEHO STATKU, nebo
POHÁDKY Z LIŠČÍHO LESA.
Německá spisovatelka Karin Müller tvoří dobrodružné, až
detektivně napínavé příběhy pro děti. Takový je i její nový
román ÚKRYT V LESE.
Dobrodružství najdete i v příbězích Thomase Breziny
PENNY A SEDM BÍLÝCH TLAPEK s podtituly OREL
ÚTOČÍ a NECHTE NÁS ŽÍT!
Oblíbená česká autorka Věra Řeháčková přichází s fantastickými napínavými, tajuplnými příběhy pro kluky
a holky od deseti let. Jde o 4 na sebe navazující knihy:
SÍLA MĚSÍČNÍHO NÁHRDELNÍKU, V ŘÍŠI SKALNÍCH BYTOSTÍ, PÁTRÁNÍ PO VLÁDCI VODSTVA
a PO STOPÁCH TAJEMNÝCH TVORŮ.
Starším děvčatům jistě uděláme radost novými románky.
Luděk Stínil knihou PŘED LÁSKOU SE NEUTÍKÁ,
Sandra Lanczová – LÁSKY NELÁSKY, Dominika
Kirschová – VĚŘ NA LÁSKU, Evelyne Stein – Fischer –
MÍT NĚKOHO RÁD.
Malým chovatelům jistě poslouží nové vydání knihy
MORČATA.

PRO DOSPĚLÉ

Z nových historických románů vybírám:
M.Rainier Schröder – VALÉRIE, DĚDIČKA PLANTÁŽÍ
(Amerika - občanská válka - Sever proti Jihu).
Johanne Hildebrandt – INDUN (doba bronzová - švédská
próza).
Philiúú Vandeberg – FARAONKA (ze života královny
Hatšepsut - 1479-1457 př. Kr.).
Carolly Erickson – TAJNÝ ŽIVOT CÍSAŘOVNY JOSEFÍNY (životopisný román - francouzská panovnice).
Sci-fi: další pokračování knih s názvem Duna: Brian Herbert – PÍSEČNÍ ČERVI DUNY.
Životopisné romány:
Leo Kessler – OPERACE GLENN MILLER (o záhadném
zmizení legendárního hudebníka v době 2. svět. války).

Herbert Brunnegger – OSENÍ V BOUŘI (autobiografický
příběh patnáctiletého vojáka v německé armádě za 2. světové války).
Detektivky:
Ann Grander – VRAŽDA MEZI NÁMI, Val Mac Dermid
– VRTOCHY HVĚZD, Agatha Christie – SEŠLI SE
V BAGDÁDU, Tami Hoag – MINULÁ PROVINĚNÍ.
Romány pro ženy:
Elizabeth Hoyt – HAVRANÍ PRINC, Frieda BirknerMahler – LÁSKA PŘIŠLA JAKO BOUŘE, Catherine
Coulter – KOUZLO SVATOJÁNSKÉ NOCI (historická
romance), Shannon Drake – NA KŘÍDLECH TOUHY,
Susan Johnson – DOČASNÁ MILENKA, Hedwiga Courths-Mahler – KRÁSNÁ SLEČNA.
THRILLERY:
Dean Koontz – MANŽEL (únosy - vydírání), Karin
Slaughter – PAVUČINA, Lincoln Child – HLUBINNÁ
BOUŘE (Atlantida - výzkumy - tajemství).
Z pera českých autorek:
Marie Chvojková – POZDĚ (psychologický román hrdinkou je stará žena),
Táňa Kubátová – CO JE V DOMĚ (příběh ženy, která
pečuje o postiženou sestru - toto neunese její přítel - nový
vztah vzniká na kvalitnějších základech),
Helena Hardenová – PŘÍLIŠ MNOHO STRAŠIDEL
(detektivka),
Kamila Velikovská byla mnoho let obětí domácího násilí.
Tuto zoufalou situaci řešila vraždou manžela. Nyní si
odpykává trest. O svém strastiplném životě napsala knihu
ODSOUZENÁ –jak se žije ve výkonu trestu. Již dříve
vyšlo: SVOBODNÁ, I KDYŽ ZA MŘÍŽEMI.
Obě knihy najdete v naší knihovně.
Naučná literatura, literatura faktu :
vlastivědný průvodce KRUŠNÉ HORY A KARLOVARSKO sestavila Iva Spurná,
jak na kila navíc – Jiří Kareš – RECEPTY SKORO
DIETNÍ,
zdá se, že skoro všichni máme psa – P. Wailly – PSÍ ABECEDA (co všechno potřebuji od člověka),
zážitky a výpovědi dětí z minulých životů, reinkarnace – J.
B. Tucker – ŽIVOT PŘED ŽIVOTEM,
o českých známých osobnostech, jejich práci i vztazích
Olga Nytrová – OSUDOVÉ LÁSKY SLAVNÝCH,
Iveta Bartošová – Miroslav Graclík – ODHALENÁ
PRAVDA IVETY BARTOŠOVÉ (neautorizovaný životní
příběh).

Přijďte si vybrat!
Svatava Gajičová

MKS
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AKCE A POŘADY MKS
ČERVENEC - SRPEN 2008
čtvrtek 3.7. – 26.7. ........... ve výstavní síni Panský dům
SÁRA SAUDKOVÁ

DOLCE VITA

- výstava fotografií
- vstupné: děti do 6 let
zdarma,
školní kolektivy 5,- Kč,
ostatní 10,- Kč
   
                            

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN 2008
čtvrtek 31.7. – 28.8. . ........ ve výstavní síni Panský dům
NORBERT KOLIÁŠ

„BARVY
PŘÍRODY
A STÍN MĚST“

vernisáž ve čtvrtek
31.7. od 17.00 hod.  
                  
   

                                                
26. 7. 2008 .....................................................................
DEN OHŘE
PROGRAM:
14.00 hod.
Závod o Pohár POVODÍ OHŘE
Tršnice – Kynšperk nad Ohří
14.00 hod.
Začátek – Veselé odpoledne pro děti, ale i pro
dospělé u lávky
Poté – country koncert
20.00 hod.
OHŇOSTROJ
Na závěr hudba k tanci
„O POHÁR POVODÍ OHŘE”
Garantem je generální ředitel Povodí Ohře
Start: 14.00 hod. Tršnice Cíl: Kynšperk nad Ohří
u lávky

sobota 2.8. v 19.00 hod..................................................
Kynšperk nad Ohří ev. kostel Vykupitele         

FESTIVAL UPROSTŘED EVROPY
JAZZOVÁ SETKÁNÍ
PETRA ERNYEI – zpěv
JAKUB ŠAFR QUARTET
- předprodej vstupenek již v kině
www.festival-mitte-europa.com

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ...........................................
středa 3.9. v 16.00 hod. ........................................ v kině

VELKÁ LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA

- divadelní představení pro děti a rodiče                       
pondělí 1.9. – 30.9. . ......... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž   v neděli 14.9. s   doprovodným programem, den židovské kultury  

FRITZ LEDERER
- výstava obrazů      

PRODEJ DVD V KINĚ..................................................
MUMIE
ŠESTÝ SMYSL
PURPUROVÉ ŘEKY
ZNAMENÍ                            
MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA
PÁN PRSTENŮ DVĚ VĚŽE                              
SKÁLA
PRODEJ VHS V KINĚ ...............................................
GULIVEROVY CESTY                                
LOUSKÁČEK
PINOCCHIO  
TARZAN     
ZACHRAŇTE  VOJÍNA RYANA
Z PEKLA ŠTĚSTÍ
ÚTOK Z HLUBIN                
MATRIX

PROGRAM KINA

O PRÁZDNINÁCH NEHRAJEME
PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ ..........................................
úterý 16.9. v 16.30 a ve 20.00 hod.

INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY

Devatenáct let čekání skončilo. Jedna z nejslavnějších postav filmové historie se vrací na stříbrné plátno.
Za doprovodu typických fanfár Johna Williamse v charakteristickém klobouku a s bičem coby nepostradatelnou zbraní. Indiana Jones. Univerzitní profesor a muž, který objevil legendární Archu úmluvy, zachránil
posvátné Sankarové kameny a nalezl Svatý grál. V novém dobrodružství bude pátrat po další slavné relikvii
– záhadné Křišťálové lebce.

______________________________________

Přístupnost je závazná dle č. 273/93 Sb., §4. Změna programu vyhrazena. Pokladna kina je otevřena vždy hodinu
před představením, předprodej začíná 1 týden před promítáním. Uvedená minutáž je orientační. * = uplatnění
volného vstupu na kartu.
Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.kynsperk.cz
____________________________________________
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Rada města Kynšperka nad Ohří

na svém jednání dne 28. května 2008 přijala následující usnesení:
č. 148

1. b e r e n a v ě d o m í

Inventuru prostředků, práv a závazků společnosti Správa
majetku Kynšperk nad Ohří spol. s.r.o.

č. 154

1. s c h v a l u j e

Rada města Kynšperka nad Ohří
v působnosti valné hromady projednala předložený materiál a

od 1. 6. 2008 pronájem nebytového prostoru v objektu čp. 384
v ulici Mládeže v Kynšperku nad Ohří žadateli za podmínek:
- doba pronájmu na dobu určitou 5 let, - nájemné ve výši 300,Kč/m2/rok + navýšení o každoroční inflaci, - platby za služby
spojené s nájmem budou hrazeny samostatně a

rozbor hospodaření (účetní uzávěrku) k 31. 3. 2008, který tvoří
přílohu č. 1 tohoto usnesení.

vedoucímu majetkového odboru zajistit uzavření nájemní
smlouvy.

č. 149

1. b e r e n a v ě d o m í

č. 150

1. s c h v a l u j e

a) Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 těmto příspěvkovým organizacím:
- Mateřské škole, Školní 525, Kynšperk nad Ohří,
- Mateřské škole, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří,
- Základní škole, Komenského 540, Kynšperk nad Ohří,
- Základní umělecké škole, Sokolovská 511, Kynšperk n/O
- Městskému kulturnímu středisku, Nám. SNP 389, Kynšperk
nad Ohří a
b) Ponechat zisk ze zrušené příspěvkové organizace Technické služby města Kynšperka nad Ohří ve výši 134 561,11 Kč
na nerozděleném zisku (účet 932).

č. 151

1. s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvku z rozpočtu města TJ Slavoj Kynšperk nad
Ohří oddíl volejbalu ve výši 30.000,- Kč na ubytování na akci
„Volejbalový kemp Zdeňka Haníka“ a

2. u k l á d á

finančnímu odboru vypracovat smlouvu o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu města pro TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří.

č. 152

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny na zpracování žádosti o čerpání finančních
prostředků v rámci Regionálního operačního programu NUTS
II Severozápad – Prioritní osa 1 (Regenerace a rozvoj měst)
a vypracování studie proveditelnosti na akci „Revitalizace
a regenerace Starého náměstí a ul. U Tavírny a Náměstí SNP
v Kynšperku nad Ohří“,

2. s c h v a l u j e

2. u k l á d á

č. 156

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemků p. č. 144/12 (orná půda) o výměře 67
m2, p. č. 144/13 (orná půda) o výměře 515 m2, p. č. 144/14 (orná
půda) o výměře 282 m2, p. č. 144/16 (orná půda) o výměře 342
m2, p. č. 144/17 (orná půda) o výměře 1159 m2, p. č. 144/18 (orná
půda) o výměře 9 m2, p. č. 146/2 (ostatní plocha) o výměře 768
m2, p. č. 146/3 (ostatní plocha) o výměře 593 m2 v k. ú. Štědrá
u Kynšperka nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje
na dobu minimálně 15-ti dnů na úřední desce města.

č. 157

1. s c h v a l u j e

pronájem pozemku p. č. 810 (zahrada) o výměře 290 m2 v k. ú.
Kynšperk nad Ohří žadatelům za cenu 2,21 Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inflaci,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 1. 6. 2008 a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem nájemní smlouvy po zaplacení stanovené částky za bezdůvodné obohacení za užívání pozemku bez
právního důvodu dva roky zpětně.

č. 158

1. s c h v a l u j e

pronájem pozemku p.č. 682/2 (zahrada) o výměře 91 m2 v k. ú.
Kynšperk nad Ohří žadatelce za cenu 2,21 Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inflaci,

2. u k l á d á

a) zadat zakázku společnosti Mott MacDonald Praha, spol. s.r.o.,
Národní 15, Praha 1, b) smlouvu o dílo a

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 1. 6. 2008 a

starostu města podpisem smlouvy o dílo a to za předpokladu, že
bude pravděpodobnost možnosti do 20. 6. 2008 žádost podat.

starostu města podpisem nájemní smlouvy po zaplacení stanovené částky za bezdůvodné obohacení za užívání pozemku bez
právního důvodu dva roky zpětně.

3. p o v ě ř u j e

č. 153

1. b e r e n a v ě d o m í

dle čl. II „Zásad pro pronájem bytů, nebytových prostorů
a pozemků v majetku Města Kynšperk nad Ohří“ informaci
o neuhrazení stanovené kauce na byt č. 7 v bytovém domě v ulici
J. K. Tyla čp. 882 v Kynšperku nad Ohří.

3. p o v ě ř u j e

č. 159

1. s c h v a l u j e

a) uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu s právnickou osobou:
smlouva č.: název sídlo: IČO:
194/2008 COMFORT GRANIT s.r.o. Slepá 285, 351 34 Skalná

Příloha
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27998240 s účinností od 1. 7. 2008,
b) uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu s fyzickou osobou, oprávněnou k podnikání:
smlouva č.: název sídlo: IČO:
195/2008 Zdeňka Nýmanská Dasnice 39, 357 09 Habartov
73407186 s účinností od 1. 6. 2008,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení smluv
na dobu neurčitou a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smluv.

č. 160

1. b e r e n a v ě d o m í

návrh tajemníka jmenovat do funkce vedoucí Finančního
odboru Městského úřadu Kynšperk nad Ohří paní Blanku
Kučerovou,

2. j m e n u j e

Blanku Kučerovou vedoucí Finančního odboru Městského
úřadu v Kynšperku nad Ohří dnem 1. 6. 2008 a

3. p o v ě ř u j e

tajemníka provést jmenování výše uvedené do této funkce.

č. 161

1. s c h v a l u j e

uzavření Dohod o partnerství mezi Městem Kynšperk nad Ohří,

se sídlem J. A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří ve věci vzájemné a bezplatné spolupráce na akci „Revitalizace a regenerace
Starého náměstí a ul. U Tavírny a Náměstí SNP v Kynšperku nad
Ohří“, a to s těmito partnery:
a) Stavebním bytovým družstvem Rozvoj Sokolov, se sídlem
Nádražní 42, Sokolov, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
b) Společenstvím Nám. SNP čp. 418, čp. 419 Kynšperk n/O., se
sídlem Nám. SNP 419, Kynšperk nad Ohří, která je přílohou
č. 2 tohoto usnesení,
c) Společenstvím U PIVOVARU čp. 364 Kynšperk n/O., se
sídlem U Pivovaru 364, Kynšperk nad Ohří, která je přílohou
č. 3 tohoto usnesení,
d) Městským kulturním střediskem v Kynšperku nad Ohří, se
sídlem Nám. SNP 389, Kynšperk nad Ohří, která je přílohou
č. 4 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem těchto dohod.

č. 162

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi Městem Kynšperk
nad Ohří, se sídlem J. A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří
a Střední odbornou školou Kynšperk nad Ohří, IČO: 00669750
se sídlem Školní 764/3, Kynšperk nad Ohří, která je přílohou č.
1 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.

Rada města Kynšperka nad Ohří

na svém jednání dne 11. června 2008 přijala následující usnesení:
č. 165

1. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 1/2008/Rada města, vzájemné kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2008
dle přílohy č.1 tohoto usnesení.

č. 167

č. 170

1. s c h v a l u j e

nařízení obce číslo 1/2008, kterým se zrušuje nařízení obce
č. 1/2007 o zimní údržbě místních a účelových komunikací
ve městě Kynšperku nad Ohří a

2. u k l á d á

1. s c h v a l u j e

vedoucímu majetkového odboru:
a) zajistit vyvěšení na úřední desce na dobu min. 15-ti dnů a
b) předložit nařízení obce číslo 1/2008 na Krajský úřad, odbor
správních agend a dozoru.

2. u k l á d á

1. s c h v a l u j e

vyřazení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 11.800,Kč, drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši
26.482,74 Kč a evidenčního majetku ve výši 928,80 Kč z majetku
Městského kulturního střediska a
řediteli Městského kulturního střediska vyřadit navržený majetek z majetku příspěvkové organizace, a to formou fyzické likvidace a doklad o provedené fyzické likvidaci předat do pokladny
městského úřadu paní Lendelové.

č. 168

1. b e r e n a v ě d o m í

žádost pana Miroslava Volfa o vydání povolení k použití městského znaku a

2. s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.
O obcích (obecní zřízení), povolit panu Miroslavu Volfovi užití
znaku Města Kynšperk nad Ohří (městského znaku) při příležitosti sportovně kulturní akce Dne Ohře pořádané dne 26. 7.
2008.

č. 171

a) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene mezi Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem J. A.
Komenského 221, Kynšperk nad Ohří a manželi Dagmar
Arndtovou a Rudolfem Heinrichem Miltonem Arndtem,
která je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
b) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu pozemku mezi
Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem J. A. Komenského 221,
Kynšperk nad Ohří a Janem Sedláčkem, která je přílohou č.
2 tohoto usnesení a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem těchto smluv.

č. 172

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny na projekční práce,

Příloha
2. s c h v a l u j e

a) zadat zakázku firmě PETRING, projektově-inženýrská
kancelář, se sídlem Sokolov, K. H. Borovského 1422, IČO:
12279013,
b) smlouvu o dílo, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

3. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o dílo.

č. 173

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 8 v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp. 881
v Kynšperku nad Ohří do nájmu paní Renatě Souchové s tím, že
nájemní smlouva bude uzavřena po obdržení souhlasu odboru
soc. věcí a zdravotnictví MěÚ Sokolov a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
žadatelce a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří,
spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy.

č. 174

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 6 v bytovém domě v ulici J. K. Tyla č.p. 882
do nájmu současnému nájemci Davidu Bukovskému na dobu
určitou 2 roky, případně na 1 rok při přesažení stanoveného
limitu průměrné měsíční mzdy s tím, že nájemné činí 64,42 Kč/
m2/měsíc a za podmínky doložení příjmu za měsíc květen 2008
před uzavřením smlouvy a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
žadateli a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol.
s r.o. k uzavření nájemní smlouvy.

č. 175

1. s o u h l a s í

s ukončením nájmu bytu č. 4, ul. Zámečnická čp. 501, Kynšperk
nad Ohří na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem
Kynšperk nad Ohří a Ludmilou Špiclovou dohodou ke dni 12.
6. 2008 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
žadatelce a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří,
spol. s r.o. k uzavření dohody o ukončení nájmu.

č. 176

1. s o u h l a s í

s ukončením nájmu bytu č. 10, ul. J. K. Tyla čp. 882, Kynšperk
nad Ohří na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem
Kynšperk nad Ohří a Martinem Šelongem dohodou ke dni uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem, nejpozději do konce
tříměsíční výpovědní lhůty, tj. do 31. 8. 2008 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
žadateli.

č. 178

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 1530 (vodní plocha)
o výměře 1 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu části
pozemku na dobu minimálně 15-ti dnů na úřední desce města.
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č. 179

1. s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku p. č. 1268/1 (orná půda) o výměře
cca 3 200 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje části
pozemku na dobu minimálně 30-ti dnů na úřední desce města.

č. 180

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu a následného prodeje části pozemku p. č.
1017/1 (zahrada) o výměře 1180 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu
a následného prodeje části pozemku na dobu minimálně 15-ti
dnů na úřední desce města.

č. 181

1. s c h v a l u j e

změnu usnesení Rady města č. 300 ze dne 3. 10. 2007 takto: v prvním
řádku bodu a) se vypouští text „o výměře 444 m2“ a nahrazuje se
slovy „o výměře 327 m2“, v prvním řádku bodu i) se vypouští text
„o výměře 346 m2“ a nahrazuje se slovy „o výměře 263 m2 “.

č. 182

1. r u š í

část usnesení č. 408 ze dne 12. 12. 2007 ve znění:
a) prodej části pozemku p.č. 692 (ostatní plocha) o výměře cca
44 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří, manželům Vladimíru Jarošovi a Pavlíně Jarošové-Novotné za cenu za 248,- Kč/m2,
d) prodej části pozemku p.č. 692 (ostatní plocha) o výměře cca
45 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a pozemku p.č. 693 (zahrada)
o výměře 201 m2 manželům Davidu a Lianě Brahovým
za cenu 338,- Kč/m2 a

2. n a h r a z u j e j i n o v ý m z n ě n í m:

a) prodej části pozemku p.č. 692 (ostatní plocha) o výměře cca
99 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří a pozemku p.č. 693 (zahrada)
o výměře 201 m2 manželům Davidu a Lianě Brahovým
za cenu 338,- Kč/m2 a.

č. 183

1. s o u h l a s í

a) s ukončením platnosti smlouvy o využití systému obce pro
odstraňování komunálního odpadu, uzavřené s fyzickou
osobou – panem Miroslavem Pešlem ke dni 30. 6. 2008 a
b) s prominutím úhrady platby za období leden – červen 2008
z důvodu nevyužívání služeb systému města.

č. 184

1. s c h v a l u j e

a) uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování
komunálního odpadu s níže uvedenou právnickou osobou:
smlouva č.: název sídlo: IČO:
196/2008 SOMICH-LENS s.r.o. U Imperialu 1283/14, 360 01 Karlovy Vary 27972038 s účinností od 1. 7. 2008 – na dobu neurčitou,

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru předložit starostovi obce výše
uvedenou smlouvu k podpisu v termínu do 30. 6. 2008 a
3. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy.
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USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří konaného dne 15. května 2008
č. 11

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. p r o j e d n a l o

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří včetně zprávy o přezkoumání hospodaření města za rok 2007 a

2. s c h v a l u j e

Závěrečný účet Města Kynšperka nad Ohří za rok 2007, a to
v souladu s ustanovením § 17, odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
a to bez výhrad,
a) Výsledek hospodaření Města Kynšperka nad Ohří takto:
Příjmy po konsolidaci ve výši  
82 853 457,17 Kč
Výdaje po konsolidaci ve výši
71 826 875,56 Kč
Saldo příjmů a výdajů ve výši  
11 026 581,61 Kč
b) Zisk z hospodářské činnosti města ponechat
na nerozděleném zisku (účet 932) ve výši    170 825,89 Kč
c) Finanční vypořádání se státním rozpočtem
za rok 2007
  184 703,00 Kč
d) Zapojení zůstatku sociálního fondu ve výši 85 467,45 Kč.
Závěrečný účet tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

č. 12

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

a) změnu rozpočtu na rok 2008 rozpočtové opatření č. 2. Rozpočtové příjmy se zvyšují o 59,52 tis. Kč a rozpočtové výdaje
se snižují o 822,00 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po úpravě činí
58 095,42 tis.Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 65 078,90
tis. Kč, dle přílohy č.1 tohoto usnesení,
b) Financování: Změnu stavu na bankovních účtech (zapojení
přebytků minulých let)  –881,52 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 9 253,48 tis. Kč.

č. 13

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Kynšperka
nad Ohří na rok 2008 právnickým a fyzickým osobám, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

č. 14

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

s účinností od 1. 6. 2008 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008
o změně Obecně závazné vyhlášky č. 1/99, o místních poplatcích, v platném znění, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

č. 15

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o zřízení Městské policie
Kynšperk nad Ohří.

č. 16

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

předložení projektu k získání dotace z Regionálního operačního

programu NUTS 2 severozápad a zajištění zdrojů na jeho financování na akci:
a) „Revitalizace Starého náměstí, ulice U Tavírny a rekonstrukce
Náměstí SNP a okolí v Kynšperku nad Ohří“ ve výši podílu
města a
b) Rekonstrukce „Multifunkčního společenského centra, Sokolovská č.p. 499, Kynšperk nad Ohří“ ve výši podílu města.

č. 17

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 37/7 (trvalý travní porost) o výměře
cca 470 m2 v k.ú. Štědrá u Kynšperka nad Ohří manželům Jiřímu
a Yvettě Milfaitovým, bytem U Pivovaru 361, Kynšperk nad
Ohří  za cenu 104,- Kč/m2.

č. 18

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

prodej domu čp. 530 v Nádražní ulici na pozemku p. č. 1431
a p. č. 1432 a pozemků p. č. 1431 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 85 m2 a p. č. 1432 (zast. plocha a nádvoří) o výměře
167 m2 vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří manželům Ivaně a Stanislavu Šormovým za cenu 600.000,- Kč.

č. 19

Zastupitelstvo města Kynšperka nad Ohří

1. s c h v a l u j e

1) prodej bytů podle Pravidel veřejné soutěže pro doprodej bytů
dle Zásad postupu při transformaci bytového fondu města
Kynšperk nad Ohří dle zákona č. 72/1994 Sb. pro I., II. a 3.
kolo III. etapy prodeje bytů níže uvedeným kupujícím:
a)  byt č. 1 v ulici Dlouhá čp. 179
Firma INTROSPECT s.r.o., se sídlem Karla Čapka 2040, 288 02
Nymburk, IČO: 28179943, za cenu 104.000,- Kč + úhrada dluhů
za nájemce v době prodeje bytu
b)  byt č. 5 v ulici Dlouhá čp. 95
Firma INTROSPECT s.r.o., se sídlem Karla Čapka 2040, 288 02
Nymburk, IČO: 28179943, za cenu 184.000,-Kč + úhrada dluhů
za nájemce v době prodeje bytu
2) že v případě nesplnění jakékoliv povinnosti kupujícího,
zejména kdy vybraný kupující nezaplatí kupní cenu a dluhy
za nájemce v bytě v době prodeje bytu, případně neuzavře
kupní smlouvu ve lhůtě do 4 měsíců od tohoto usnesení
zastupitelstva města, propadne kauce ve prospěch města
a nabídka prodeje bude znovu zveřejněna a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru organizačně zabezpečit prodej
bytů vybraným kupujícím.
„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od počátku
roku. V přehledu nejsou uvedena usnesení, která obsahují
osobní údaje chráněné ve smyslu zákona ČNR č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů v informačních systémech a usnesení
pouze doporučující. Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně městského
úřadu.“

