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Příspěvky z rozpočtu města
Město Kynšperk nad Ohří má zpracovaný příspěvkový systém, na jehož základě si fyzické a právnické osoby, občanská sdružení a neziskové organizace

Baby club

pro děti 63.000,- Kč, a to na celoroční činnosti svazu
skautů a skautek Lípa, pořádání dětského dne ZO
Českého kynologického svazu a Mysliveckým sdružením Lesana, soustředění výtvarného
a literárně dramatického oboru Spolku
přátel ZUŠ Kynšperk nad Ohří, sportovní
ligu ZŠ Tělovýchovné unii a na činnost
Baby clubu – Maminky sobě paní Kateřině
Štochlové. Tradičně město Kynšperk nad
Ohří ﬁnančně podporuje pořádání soutěže
BOTAS, Den Ohře, koncert Mitte Europa,
Spolek přátel USA Kynšperk nad Ohří, ZO
Českého kynologického svazu, MO Českého rybářského svazu a organizace sdružující seniory.
Organizace, občanská sdružení i jednotliví občané si mohou žádat o příspěvky
na předtištěných formulářích města, které
získají osobně na ﬁnančním odboru, nebo
je mohou nalézt na webových stránkách
města (www.kynsperk.cz).
Vzhledem k tomu, že je již větší část
roku 2007 za námi, chceme vám připomenout, že se blíží termín podávání žádostí
o příspěvek z rozpočtu města pro rok
2008. Poslední termín podání žádostí je
15.11.2007. Pokud zašlete žádost o příspěvek z rozpočtu města později, může se stát,
že již nebudou ﬁnanční prostředky k rozdělení anebo nebude příspěvek schválen.
Proto zasílejte žádosti včas a to do určeného termínu.
Hana Marčanová, ﬁnanční odbor
BOTAS

Voříškiáda

žádají o poskytnutí ﬁnančního příspěvku na celoroční
činnost nebo na akce, které pořádají.
V roce 2007 bylo doposud zastupitelstvem města
schváleno 25 smluv o poskytnutí ﬁnančního příspěvku
z prostředků rozpočtu města Kynšperku nad Ohří
v celkové částce 1.259.000,- Kč, z toho pro Tělovýchovnou jednotu Slavoj Kynšperk nad Ohří 320.000,- Kč
na úhradu energií a 680.000,- Kč bude vyplaceno na
opravu střechy a opravu a zateplení oken. Ze zbývajících 259.000,- Kč bylo poskytnuto šesti organizacím nebo fyzickým osobám na volnočasové aktivity
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Střípky z majetkového odboru
Není pro nás příjemnou zprávou, že město
v letošním roce neobdrželo od Ministerstva pro
místní rozvoj žádnou dotaci, i když jsme žádali
o podporu na 3 akce. Zpracované žádosti byly formálně v pořádku, ale bohužel ministerstvo tentokráte Kynšperk nad Ohří nevybralo. Malé částky
jsme obdrželi na restaurování sochy Panny Marie
– Immaculaty (20 tisíc Kč) a na část 1. etapy naučné
stezky (50 tisíc Kč), od Karlovarského kraje. Sochu,
která byla uložena v depozitáři, si již odvezl do
svého atelieru odborný restaurátor, který již před
lety zajišťoval restaurování Trojičního sloupu na
Náměstí míru. Socha by se měla objevit začátkem
prosince v průčelí před farním úřadem, v předzahrádce, kde původně stála. Tedy další historická
památka, která je zařazena mezi kulturní památky,
bude v Kynšperku nad Ohří opravena.

Při výstavbě naučné stezky postupujeme
pomalu, vzhledem k tomu, že se nám nedaří získat
větší dotaci. K uvedeným 50-ti tisícům přidá město
cca 35 tisíc Kč a v podzimních měsících vytvoříme
alespoň část vstupu na stezku s několika stanovišti.
Tedy pomalu, ale jistě.
V polovině července proběhlo výběrové řízení
na dodavatele a na inženýrskou činnost u akce
„Cykloareál v areálu zdraví – 1.etapa – skatepark,
volejbalové kurty a zemní práce“. V klasickém výběrovém řízení se přihlásilo celkem 6 zájemců, kteří
předložili své nabídky. Tyto nabídky se pohybovaly
v částkách nad 10 milionů Kč. Vzhledem k tomu, že
město má k dispozici cca 7 milionů, pověřila rada
města starostu, aby jednal s dodavatelem o snížení
rozsahu plánovaných prací a o možnosti úspor při
vlastní výstavbě. K realizaci by se mělo přistoupit
koncem léta a v podzimních měsících

Taktéž rada města vybrala dodavatele na
výstavbu veřejného osvětlení mezi Kynšperkem nad
Ohří a Libocí. K realizaci dojde v září a říjnu tohoto
roku. Stavbu bude provádět kynšperská ﬁrma,
která předložila pro město nejvýhodnější cenovou
nabídku. Propojení jednotlivých sloupů veřejného
osvětlení bude zhotoveno zemním kabelem. V Liboci bude v rámci této akce vyřazen starý nevyhovující rozvaděč a místo něho postaven nový pilířek.
Se správcem vodovodní a kanalizační sítě byl
projednán harmonogram pro uskutečnění stavby
rekonstrukce kanalizace v ulici Jana A. Komenského
a Mládeže a zřízení nové kanalizace v ulici Heydukova. Do současné doby byl zpracováván projekt
a vyřizováno stavební povolení. Úsek mezi školami
by měl být hotov do konce prázdnin, aby v novém
školním roce nemuseli žáci chodit do školy přes staveniště. Pokud nenastanou nepředvídané okolnosti,
mělo by být vše v pořádku. Akce není jednoduchá,
jelikož v ulici Jana A. Komenského bude využito
starého kanalizačního řadu po určité úpravě na dešťovou kanalizaci se zaústěním do Suchého potoka.
Tím se snažíme zlepšit hydraulický stav na čistírně
odpadních vod, kam bude natékat menší množství
balastních a dešťových vod.
Vodovod v Tyršově ulici je po rekonstrukci.
Dodavateli a zároveň správci vodárenské a kanalizační sítě města se podařilo splnit termín a stavbu,
i přes nepříznivé klimatizační podmínky v počátku
července, dokončit.
Pracovníci Technických služeb pokračují
v opravách chodníků. Na řadě je část chodníku
v Tyršově ulici a část v ulici Školní od stánku se
zeleninou k budově Středního odborného učiliště.
Také veřejné osvětlení ve Školní ulici je úspěšně
zrekonstruováno.
Obdrželi jsme informaci, že provozovatel
elektrické sítě ve Štědré bude v příštím roce provádět její rekonstrukci. Jelikož na sloupech ČEZ
máme umístěny lampy veřejného osvětlení, bude
nutné tyto přemístit a propojit je novým kabelem.
Z těchto důvodů necháme zhotovit projekt, který
bude řešit i otázku dodržení normy pro intenzitu
osvitu místní komunikace.

Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru

Z MĚSTA

strana 4

Oznámení o poděkování

Městský úřad Kynšperk nad Ohří obdržel od Obecního úřadu Libavské
Údolí poděkování hašičům HZS z Kynšperka nad Ohří za činnost na akci
Dětský den v Libavském Údolí, konané dne 9.6.2007. Tato akce se setkala
s uznáním a byla kladně hodnocena, a to díky přispění hasičů. Podepsána
starostka Obce Libavské Údolí paní Petra Gajičová.

Eva Knížová
Správní a sociální odbor

Pronájmy

Všem, kdo mají chuť podnikat v Kynšperku nad Ohří a nemají vhodné prostory pro realizaci svých
plánů, nabízíme volné nebytové prostory! Bližší informace o nabízených nebytových prostorách najdete
na webových stránkách města nebo získáte přímo na majetkovém odboru ve II. patře, dveře č. 24.
Nabídka malometrážního bytu do nájmu:
- jeden malometrážní byt s balkonem, výše nájemného min. 60,- Kč/m2, kauce ve výši 8.500,- Kč,
nájemní smlouva na dobu určitou 2 roky případně 1 rok, zájemce doloží potvrzení o výši příjmu za období
šesti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy. Bližší informace Vám budou poskytnuty na
majetkovém odboru.
Ilona Klučková
referent majetkového odboru

Město Kynšperk nad Ohří nabízí

developerům a realitním kancelářím pronájem pozemků s následným odprodejem o celkové
výměře cca 24 000 m2

v lokalitě Třešňovka v k.ú. Kynšperk nad Ohří.

Jedná se o slunnou, jihozápadně orientovanou lokalitu ve středu Kynšperka nad Ohří
s výhledem na historickou část města
vhodnou a územním plánem určenou na výstavbu rodinných nebo bytových domů.
Informace na tel. 352 350 435, na e-mailové adrese mo@kynsperk.cz nebo na webových stránkách města
www.kynsperk.cz.

Nákup cisternové automobilové stříkačky

Město Kynšperk nad Ohří vyhlásilo v měsíci květnu tohoto roku, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, výběrové řízení na pořízení jednoho kusu cisternové automobilové stříkačky.
Akce v celkové výši 5.706.100,- Kč je spoluﬁnancována ze státního rozpočtu v rámci programu Rozvoj
a obnova materiálně technické základny hasičského sboru, a to ve výši 2 mil. Kč a dále bylo na zmíněnou akci
požádáno o příspěvek u Krajského úřadu Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech z rozpočtu Karlovarského kraje. Zbytek, to je asi 2,7 mil Kč, zaplatí ze svého město.
Do výběrového řízení se jako jediný uchazeč přihlásila ﬁrma THT, s.r.o. Polička, která také splnila všechny
podmínky zadání. S výše uvedenou ﬁrmou byla v měsíci červenci 2007 uzavřena příslušná kupní smlouva. Termín
dodání stříkačky je do 30. 11. 2007. Poté se naše město může těšit z nové požární techniky.
J. Marešová
Správní a sociální odbor
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Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 – II. část

Milí kynšperáci, v první části našeho seriálu jsme vás seznámili s přídavkem na dítě. V druhé části se budeme
zabývat sociálním příplatkem.

Sociální příplatek

Nárok má rodič, který se stará o alespoň jedno nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje 2,20 násobek životního minima rodiny.
Úplná rodina (oba rodiče)
s počtem nezaopatřených dětí:
jedno do 6 let
dvě 4, 8 let
tři 5,8, 12 let
čtyři 5, 8, 12, 16 let

Hranice čistého příjmu v Kč měsíčně pro nárok na sociální příplatek od
1.1.2007
1,0 násobek životního minima
2,2 násobek životního minima
(max.)
(není nárok)
7.080,15.576,9.040,19.888,11.000,24.200,13.250,29.150,-

Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí.
Výše sociálního příplatku je odstupňována podle věku dítěte a příjmu rodiny. Jako příklad lze uvést situaci
úplných rodin s jedním dítětem bez dalších sociálních událostí. Výše sociálního příplatku dle stáří dítěte a výše
příjmu rodiny činí:
Sociální příplatek při rozhodném příjmu rodiny v předchozím kalendářním čtvrtletí
Věk nezaopatřeného
měsíčně v Kč k 1.lednu 2007
dítěte v rodině
1,0 ŽM
1,6 ŽM
2,0 ŽM
do 6 let*
873,437,146,6 – 15 let
1.070,535,179,15 – 26 let
1.228,614,205,Pozn.: *rodina bez nároku na rodičovský příspěvek
Sociální příspěvek se zvyšuje v případech, kdy dítě je dlouhodobě
těžce zdravotně postižené, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné, zohledněny jsou také zdravotní postižení nebo osamělost rodiče. Vyšší sociální příspěvek se poskytuje i rodinám, kde se
narodilo více dětí současně, a to v době do tří let jejich věku. Nově se
sociální příspěvek zvyšuje i rodinám, kde dítě studuje na střední škole
v denní formě studia nebo na vysoké škole v prezenční formě studia.
Ve třetím díle našeho seriálu ze sociálního prostředí se zaměříme
na příspěvek na bydlení.
Zpracovala: Jana Vidláková, DiS.
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Odbor výstavby, územního plánování a dopravy informuje
Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu
V prosinci roku 2003 přijal Parlament
České republiky zákon č. 20/2004 Sb., kterým
se měnil vodní zákon č. 254/ 2001 Sb.
Voda představuje v dnešní době jeden
z nejcennějších přírodních zdrojů. Proto
nakládání s ní musí odpovídat principům 21.
století. Zákon č. 20/2004 Sb. tak stanovil, že
nejpozději od 1.1.2008 bude tento požadavek
splněn i v rámci České republiky.
Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, musí mít pro takovou činnost povolení příslušného správního orgánu
– vodohospodářského úřadu, vydané podle
vodního zákona nebo podle předchozích právních předpisů.
Povolení k odběru povrchové vody není
třeba, pokud k odběru se nevyužívá zvláštního
technického zařízení, pro jehož provoz je třeba
dodávat elektrickou, mechanickou nebo jinou
energii.
Povolení k odběru není rovněž potřeba,
pokud je odebíraná voda dodávána třetí
osobou, jako „zboží“ (např.vodárenská společnost, kterási pro svojí činnost povolení zajišťuje sama, apod.).
Vodoprávní úřad je částí obecního-městského-krajského úřadu (většinou se jedná
o odbor ŽP), který má na starosti vodní hospodářství. Podle druhu a způsobu užívání
povrchových nebo podzemních vod jsou
v prvním stupni příslušní k rozhodování buď
obecní-městské nebo krajské úřady.
Podnikatelům vydá příslušné povolení
Odbor životního prostředí Městského úřadu
v Sokolově (tel.352 325 163), fyzickým osobám
místně příslušný úřad – Odbor výstavby, územního plánování a dopravy Městského úřadu
Kynšperk nad Ohří.
Povrchová voda je voda, která se přirozeně
vyskytuje na zemském povrchu (řeky, potoky,
rybníky, jezera, voda v odstavných ramenech
vodních toků, apod.), popř. po přechodnou

dobu může téci i pod povrchem (např. zatrubněný potok), nebo naopak v nadzemních vedeních (např. akvadukt).
Podzemní voda je voda, která se přirozeně
vyskytuje pod zemským povrchem v zemských
dutinách a zavodněných vrstvách. Podzemní
voda se může jímat ve studnách či vrtech
(studna kopaná, vrtaní, zářezy, artézská apod.
Povolení k přímému odběru podzemních
nebo povrchových vod se může dotýkat např.
následujících subjektů:
- drobných živnostníků – zahradnictví,
myčky, čištění ulic apod.,
- fyzické osoby v zemědělských usedlostech
– dobytek, chov drobného zvířectva, zalévání, mytí apod.,
- zemědělců – zavlažování, napájení zvířat,
- rybníkářů – odběr vody pro napouštění
rybníků, sádek, líhní, vodních nádrží,
- provozovatelů veřejných koupališť –
napouštění,
- provozovatelů lyžařských areálů – zasněžování,
- fyzických osob – odběr podzemní vody
– pitné či užitkové, odběr povrchové vody
– zalévání, WC apod.
Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která
může činit v případě:
- fyzické osoby až 50.000,- Kč,
- právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10.000.000,- Kč.
Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost
těch povolení k odběru povrchových nebo
podzemních vod, která byla vydána a nabyla
právní moci do 31.12.2001.
Povolení vydaná od 1.ledna 2002 platí
i nadále.Povolení vydaná do 31.prosince 2001,
která nabyla právní moci až po 31.12.2001,
jsou také stále platná.
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Právní moc by měla být vyznačena na
konkrétním povolení. V případě pochybnosti
o datu nabytí právní moci je třeba obrátit se
na příslušný vodoprávní úřad, resp.na orgán,
který povolení vydal.
Zánik povolení k odběru podzemních
nebo povrchových vod se tedy nevztahuje na:
- povolení vydaná od 1.1.2002,
- povolení, která byla sice vydaná do
31.12.2001, ale právní moc nabyla až po
31.12.2001,
- povolení k odběrům podzemních vod ze
zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou.
… a jak předejít zániku svého povolení:
Prodloužením stávajícího povolení k nakládání s vodami.
Pokud u příslušného vodohospodářského
úřadu podáte nejpozději do 1.7.2007 žádost
o prodloužení stávajícího platného povolení,
může Vám být při splnění zákonných podmínek jeho platnost prodloužena...
Správní řízení, tzv. vodoprávní řízení, bude
zahájeno dnem, kdy Vaší žádost obdrží věcně
a místně příslušný vodoprávní úřad.
Na prodloužení platnosti stávajícího povolení není právní nárok. Vodoprávní úřad bude
v rámci tohoto řízení zejména hodnotit, zda
se nezměnily podmínky, za kterých bylo Vaše
povolení kdysi vydáno. Je třeba také počítat
s délkou zákonné lhůty pro posouzení Vaší
žádosti, která je platnými právními předpisy
stanovena na 3 měsíce a může být v případě
opravných prostředků i delší. Proti tomuto
rozhodnutí
o prodloužení(neprodloužení)
platnosti stávajícího povolení se můžete odvolat.
Pokud Vaší žádosti o prodloužení stávajícího povolení nebude vyhověno, máte ještě
možnost požádat o vydání nového povolení
k odběru povrchových nebo podzemních či
vypouštění odpadních vod.
Lze tedy pouze doporučit včasné podání
žádosti o prodloužení stávajícího povolení.
Nové povolení
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Pokud budete chtít i po zániku Vašeho
stávajícího povolení k odběru podzemní nebo
povrchové vody, popř. k vypouštění odpadních
vod, s vodami nakládat, musíte legalizovat
nakládání s vodami podáním žádosti o vydání
nového povolení.
Formulář žádosti obdržíte na příslušném
vodoprávním úřadu. V elektronické podobě
jsou tyto formuláře ke stažení na webových
stránkách MZe.
Správní řízení bude zahájeno dnem obdržení věcně a místně příslušného vodoprávního
úřadu.
Na vydání povolení k nakládání s vodami
není právní nárok. Je třeba také počítat s délkou zákonné lhůty pro posouzení Vaší žádosti,
která je platnými právními předpisy stanovena
na 3 měsíce a může být v případě opravných
prostředků i delší. Proti rozhodnutí o povolení
(nepovolení) se můžete odvolat.
Pokud nebude ke dni 1.ledna 2008 pravomocně rozhodnuto o Vaší žádosti tak, že Vám
bude povolení uděleno, nelze po tomto datu
s vodou požadovaným způsobem nakládat.
A to až do doby, kdy bude povolení pravomocně uděleno.
Lze tedy pouze doporučit včasné podání
žádosti o vydání nového povolení.
Jan Hermann, vedoucí OVÚPD

Z MĚSTA
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Vážení spoluobčané,

v červenci uplynulo již 8 měsíců od voleb do zastupitelstva našeho města. Byly to týdny pro mne
naprosto nové a inspirující. Díky podpoře mnohých z vás jsem byl zvolen do vedení našeho města.
Této vaší podpory si nesmírně vážím a chápu ji jako zásadní závazek na následující období. Svou
spoluúčastí na řízení města beru na zřetel veškerou odpovědnost, která s ovlivňováním kvality života
mnoha stovek spoluobčanů přímo souvisí.
Po loňských volbách došlo k zásadní obměně ve vedení města. Nemám ani tak na mysli změnu
politickou jako spíše personální. S výjimkou našeho starosty došlo ke kompletní obměně členů rady.
Každý nový tým potřebuje určitý čas k vytvoření pracovní souhry. Takový čas již má nová Rada
nepochybně za sebou a nyní je před námi mnoho, více či méně složitých úkolů, které považujeme
za nezbytné učinit k tomu, aby se naše město v nadcházejících letech mohlo nadále rozvíjet. Velmi
si cením konstruktivnosti a otevřenosti členů Rady při našich společných jednáních, což vidím jako
základní předpoklad k další práci. Také proto se dnes na pořad jednání dostávají úkoly, k jejichž
vyřešení nebyla v minulém vedení města potřebná názorová shoda a možná také kuráž či odhodlání.
Ze své nové zkušenosti jsem zjistil, že co jeden vnímá jako vítaný krok, druhý považuje za katastrofu.
Zatímco jedni volají po hřišti, jiní na tomtéž místě vidí třeba park. Z toho jsem vyvodil, že není
možné vyhovět každému, a tak považuji za férové další kroky směřovat k tomu, aby byly prospěšné
celku, nikoliv pouze jednotlivcům.
Do takové velmi významné, ne-li zásadní oblasti patří ﬁnanční prostředky města a způsob s jejich
nakládáním. Nemám rád dělení peněz na obecní, státní či krajské. Zásadní je fakt, že se jedná o prostředky veřejné, toho času svěřené té či oné obci nebo státní organizaci. Stále jde o peníze daňových
poplatníků. Veřejné prostředky svěřené příslušnými zákony městu k hospodaření musí být využívány
s maximální možnou efektivitou. Tento svůj dlouholetý postoj hodlám nekompromisně prosazovat
také v orgánech našeho města.
S postupným mapováním fungování městských příspěvkových organizací a jedné městské
obchodní společnosti jsem dospěl k závěru, že ne vždy a ne všude je dosahováno uspokojivých
výsledků. Otázkou je, nakolik jde o výsledek práce managementu a nakolik jde o systémové nastavení těchto organizací. To je často velmi tenká hranice, kterou je nutné bedlivě zvážit. Každý ředitel
či vedoucí nese obrovskou odpovědnost. Jeho úkolem je na poli ekonomickém efektivně hospodařit se svěřenými hodnotami. V oblasti personálního rozvoje pak zodpovídá především za vytváření
kvalitních podmínek pro pracovní úspěchy svých podřízených. Úkolem Rady města je mj. z pozice
zřizovatele dbát velmi přísně na to, aby výše zmíněné zásady byly naplňovány.
Konkretizace výše uvedených úvah směřuje například k mému přesvědčení, že Technické služby
města mají dostatečný materiálně technický potenciál k tomu, aby nebyly odkázány výhradně na
příspěvek města. Umím si představit, že z pozice obchodní společnosti se 100 % podílem města by byl
vytvořen systémový předpoklad k tomu, aby se management Technických služeb mohl chovat tržně
a hlavně konkurenceschopně vůči jiným společnostem ve městě i okolí. Od vedení i zaměstnanců
přímo zainteresovaných na výsledcích hospodaření své ﬁrmy bych pak logicky očekával progresivnější výsledky a osobní starost o rozvoj takovéto městské obchodní společnosti. Myslím, že čas pro
tyto systémové změny nadešel a není možné je nadále odsouvat.
Před vedením města stojí celá řada dalších důležitých úkolů, které lze s nadsázkou označit za
„horké brambory“. To je však námět na další články v nadcházejících číslech Kynšperského zpravodaje, které vám chceme pravidelně předkládat.
Ing. Oldřich Volf, člen Zastupitelstva a Rady města

INZERÁT
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Ohlédnutí za letními slavnostmi města

Slavnostního zahájení se ujal starosta města René
Bolvari (uprostřed), občany pozdravil rovněž starosta
Himmelkronu Gerhard Schneider (vpravo) a čestný
starosta Himmelkronu, který stál u zrodu partnerství
obou měst, Andi Krainhöfner (vlevo).

Letos poprvé se letní slavnosti uskutečnily v nově upraveném parčíku u kostela. Prostor je to mnohem hezčí než
plocha před kinem, jak nám potvrdili i mnozí návštěvníci.
Pořadatelé sice museli řešit množství problémů, od zajištění
průvodu, zázemí pro umělce, zapůjčení pódia, dostatečný
přívod elektřiny pro všechny až po WC, ale díky vstřícnému
přístupu radnice, Správy majetku, Technických služeb, Policie a restaurace Koruna se nakonec vše podařilo zajistit.
Co ale ovlivnit nešlo, byla přízeň šéfa přes počasí. Sice
nechal v suchu projít průvod a vystoupení mažoretek, ale ve
chvíli, kdy měli vystoupit nejmladší účinkující z mateřských
škol, se rozhodl dohnat vláhový deﬁcit z jara a tak všechno
pěkně zalil. I když déšť nám program trochu narušil, nakonec všechno dobře dopadlo a všechna naplánovaná vystoupení se uskutečnila.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci slavností podíleli a které jsme jmenovali v minulém čísle
zpravodaje.
Za MKS Hana Bašková

Slavnosti zahájil
již tradičně
průvod městské
hudby s mažoretkami.

Úvodní
vystoupení
patřilo malým
mažoretkám.

Z MĚSTA
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Bubenický soubor z Ostrova měl nacvičené i samostatné
vystoupení.

Vystoupení dětí z mateřských škol narušil
déšť.

Studentky Střední odborné školy a učiliště si připravily
pestrou módní přehlídku.

Překvapením bylo společné vystoupení bubenického souboru z Ostrova
s mažoretkami, které bylo připraveno speciálně pro slavnosti.

Závěr slavností patřil česko – bretaňské kapele Bran.

Malé děti byly opravdu statečné – své vystoupení
předvedly až do konce.
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ŠKOLSTVÍ

Poslední zvonění

28. června 2007 naposledy zazvonil školní zvonek. Žáci 9. tříd – budoucí prvňáčkové – hosté – žáci školy – rodiče
- učitelé, ti všichni přišli, aby se rozloučili se školním rokem 2006/2007. Deváťáci – mladé krásné dívky a sebevědomí důležití hoši v černých brýlích, všichni ve svátečních šatech, předvedli svá taneční čísla na melodie z ﬁlmu

ŠKOLSTVÍ

strana 13

Pomáda. Na chvíli jsme se všichni ocitli v divadelním světě a známé melodie nás zavedly do 80. let minulého
století. Samozřejmě i malí „prvňáčci“ nás nenechali na pochybách a ukázali, že hudba, taneček a hra jsou jejich
doménou. Poté byli odměněni nejlepší žáci školy. Deváťáci se rozloučili se svými učiteli, se kterými trávili mnoho
chvil. A pak už „starý král s královnou“ předali novým vladařům žezlo a jablko a tím stvrdili předání vlády nad
školou. Ať žijí prázdniny!
(Joyce)

Proč se má prvňáček těšit do školy?

Vážení rodiče,
od nového školního roku 2007/2008 vám nabízíme pro vašeho prvňáčka další vyučovací předmět. Ten by měl
zpestřit tradiční nabídku školy. Pro jeden z nabídnutých předmětů se rozhodněte společně se svým dítětem. Mějte
na paměti zájmy, záliby i potřeby vašeho syna či vaší dcery.
• Chcete, aby se vaše dítě seznamovalo hravě s cizím jazykem už od 1. třídy? Nabízíme vám anglický či
německý jazyk.
• Máte pocit, že vaše dítě potřebuje více pohybu a relaxace? Vyberte si z naší sportovní kuchyně: atletiku,
míčové hry, gymnastiku.
• Trápí vaše dítě problémy s dýcháním nebo rádo muzicíruje? Připravujeme
Pískání na ﬂétničky.
• Myslíte, že vašemu dítěti prospěje opakování učiva pomocí hry? Pak jsou tu
Hrátky pro školáky.
• Přemýšlíte o tom, že vaše dítě tráví rádo volný čas u počítače? Přihlaste ho do
hodiny Pracujeme na počítači, kde se v práci na počítači zdokonalí.
Budeme rádi, pokud naši nabídku přijmete a v prvním školním týdnu své
dítě do některého z nabídnutých předmětů přihlásíte.
Pedagogický sbor ZŠ v Kynšperku nad Ohří

ŠKOLSTVÍ
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Tituly pro nejlepší žáky školy

V letošním školním roce vedení Základní školy Kynšperk nad Ohří zhodnotilo výsledky
práce žáků a vybralo ty nejlepší. Ředitel školy Mgr. Jiří Daneš jim za jejich úspěchy a vzornou reprezentaci školy a města Kynšperka nad Ohří udělil čestné tituly školy.

• Rudolf Kardoš, žák 9.C
reprezentant školy
mladý nadějný přírodovědec, který
školu po čtyři roky reprezentoval
v okresních a krajských kolech
biologické olympiády a svými znalostmi z přírodopisu získával velmi
dobrá umístění. Letos se umístil na
3. místě v okresním kole a na 9.
místě v Karlovarském kraji.

• Zdeněk Beran, žák 5.C
sportovec školy
zúčastnil se za naši školu všech
sportovních soutěží v okresních
i krajských kolech a přispěl
k významnému umístění našich
družstev v Karlovarském kraji 2.
místo v přehazované, 6. místo ve
vybíjené a 6. místo v Mc Donald´Cupu.

ŠKOLSTVÍ
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• Lucie Kubisová
a Lucie Nováková, žákyně 8.C
reprezentantky školy
obě výborně reprezentovaly školu
nejen na mnohých kulturních
vystoupeních, ale i v mažoretkových
soutěžích a na mistrovství ČR a v mažoretkovém sportu BATON DUO
JUN získaly 8. místo.

• Tomáš Rohlík, žák 7.A
a Klára Smrčková, žákyně 8.C
reprezentanti školy
oba velmi dobře reprezentovali školu na
turnajích Karlovarského kraje, Tomáš ve
stolním tenise a Klára ve volejbale. Za
vynikající výkony byli vybráni pro reprezentaci Karlovarského kraje na hrách
III. Letní Olympiády dětí a mládeže ČR
2007.

• Martina Hollá, žákyně 9.A
žákovská osobnost školy roku 2007
výborná žákyně, vynikající sportovkyně
v gymnastice a v mažoretkovém sportu,
talentovaná tanečnice v latinsko-amerických
tancích a Dívka roku 2007, reprezentovala
nejen naši školu, město Kynšperk nad Ohří,
ale i Karlovarský kraj.

Děkujeme a jsme
na vás velmi hrdi.
(Joyce)

ŠKOLSTVÍ
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Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2007 – 2008:
Mažoretky
Pom pons
Volejbal
Gymnastika
Kopaná - přípravka
Kopaná – žáci
Basketbal
Florbal
Tenis
Stolní tenis
Sebeobrana
Rybáři
Letecký modelář
Výtvarný - keramika
Zdravotnický
Orientální tanec
Vaření - pečení
Aranžování
Hra na ﬂétnu
Náprava dyslexie

Dopravní kroužek
Počítače
Pohybové hry
Logopedie
Počítače I.
Technika administrativy
Cvičení z českého jazyka
Cvičení z matematiky
Německý jazyk
Anglický jazyk

(Joyce)

Prázdninový týden s DDM - SVČ
Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov

Poslední prázdninový týden v srpnu od 27. 8. do 31. 8. 2007 pro žáky Základní školy připravil Dům
dětí a mládeže - Středisko volného času týden plný překvapení. Společenské hry, sportovní, kulturní akce
a jednodenní výlety (výlet vlakem do Chomutovské ZOO a pěší výlet do Nebanic). Termíny budou upřesněny na vývěsce ve městě a na nástěnce v DDM – SVČ.
Program, který připravili Jana Tomsová a Michal Maštera, bude organizovaný v době od 8. 00 – 16. 00
hodin (pokud se pojede na výlet, dostanete přesné informace). Prosíme zájemce, kteří se chtějí výletu do
ZOO zúčastnit, aby se již předem přihlásili u pracovníků DDM – SVČ. Otevřeno denně od 8.00 do 19.00
hod. (prosím, zanechte telefonní číslo pro další informaci.
Děkuji
Jana Tomsová, Základní škola Kynšperk nad Ohří

Spolupráce

Himmelkron – Základní škola Kynšperk nad Ohří pokračuje

V sobotu 23. 6. 2007 proběhlo v Kynšperku nad Ohří další setkání občanů partnerských obcí. Dopoledního semináře, který byl věnován interkulturním vztahům – Spolupráce bez hranic, se zúčastnilo 8
přátel z Himmelkronu – účastníků kroužku českého jazyka a 10 pedagogů ZŠ Kynšperk nad Ohří. Dopolední seminář vedla M. A. / Mgr. Gabriela Hunger – profesorka z bayreuthské univerzity. Účastníci se
měli seznámit s tím, co je typické pro příslušníky partnerské země, co je charakterizuje a vystihuje. Celé
dopoledne probíhalo v přátelské atmosféře. Po společném obědě se všichni zúčastnili letních slavností
města.

SOUTĚŽ
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Šumné město Kynšperk nad Ohří
Úkoly, které se opakují s každým číslem, jen puntíky jsou
jiné:

1. vystřihněte a pečlivě uschovejte puzzle z mapy,
2. pojmenujte puntíkem označenou historickou či kulturní památku,
3. k památce vypište tři nejpodstatnější informace, které danou
památku charakterizují či odlišují od ostatních v republice, pokuste
se vystihnout výjimečnost památky,
4. k dané památce vymyslete reklamní slogan, kterým byste přilákali
turisty,
5. památku umělecky ztvárněte (plakát, montáž, koláž, fotograﬁe,
plastika aj., zvolte si jakoukoliv výtvarnou či uměleckou techniku
- může to být hudba, tanec, hraná forma…)
Soutěž je vhodná jak pro jednotlivce, tak pro školní či pracovní
kolektivy či rodinu nebo jinou skupinu lidí. Prosím, aby se mi každý
soutěžící jednotlivec či skupina ohlásili během soutěže tj. během roku
2007 na mobil: 603 187 425.
Kateřina Štochlová

✂
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Indiánské léto dětí ZŠ Kynšperk nad Ohří

8. července vyrazilo na svou dlouhou pouť 49 indiánů a 6 náčelníků. Cílem
putování byla oblast Staré Splavy u Máchova jezera.
Ohnivky, Míšenci, Bizoni a Amazonky prožili deset dní v rekreačním
středisku Intergast. Prozkoumali jezero
Titicata, hledali poklad u Stříbrného
jezera, dobyli hrad Bezděz a když sám
Manitou byl po velmi studených a mokrých dnech indiánům nakloněn a seslal
jim tropická vedra, osídlili na tři dny pláž
Copacabana.

ŠKOLSTVÍ

Každý večer se táborem při
slavnostním nástupu u indiánských
teepee ozýval pokřik táborníků a jejich indiánský pozdrav.
(Joyce)
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RŮZNÉ

Nový suvenýr
v Infocentru
MKS ve spolupráci se
SOŠ a SOU v Kynšperku nad
Ohří připravilo pro turisty
i občany města nový suvenýr. Truhlářské oddělení
SOŠ, SOU a U v Kynšperku
nad Ohří vyrobilo s využitím
nového, počítačem řízeného
obráběcího stroje suvenýr podšálek z bukového dřeva.
Podšálek nabízíme v Infocentru v Panském domě.
Šárka Pencová

RŮZNÉ
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Přátelské utkání

Jako každoročně přijali pozvání naši zahraniční kamarádi z Obereisenheimu na přátelské utkání v kopané,
která má v Kynšperku na Ohří dlouholetou tradici. Říkám to proto, že jako holka jsem také hrála kopanou a návštěva z Obereisenheimu mi vždy připomene můj sen hrát „dívčí kopanou“. V mužstvu „SC Obereisenheim“ jsou
bývalí kynšperáci. Jmenují se Günter, Walter, Peter a Karel Hoyerovi, kteří v Kynšperku nad Ohří bydleli a hráli
zde jako kluci také kopanou. A Günter trénoval v letech 1972 – 1974 dívčí fotbalovou jedenáctku. Přátelské utkání
Kynšperk nad Ohří – Obereisenheim skončilo 2 : 4. A za rok nashledanou!
(Joyce)

✂
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Přehled akcí SEF Slavoj Kynšperk nad Ohří

na rok 2007 (mimo mistrovských soutěží)
Srpen

Oﬁciální otevření nových šaten a celého hřiště
před novou sezónou. Při této příležitosti sehrají
mezi sebou na našem hřišti přátelská utkání mužstva SEF Slavoj Kynšperk nad Ohří, internacionálů
(např. Vízek, Panenka atd.), rádia Egrensis, popř.
družstva ze SRN.

Září

Turnaj v malé kopané opět ve spolupráci s MO
ČSSD.

Listopad

KYNŠPERSKÝ LIGOVÝ POHÁR míčového trojboje ve sportovní hale taktéž ve spolupráci s MO
ČSSD.

Za SEF Slavoj Kynšperk nad Ohří
Josef Gregor

✂



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

vstupenka je v hodnotě 10,-Kč

RŮZNÉ
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Rozlučka žáků

Ukončení jarní sezóny a s ním i loučení. Trenéři pan Kadoš, pan Drnek a pan
Vágner připravili žákům kopané rozlučku
na hřišti. Zhodnocení uplynulé sezóny, rozloučení se žáky, kteří dovršili dorostového
věku a patřičná oslava zakončená přátelskou hrou a opékáním buřtů.
Žáci, kteří
odchází, dostali
od trenérů na
památku sošku,
která jim bude
připomínat společně
prožité
chvíle. Děkujeme
manželům Gregorovým za spolupráci a ochotu vždy pomoci. Hodně sil a pevné nervy do podzimní
sezóny!
(Joyce)

Plenér ke Dni Ohře

Ve čtvrtek 19.7. se nám počasí krásně vydařilo a tak jsme mohli vyrazit malovat do přírody. Se skupinkou
dětí jsme zamířili k místní dřevěné lávce, která vede přes řeku Ohři. Na tomto tématicky vybraném prostranství
si každý našel své ideální místečko, ze kterého se mu otvíral ten nejlepší pohled na vybrané zákoutí a začalo se
kreslit a malovat.
Někdo se pustil do akvarelu, někomu vyhovovaly více tempery, jiní si na obrazové ztvárnění krajiny vybrali
pastelky, suché nebo mastné pastely. Každý pojal zachycení této přírodní scenérie originálně a v každém obrázku
se promítlo osobité vnímání a pojetí tohoto kousku krajiny prolnutého s dotekem člověka.
Všem se tato zkušenost, malovat přímo v přírodě, moc líbila. Dokonce i maminka doprovázející svou dceru,
neodolala a zapojila se do výtvarného tvoření. Nejenom, že jsme strávili velice příjemné tvořivé chvíle v přírodě,
ale na závěr si i každý za obrázek odnesl domů malý dáreček. Za sponzorský dar děkujeme manželům Fiedlerovým.
Obrázky budou vystaveny na Den Ohře kolem řeky a jeden z nich bude vybrán a oceněn.
Za výstavní síň Monika Šubrtová

RYBÁŘI

strana 24

Rybářské soustředění na Skalce

Ve dnech 18. – 24.6. 2007 se uskutečnil Rybářský
letní tábor mladých rybářů ze Základní školy v Kynšperku nad Ohří a MO ČRS Kynšperk nad Ohří na ÚN
Skalka. Tábor byl zaměřen hlavně na praktický lov ryb
udicí, ekologii, chování v přírodě, ale i na teorii, která je
velmi důležitá pro praktický lov ryb.
Z rybářského hlediska bylo soustředění protkáno
různými závody, které měly jedno společné, dobrou
a kvalitní přípravu nových závodníků jak v plavané, tak
i v rybolovné technice. V posledních letech tato příprava
potvrdila důležitost těchto soustředění na mnohých
závodech, při nichž se žáci ZŠ Kynšperk dokázali dostat
do nejvyšších soutěží v České republice.
Soustředění na Skalce je organizováno vždy na závěr školního roku, kdy končí rybářské kroužky. Děti na
rybářském táboře plnily i jiné úkoly, které byly provázány se základy zvládnutí přípravy na rybolovnou techniku
nenásilnou formou pomocí různorodých zábavných her.
Po celou dobu pobytu byla vyhlášena soutěž o největší ulovenou rybu. Tuto soutěž vyhrál Vladimír Jurygáček, který dokázal chytit štiku obecnou 55 cm.
Dětem se na letním rybářském táboře moc líbilo a zdálo se jim, že byl moc krátký. Stravování bylo, pod vedením zkušené kuchařky paní Táni Baronové a Jany Kašparové hodnoceno všemi účastníky na velmi dobré úrovni.
Za to jim patří velký dík. Všichni se při odjezdu těšili na příští pokračování tábora v roce 2008.
Petrův zdar!
Ing. Josef Baron
Vedoucí rybářského kroužku při ZŠ Kynšperk nad Ohří
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Kašna patřila dětem

Již dvakrát patřila zahradní restaurace Kašna
dětem. Že děti do hospody nepatří? Věc názoru.
Tato zahradní restaurace je k tomu docela vhodná
a je jen minimálně využívaná pro akce veřejnosti.
Dobrý nápad měli noví provozovatelé restaurace
manželé Fiantovi. Ve spolupráci s Baby clubem
a za podpory dalších sponzorů zde zorganizovali
akce pro nejmenší: nejdřív Dětskou diskotéku,
potom Maškarní rej a určitě v tom budou pokračovat. Maminky, tatínkové, babičky nebudete-li
mít kam jít, přijďte v sobotu odpoledne do Kašny.
(kat)
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Kinematovlak se v Kynšperku nad Ohří zastavil v úterý 10.7.

V interiéru vagónu, který otec se synem svépomocně zrekonstruovali, jste si mohli prohlédnout
soukromou sbírku o historii železnice.

Mezi exponáty jste mohli vidět také starý telegrafní přístroj…

Reala Lakomá s.r.o.
Realitní kancelář
Evropská 1558/33, 350 02 Cheb
Tel: 354 424334, tel.fax. 354 435656,
Mobil: 604286449, 731519353, 603281321

Nabízíme veškeré služby spojené s prodejem,
koupí či pronájmem nemovitostí.
Zajistíme Vám hypotéku na koupi Vaší nemovitosti.
Pro své klienty hledáme byty a rodinné domy
v Kynšperku nad Ohří, Sokolově a blízkém okolí.
Pobočka v Kynšperku nad Ohří
Pod domovem 119 , 357 51 Kynšperk n. Ohří
Tel: 352693377, 604286449

www.reala-lakoma.cz
e-mail.rklakoma@iol.cz
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O Kinematovlak v Kynšperku nad Ohří projevilo zájem
daleko více lidí než např. v Sokolově.

…nebo např.železniční zámky z RakouskaUherska.

Do vagónu, který se změnil v kino, se na promítání pohádek dostali jen ti, kteří přišli dostatečně
včas. Bylo plno.
(kat)

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Městským kulturním střediskem
vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU





letního a zimního oblečení
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky, vše jen funkční
peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

VĚCI, KTERÉ Z EKOLOGICKÝCH DŮVODŮ VZÍT NEMŮŽEME:

Boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola a dětské kočárky
– ty se transportem znehodnotí.

Sbírka se uskuteční:
ve čtvrtek 9. srpna 2007 od 8.00 do 17.00 hodin v zimní zahradě kina
PROSÍME, ABY BYLY VĚCI ZABALENÉ DO IGELITOVÝCH PYTLŮ ČI KRABIC (přelepené nebo
převázané), ABY SE NEPOŠKODILY TRANSPORTEM
Děkujeme za Vaši pomoc.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům
u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na www.diakoniebroumov.org
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Hasiči

Zásahy SDH Kynšperk nad Oh�í od 26.6. do 16.7.2007
16.7.

6.7.
26.6.

Technická pomoc – jednotka likvidovala roj včel u RD v Kynšperku
nad Ohří.
Požár – jednotka likvidovala požár elektroinstalace u odstaveného
lokotraktoru.
Planý poplach – byl vyhlášen poplach na likvidaci ropné havárie,
ale jednotka byla před výjezdem odvolána.
Požár – jednotka likvidovala požár smrku u obce Kolová.
J.Zeman

Turnaj v malé kopané

Dne 30. 6. 2007 se uskutečnil Pohár v malé kopané pod
názvem „Memoriál Miroslava Sadílka“. Turnaj se konal na
travnatém hřišti u lávky za účasti 9-ti mužstev. Touto cestou
bych chtěl poděkovat všem sponzorům, hráčům a rozhodčím, kteří se této akce zúčastnili. Také divákům za podporu
a povzbuzování hráčů při fotbalových utkáních. Doufám,
že navážeme dobrou spolupráci, aby se tento turnaj mohl
konat opět a budeme se všichni těšit na příští rok.
Pořadatel turnaje Roman Bělunek
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Dostala jsem před několika dny zvláštní mail. A ráda bych se s vámi o něj podělila.

Svět v číslech

Kdybychom redukovali celé lidstvo na jednu vesnici se 100 obyvateli, ale zachovali proporce všech současných národů, měla by tato vesnice následující složení:
57 Asiatů, 21 Evropanů, 14 Američanů (Severních a Jižních), 8 Afričanů
52 by bylo žen + 48 by bylo mužů
70 ne-bílých + 30 bílých
70 nekřesťanů + 30 křesťanů
89 heterosexuálů + 11 homosexuálů
6 osob by vlastnilo 59% celosvětového bohatství a všech 6
by pocházelo z USA.
80 by trpělo nedostatečnými podmínkami pro bydlení, 70
by bylo analfabetů.
50 by bylo podvyživených, 1 by umíral, 2 by se rodili.
1 by měl počítač a 1 (jen 1) by měl akademické vzdělání.
Díváme-li se na svět tímto způsobem, je každému jasné,
jak potřebné jsou: sounáležitosti, porozumění, akceptace,
vzdělání …
K zamyšlení:
Jestliže jsi dnes ráno vstal z postele spíše zdráv než nemocen,
jsi šťastnější než 1 milión lidí, kteří se nedožijí příštího dne.
Jestliže jsi nikdy nezažil boj ve válce, nepocítil osamělost
vězení, agónii týraných nebo hlad, pak jsi šťastnější než 500
miliónů lidí našeho světa.

Jestliže můžeš vyznávat náboženství bez strachu a hrozby, že
budeš zatčen nebo zabit, jsi šťastnější než 3 miliardy lidí na
Zemi.
Jestliže máš jídlo v ledničce, jsi oblečen, máš střechu nad
hlavou a svou postel, jsi bohatší než 75% obyvatel tohoto
světa.
Jestliže máš konto v bance, nějaké peníze v peněžence a hromádku drobných v krabičce, patříš k 8% blahobytných lidí na
světě.
Jestliže čteš tuto zprávu, jsi požehnán dvojnásobně, vždyť:
Někdo na tebe myslel. Nepatříš ke 2 miliardám lidí, kteří
neumí číst. A … máš počítač!
Někdo jednou řekl:
Pracujte, jako byste nepotřebovali žádné peníze.
Milujte, jako by vás nikdy nikdo nezranil.
Tančete, jako by se nikdo nedíval.
Zpívejte, jako kdyby nikdo neposlouchal.
Žijte, jako kdyby byl Ráj na Zemi.

Přeji vám všem pěkné léto.
Evangelický sbor, D. Holubcová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Chebská 386, 357 51 Kynšperk nad Ohří - t.č.352 683 278 a 359 603 032
Půjčovní doba: POZOR ZMĚNA
O letních
prázdninách
bude
knihovna otevřena takto:
Pondělí: 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Čtvrtek: 8.00 - 12.00 13.00 - 18-00

Výběr z knižních novinek
Oddělení pro děti:
Příběh pro nejmenší čtenáře: Ivone Březinová je autorkou knihy „Kdo si se mnou bude hrát?“.
Detektivní příběh pro čtenáře od 9 let se jmenuje
„Detektiv Sventon na poušti“. Knihu napsal švédský
spisovatel Ake Holmberg.
Čtyři kamarádi prožívají téměř detektivní pátrání plné
tajemství v knize „Pomsta černé mumie“ od oblíbeného Thomase Breziny.
Z televize jistě znáte seriál „Dobrodružství rodiny
Smolíkovy“. Do knižní podoby jí přetvořil pro čtenáře
od 8 let maďarský spisovatel Béla Ridó.
Děvčata jistě přivítají další dva románky: Lenka Lanczová pro ně napsala knihu s názvem „Náhradní princ
“ a Petra Braunová „Borůvkové léto aneb Byla jsem
au-pair “.
Zajímavosti o jezerech po celém světě se dočtete
v knize „Temná jezera“, která vychází ve známé edici
Děsivý dějepis.

Pro dospělé :
Milovníci fantazie přivítají knihu Briana Herberta
„Lovci Duny“, „Tušení podrazu“ – dílo Ondřeje
Neﬀa, či fantastické povídky plné napětí autora
Stephena Kinga. Kniha se jmenuje „Mlha“.
Z edice Válečné lítice přichází do naší knihovny další
román z 2.světové války. Spisovatel Leo Kessler nazval
své dílo „Smrtihlav“.
Do historie zavede čtenáře spisovatelka Hana Whitton
knihou o Alžbětě Stuartovně. Dala jí název „Zimní
královna“.
Též o románu Charlotte Link „Dům sester“, objevující
rodinná tajemství, se dá říci, že je historický a z anglického prostředí.
Léto – to je doba detektivních románů. Tady jsou ty
nejnovější: Patricia Wentworth – „Případ je uzavřen“.

Paul Johnston – „Poslední rudá smrt“ – detektivka
z prostředí teplého Řecka.
Helene Tursten – „Skleněný ďábel“ – detektivka z prostředí studeného Švédska.
Romány s detektivními zápletkami :
John Lutz – „Noční host“, Linda Howard – „V zajetí
času“.
Knihy především pro ženy řešící rodinné problémy,
partnerské vztahy, intriky … Danielle Steel – „Muži
na ženění“.
Jane Porter – „Recept na lásku“, Sandra Brown – „Bílý
žár“, Catherine Coulter – „Noční stín“.
Pro milovníky letadel a příhod s nimi přinášíme
„Slavné letecké příběhy“.
Knihy Vlasty Pittnerové, spisovatelky žijící na přelomu
19. a 20. století, stále vyhledávají především starší čtenářky. Jistě je potěší 2 nové. „Ze Žďárských vrchů“
– jsou povídky o těžké situaci svobodných matek,
neprovdaných žen. „Na gruntech“ – povídky z vesnického života.
Jitka Henryková přichází s románem, satirou – „Útěk
do života“.
Zdena Frýbová ve své knize „Milostí prezidenta“ přináší obraz života nás, Čechů, ve 2. polovině 20. století.

Knihy naučné – literatura faktu:
Peter Fiebach – „Proroctví o zkáze světa“ (zaniklé
civilizace, jak dál)
Dagmar Kludská – „Štěstí přeje připraveným“ (horoskopy, čínská zn.)
Michael Gunton – „Ponořit! Ponořit!“ (válečné
námořnictvo, ponorky)
Gerhard Prause – „Géniové v soukromí“ (významné
osobnosti)
Blanka Kovaříková – „Herecké romance“ (čeští herci
a jejich lásky)
Jiří Pernes – „O trůn a lásku“ (život a smrt Františka
Ferdinanda d‘Este)
Marek Podhorský – „Toulavá kamera“ – už 4. pokračování.
Svatava Gajičová
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AKCE A POŘADY MKS
SRPEN 2007
čtvrtek 2.8. – 2.9. ............... ve výstavní síni Panský dům
vernisáž ve čtvrtek 2.8. od 17.00 hod.

pátek 31.8. od 16.00 hod. .............v zahradě u knihovny
(v případě deště v zimní zahradě kina)

- originální skulptury a objekty
- vstupné: děti do 6 let zdarma, ostatní 10,- Kč

- pohádkový příběh pro děti v nastudování Divadla
Kapsa Andělská Hora z Karlových Varů
- vstupné 30,- Kč

Petr Štech

sobota 11.8. .................................................od 9.00 hod.

JAROSLAV SVĚCENÝ A CONSORTIUM
PRAGENSE v Kladrubském klášteře

Výlet do Kladrub u Stříbra, kde je na programu prohlídka kláštera a koncert předního českého houslisty
s komorním souborem.
- cena 300,- Kč zahrnuje cestu autobusem, prohlídku
kláštera a vstupenku na koncert
PŘIHLÁŠKY v MKS u sl. Duškové, tel. 352 683 085

Kterak beruška Uška o sedmou tečku přišla

pátek 31.8. od 19.00 hod. .............v zahradě u knihovny
(v případě deště v zimní zahradě kina)

Lásky a Nelásky

VESELÁ TEČKA ZA PRÁZDNINAMI PRO DĚTI I RODIČE ................................................................................

- tři košilaté, rozverné a hlavně půvabné hříčky z Boccacciova Dekameronu v nastudování Divadla Kapsa
Andělská Hora z Karlových Varů
- vstupné 60,- Kč
PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ ............................................
čtvrtek 6.9. ........................ ve výstavní síni Panský dům
vernisáž ve čtvrtek 6.9. od 17.00 hod.

Cena zájezdu 1 040,- Kč, vstupenky do 9. – 10. řady.
PŘIHLÁŠKY v MKS u sl. Duškové, tel. 352 683 085,
nebo e – mailem na : mkskynsperk@volny.cz

- strukturovaná malba

sobota 27.10., .......................odjezd v 9.00 hod. od kina

Petra Timurová

čtvrtek 20.9. .................................... od 19.30 hod v kině

NEJEN O VAŘENÍ - VEČER S MartinEM
ZounarEM
sobota 22.9., .........................odjezd v 9.00 hod. od kina

VÝLET NA MUZIKÁL ANGELIKA

Představení v pražském divadle Broadway, začátek
v 18.00 hod.

VÝLET NA MUZIKÁL GOLEM

Představení v novém pražském divadle Hybernia,
začátek v 18.00 hod.
Cena zájezdu 1 040,- Kč, vstupenky do 8. – 9. řady.
PŘIHLÁŠKY JIŽ NYNÍ v MKS u sl. Duškové,
tel. 352 683 085,
nebo e – mailem na : mkskynsperk@volny.cz

PROGRAM KINA

v SRPNU KINO NEHRAJE
Městské kulturní středisko ve spolupráci s MDK Sokolov,
ﬁrmou NABAU Kynšperk a Technickými službami
Vás srdečně zvou

v pondělí 6. srpna 2007 od 21.00 hod.

DO LETNÍHO KINA
v areálu ﬁrmy NABAU u řeky (vchod z Okružní ulice)
na novou českou komedii

ROMING

Roman dal kdysi dávno kamarádovi slib, že až jejich děti dospějí, ožení
se Romanův syn Jura s jeho dcerou. Cesty rodin se rozešly. Po letech přichází dopis, nevěsta dosáhla dospělosti a je třeba dávný slib splnit. Potíž
je v tom, že Jura studuje vysokou školu, chodí s atraktivní blondýnou,
ženit se nechce a už vůbec nestojí o děvče ze slovenské vesničky…
V hlavních rolích Bolek Polívka a Marián Labuda.
ČR/Rumunsko/SR, Mládeži přístupný, vstupné 65,-Kč, délka 105 min.
Občerstvení zajištěno!
PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ ............................................
pondělí 3.9. ................................................. v 11.00 hod.
HRAJEME PRO DĚTI NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO
ROKU

SHREK TŘETÍ

Jestli dobrácký zlobr Shrek něčím být opravdu, ale
opravdu nechtěl, pak králem. Jenomže život si nevybírá
a nemoc Fionina otce mu nedává mnoho na vybranou.
Opustit vlídnou a domáckou bažinu? Nikdy! To se
raději rozhodne přemluvit Fionina bratrance, teenagera Artuše, aby si královskou korunu nasadil on. Nejdřív ho ale bude muset najít a udělat z něj chlapa…

úterý 4.9. ..................................... v 16.30 a ve 20.00 hod.

DANNYHO PARŤÁCI 3

Danny Ocean a jeho parta by se k návratu k tomu,
co jim jde nejlépe, odhodlali jen z jednoho jediného
důvodu – kdyby byl v ohrožení jeden z nich – a tak se
stalo.
Hrají: George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy
Garcia, Al Pacino.

Změna programu vyhrazena. Pokladna kina je otevřena vždy hodinu před představením, předprodej začíná 1
týden před promítáním. Uvedená minutáž je orientační.
Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.kynsperk.cz

Vydává: Město Kynšperk nad Ohří. Redakční rada: Hana Bašková, Ing. Pavel Růžička, René Bolvari, Mgr. Štěpánka Neubergová. Redakce: Kateřina Štochlová (kat), Jana Tomsová (Joyce). Přispěvatelé: vedoucí sportovních
klubů, MKS, školy, občanská sdružení. Adresa: Městský úřad podatelna, J. A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří,
PSČ 357 51, e-mail: zpravodaj@kynsperk.cz, tel. 603 187 425
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Rada města Kynšperka nad Ohří

se na svém jednání dne 27. června 2007 usnesla na následujících opatřeních:
č. 182

1. b e r e n a v ě d o m í

materiál předložený ředitelkou Městského kulturního střediska Kynšperk nad Ohří (dále jen „MKS“) k úsporným
opatřením příspěvkovou organizací MKS, ke vzniklé ztrátě za
I. čtvrtletí roku 2007,

2. s c h v a l u j e

vypořádání ztráty MKS za rok 2006 ztrátu ponechat na účtu
932 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let,

3. k o n s t a t u j e,

že ztrátovost MKS je dlouhodobou záležitostí a opatření,
navržená v materiálu ředitelky MKS nepovažuje za systémová, vedoucí k zefektivnění provozu MKS, aniž by došlo
k omezení možností kulturního vyžití ve městě Kynšperku
nad Ohří a

4. u k l á d á

ředitelce MKS návrh na zefektivnění provozu MKS zásadně
přepracovat a předložit radě města do 10.7.2007 návrh komplexní a systémový, který nebude mít negativní dopady na
hlavní činnost organizace.

č. 183

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny uchazečů o zadání zakázky na akci „Pojištění
majetku města Kynšperk nad Ohří od 1.8.2007 – 5 let “,

2. r u š í

na základě doporučení „hodnotící komise“ a po prostudování nabídek poptávkové řízení na akci „Pojištění majetku
města Kynšperk nad Ohří od 1.8.2007 – 1 rok, 3 roky a 5
let“

3. u k l á d á

vedoucí ﬁnančního odboru vyrozumět uchazeče o zrušení
poptávkového řízení na akci „Pojištění majetku města Kynšperk nad Ohří od 1.8.2007 – 1 rok, 3 roky a 5 let“.

č. 184

1. s c h v a l u j e

uzavření pojistných smluv na pojištění majetku města
Kynšperk nad Ohří od 1.srpna 2007 na dobu 5 let s pojišťovnou: Česká pojišťovna, a.s., za podmínek, které
nabídla a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem pojistných smluv.

č. 185

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 ust.§ 102 odst. 3 zákona o obcích, povolit žadateli,
užití znaku Města Kynšperk nad Ohří (městského znaku), při
příležitosti sportovně kulturní akce Den Ohře, pořádané dne
28.7. 2007.

č. 186

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny na stavební práce na stavbě „Oprava fasády
objektu MěÚ Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221“,

2. s c h v a l u j e

zrušení poptávkového řízení na stavební práce na stavbě:
„Oprava fasády objektu MěÚ Kynšperk nad Ohří, Jana A.
Komenského 221“ a

3. p o v ě ř u j e

vedoucího majetkového odboru seznámit uchazeče s usnesením Rady města vyhlásit nové poptávkové řízení.

č. 187

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny na výkon inženýrské činnosti na stavbě
„Oprava fasády objektu MěÚ Kynšperk nad Ohří, Jana A.
Komenského 221“,

2. s c h v a l u j e

zrušení poptávkového řízení na výkon inženýrské činnosti na
stavbě: „Oprava fasády objektu MěÚ Kynšperk nad Ohří, Jana
A. Komenského 221“ a

3. p o v ě ř u j e

vedoucího majetkového odboru seznámit uchazeče s usnesením Rady města.

č. 188

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny na stavební práce na stavbě „Restaurování
oltářů kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad
Ohří“,

2. r u š í

poptávkové řízení na akci „Restaurování oltářů kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad Ohří“ z důvodu
neobdržení dotace z prostředků Ministerstva pro místní
rozvoj a

3. p o v ě ř u j e

vedoucího majetkového odboru seznámit uchazeče s usnesením Rady města.

č. 189

1. p r o j e d n a l a a b e r e n a v ě d o m í

žádost ředitele Základní školy v Kynšperku nad Ohří ze
dne 21.5.2007 o stanovisko a stanovení dalšího postupu při
odstraňování hygienických závad ve školní jídelně,

2. k o n s t a t u j e,

že přijetí opatření k odstranění zjištěných hygienických
závad, jsou plně v kompetenci statutárního zástupce
základní školy, tedy ředitele základní školy Kynšperk nad
Ohří, a

3. u k l á d á

řediteli základní školy v Kynšperku nad Ohří přijmout příslušná opatření a informovat radu města do 10.7.2007 o způsobu řešení problematiky.
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č. 190

1. s c h v a l u j e

a) pronájem části pozemku p.č. 1004/1 (trvalý travní porost)
o výměře 30 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadatelům za
cenu 2,15 Kč/m2/rok s každoročním navýšením o inﬂaci,
b) pronájem části pozemku p.č. 1004/1 (trvalý travní
porost) o výměře 238 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří žadatelce za cenu 2,15 Kč/m2/rok s každoročním navýšením
o inﬂaci a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 1. 7. 2007.

č. 191

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu nebo prodeje části pozemku p.č. 44/4
(zahrada) v k.ú. Dolní Pochlovice o výměře 386 m2 a části
pozemku p.č. 42/2 o výměře cca 20 m2.

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu
části pozemku na dobu minimálně15-ti dnů na úřední desce
města.

č. 192

1. n e s c h v a l u j e

záměr koupě garáže na pozemku p.č. 84/7 (zastavěná plocha
a nádvoří) v k.ú. Kynšperk nad Ohří od České republiky,
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo Nábřeží 390/42, Praha 2 za cenu 305.000,- Kč a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru seznámit s rozhodnutím
rady města Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
a pokud bude Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových trvat na projednání zastupitelstvem města, předložit
nabídku na příštím zasedání Zastupitelstva města Kynšperka
nad Ohří.

č. 193

1. s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 15 v bytovém domě v ulici J. K. Tyla čp. 882
v Kynšperku nad Ohří do nájmu žadatelům a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru vydat pokyn Správě majetku
Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. k uzavření nájemní smlouvy
na dobu určitou 1 rok.

č. 194

1. s o u h l a s í

s ukončením smlouvy o nájmu na část pozemku p.č. 632 v k.
ú. Kynšperk nad Ohří uzavřenou s nájemcem dohodou ke dni
30. 6. 2007 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru oznámit žadateli rozhodnutí
rady města a uzavřít s ním dohodu o ukončení nájmu.

č. 195

1. n e s c h v a l u j e

žádost nájemce o obnovení nájemní smlouvy na byt č. 1
v ulici Sokolovská čp. 489, Kynšperk nad Ohří s tím, že došlo
k uplynutí doby nájmu a nájemní smlouva zanikla dne 9. 1.
2007 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru
a) sdělit usnesení rady města do 7 dnů od písemného vyhotovení žadateli a Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol.
s r.o.,
b) zahájit řízení o vyklizení bytu.

č. 196

1. b e r e n a v ě d o m í,

že došlo u uplynutí doby nájmu bytu č. 10 v ulici Krátká
čp. 366 dle nájemní smlouvy uzavřené dne 5. 5. 2000 mezi
Městem Kynšperk nad Ohří a nájemkyní,

2. r o z h o d l a

zahájit řízení o vyklizení bytu a

3. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města
do 7 dnů od písemného vyhotovení nájemnici bytu a Správě
majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o. a zahájit řízení o vyklizení bytu.

č. 198

1. r u š í

své usnesení č. 163 ze dne 13.6.2007 o povolení výjimky z počtu žáků ve třídách.

2. s c h v a l u j e

pro školní rok 200/2008 povolení výjimky z počtu žáků ve
třídě pro žáky se speciálními potřebami Základní školy Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, na základě § 23 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, a to na počet 14 žáků ve třídě.
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Rada města Kynšperka nad Ohří

se na svém jednání dne 16. července 2007 usnesla na následujících opatřeních:
č. 199

1. s c h v a l u j e

vzájemně kompenzovatelné položkové změny rozpočtu
na rok 2007 Mateřské škole Kynšperk nad Ohří, Školní
525, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

č. 200

1. b e r e n a v ě d o m í

výše úplat za vzdělávání v Základní umělecké škole Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace,
stanovené pro školní rok 2007/2008. Přehled výše úplat je
přílohou č.1 tohoto usnesení.

č. 201

1. t r v á

na svém usnesení č. 189, ze dne 27.6.2007,

2. p r o d l u ž u j e

lhůtu pro sdělení informace o ředitelem Základní školy
Kynšperk nad Ohří přijatých opatření k odstranění závad
ve školní jídelně radě města do 30.7.2007 a

3. u k l á d á

řediteli školy předložit tuto informaci v detailní podobě a
zúčastnit se příštího jednání rady města a tento materiál
osobně obhájit.

č. 202

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny uchazečů o zadání veřejné zakázky
na stavbu „Cykloareál v areálu zdraví, Kynšperk nad
Ohří – I. etapa – skatepark, volejbalové kurty a zemní
práce“,

2. r u š í

zadání této veřejné zakázky vzhledem k výrazně vyšší
nabídkové ceně než jsou ﬁnanční možnosti zadavatele a

3. p o v ě ř u j e

starostu jednat s uchazeči o dílčím plnění, případně o snížení rozsahu prováděných prací.

č. 204

1. b e r e n a v ě d o m í

nabídkové ceny na stavební práce na „Osvětlení komunikace
III.třídy Kynšperk nad Ohří – Liboc“ ,

2. s c h v a l u j e

a) na základě nabídek zadat tuto zakázku ﬁrmě: Nabau, s.r.o.,
Sokolovská 613, Kynšperk nad Ohří, IČ: 25206605
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 s vybranou ﬁrmou.

č. 205

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 1218/1 (trvalý travní
porost) v k.ú. Kynšperk nad Ohří o výměře 2857 m2 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu
části pozemku na dobu minimálně15-ti dnů na úřední desce
města.

č. 206

1. s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 939 (ostatní plocha) o výměře
161 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří nájemkyni za cenu 2,15 Kč/
m2/rok s každoročním navýšením o inﬂaci a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení nájemních smluv na dobu neurčitou s účinností od 1. 8. 2007.

č. 207

1. n e s c h v a l u j e

snížení platby nájemného za rok 2007 ve výši 100 710,- Kč za
část 1. nadzemního podlaží v objektu č.p. 1 v ulici M. Gorkého v Kynšperku nad Ohří pro rok 2007 Městskému kulturnímu středisku v Kynšperku nad Ohří, se sídlem náměstí SNP
389, Kynšperk nad Ohří, IČ: 00368636,

2. s c h v a l u j e

1. b e r e n a v ě d o m í

úhradu nájemného za rok 2007 ve výši 100.710,- Kč formou
čtyř měsíčních splátek ve výši 25.177,50 Kč počínaje dnem 1.
9. 2007 splatných vždy k prvnímu dni předmětného měsíce a

2. s c h v a l u j e

vedoucího majetkového odboru sdělit ředitelce MKS usnesení rady města do 7 dnů od písemného vyhotovení usnesení
rady města.

č. 203

nabídkové ceny na výkon inženýrské činnosti na stavbě
„Cykloareál v areálu zdraví, Kynšperk nad Ohří – I. etapa
– skatepark, volejbalové kurty a zemní práce“,
a) na základě nabídek zadat tuto zakázku ﬁrmě Sdružení
Rustika, Ing. Jan Rund, K.H.Borovského 884, Sokolov,
IČ: 12858188
b) mandátní smlouvu, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a

3. p o v ě ř u j e

starostu jednáním o podmínkách smlouvy v návaznosti
na rozsah skutečně prováděných stavebních prací.

3. p o v ě ř u j e

č. 208

1. s o u h l a s í

s ukončením nájmu jednoho garážového stání v garáži města
na pozemku p.č. 1621/19 v k.ú. Kynšperk nad Ohří na základě
smlouvy o nájmu uzavřené mezi Městem Kynšperk nad Ohří
a nájemkyní dohodou k 31. 8. 2007 a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru
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a) sdělit usnesení rady města žadatelce a předložit dohodu
o ukončení nájmu starostovi k podpisu a
b) zveřejnit záměr pronájmu garážového stání na úřední
desce města od 23. 7. 2007 do 6. 8. 2007 s možností prodloužení zveřejnění do doby podání první
žádosti.

č. 209

1. n e s c h v a l u j e

prominutí úhrady poplatku z prodlení ve výši 15.723,- Kč
za pozdní úhradu nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 1 v ulici Chebská čp. 568, Kynšperk nad Ohří
nájemkyni bytu a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového sdělit usnesení rady města Advokátní kanceláři Šendera a Čihák a nájemkyni do 7 dnů od
písemného vyhotovení usnesení rady města.

č. 210

1. b e r e n a v ě d o m í

materiál Hodnocení provozování veřejného vodovodu
a kanalizace za rok 2006, zpracovaný provozovatelem –
společností VEOLIA voda, Vodohospodářská společnost
s.r.o. Sokolov.

č. 211

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu s níže uvedenou fyzickou
osobou, oprávněnou k podnikání:
smlouva č.: název ﬁrmy:
sídlo:
IČ:
185/2007 Ema Bremertová,
Kynšperk nad Ohří
157 40 668
s účinností od 1. 8. 2007 - 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. 7.
2007 a

3. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy.

č. 212

1. s o u h l a s í

s ukončením platnosti smlouvy o využití systému obce
pro odstraňování komunálního odpadu, uzavřené
s podnikatelem dohodou, se zpětnou účinností ke dni 31.
12. 2005 a

2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dohody.

č. 213

1. o d v o l á v á

dnem 18.7.2007 z funkce ředitele Technických služeb
města Kynšperka nad Ohří pana Josefa Partingla, pro
dlouhodobou pasivitu, spočívající v nepřihlašování jím
řízené příspěvkové organizace do výběrových řízení a
nevyužívání personálních, technických a materiál-

ních kapacit Technických služeb města Kynšperka nad
Ohří,

2. j m e n u j e

ke dni 19.7.2007 do funkce ředitele Technických služeb
města Kynšperka nad Ohří pana Pavla Michálka, a to na
dobu určitou, do 31.12.2007,

3. u k l á d á

panu Josefu Partinglovi, předat dne 18.7.2007 protokolárně funkci ředitele příspěvkové organizace Technické
služby města Kynšperka nad Ohří panu Pavlu Michálkovi
se vším, co k předání funkce náleží,

4. o d v o l á v á

dnem 18.7.2007 z funkce ředitelky Městského kulturního střediska paní Hanu Baškovou, pro prohlubující
se ztrátovost Městského kulturního střediska Kynšperk
nad Ohří,

5. j m e n u j e

dnem 19.7.2007 do funkce ředitelky Městského kulturního střediska Kynšperk nad Ohří paní Hanu Baškovou,
a to na dobu určitou, do 31.12.2007,

6. s t a n o v u j e

plat ředitelce Městského kulturního střediska Kynšperk
nad Ohří paní Haně Baškové, od 19.7.2007, dle přílohy
č.1 tohoto usnesení,

7. o d e b í r á

řediteli příspěvkové organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří panu Jiřímu Danešovi osobní příplatek,
a to za nedostatečné plnění funkce statutárního orgánu
příspěvkové organizace Základní škola Kynšperk nad
Ohří a nekompetentní způsob a postup při komunikaci se zřizovatelem v otázce přijetí úvěru příspěvkovou
organizací Základní škola Kynšperk nad Ohří a

8. u k l á d á

starostovi města zabezpečit přípravu transformace
činnosti Technických služeb s cílem zefektivnění
jejich provozu a zlepšení produktivity a zabezpečit
přípravu výběrových řízení na obsazení funkcí ředitelů příspěvkových organizací Technické služby a
Městské kulturní středisko Kynšperk nad Ohří a to do
30.9.2007.

č. 214

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

nabídku Evropského Comenia, se sídlem v Chebu na
prodej Kynšperské branky za cenu 650.000,- Kč,

2. k o n s t a t u j e,

že tato částka je příliš vysoká a

3. p o v ě ř u j e

starostu města jednat o prodeji Kynšperské branky za
cenu 350.000,- Kč.

č. 215

1. b e r e n a v ě d o m í

informaci starosty o jednání s velmistrem řádu křížovníků Páterem Jiřím Kopejskem týkající se nabídky na
prodej objektu fary a
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2. k o n s t a t u j e,

že nabídka na prodej tohoto objektu není pro město výhodná
a nabízí vlastníkovi objektu fary její bezplatné převzetí s garancí dlouhodobého nájmu ¼ objektu na 50 let za symbolické
nájemné a úhradu provozních nákladů této ¼ objektu.

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.“

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperka nad Ohří konaného dne 28. června 2007
č. 20

1. s c h v a l u j e

a) změnu rozpočtu na rok 2007 rozpočtové opatření č. 3.
Rozpočtové příjmy se snižují o 191,11 tis.Kč a rozpočtové
výdaje se navyšují o 1.588,60 tis.Kč. Rozpočtové příjmy
po úpravě činí 71.830,76 tis.Kč a rozpočtové výdaje po
úpravě činí 74.258,41 tis.Kč, dle přílohy č.1 tohoto usnesení,
b) ﬁnancování: změnu stavu na bankovních účtech
(zapojení přebytků minulých let). Zapojují se ﬁnanční
prostředky ve výši 1.340,71 tis.Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 13.746,65 tis.Kč, Splátky
dlouhodobých půjčených prostředků (úvěry) se snižují o
439,- tis.Kč. Splátky dlouhodobých půjčených prostředků
(úvěry) po úpravě činí 11.319,00 tis.Kč,
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

č. 21

1. s c h v a l u j e

smlouvu o poskytnutí ﬁnančního příspěvku z prostředků rozpočtu Města Kynšperka nad Ohří na rok 2007, Mysliveckému
sdružení Lesana Kynšperk nad Ohří na Den dětí na téma
„Červen – měsíc myslivosti“ a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy.

č. 22

1. s c h v a l u j e

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo
7290005200022 uzavřenou s Komerční bankou, a.s., se sídlem
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, a

2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem dodatku.

č. 23

1. b e r e n a v ě d o m í

informaci rady města o rozhodnutí zachovat historické sakrální stavby a to kapli v Podlesí na p.č.189 a Boží muka na
p.č. 67/1 obě v katastru Kamenný Dvůr a zajištění ﬁnančních
prostředků na jejich opravu v dalších letech a

2. s o u h l a s í

s postupem na jejich obnovu.

č. 24

1. s c h v a l u j e

a) změnu usnesení Zastupitelstva města č. 19 ze dne 19. 4.
2007 takto: v odst. 1 písm. a) se vypouští text „byt č. 1 na
Starém náměstí č.p. 348 Jméno, příjmení, bydliště: Jana
Hrazdirová, Franze Kafky 831/9, Mariánské Lázně za cenu
121.000,- Kč + úhrada dluhů za nájemce v době prodeje
bytu“ a
b) opětovné projednání prodeje bytu č. 1 na Starém náměstí
č.p. 348 v tomto kole veřejné soutěže na základě nově předložených uzavřených obálek.

č. 25

1. s c h v a l u j e

změnu podmínek stanovených zastupitelstvem města v usnesení č. 52 ze dne 3. 11. 2004, v bodě 1) takto: znění: „stavbu
veřejného parkoviště pro osobní automobily s minimálně 75
stáními a veřejné parkoviště pro nákladní automobily – min.
5 stání“ se mění na: „stavbu veřejného parkoviště pro osobní
automobily s minimálně 71 stáními“.

č. 26

1. s c h v a l u j e

přechod pozemků p.č. 1276/4 o výměře 466 m2 a p.č.
1276/7 o výměře 65 m2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří na
základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí
z majetku ČR do vlastnictví obcí ve znění změn a doplnění,
z vlastnictví České republiky, s právem Lesů ČR hospodařit
s majetkem státu do výlučného vlastnictví města Kynšperk
nad Ohří.

č. 27

1. d e l e g u j e

na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. dne 29.6.2007 starostu města a určuje, že v případě,
kdyby se nemohl zúčastnit, bude město zastupovat paní Jana
Bočková, členka zastupitelstva města a

2. u k l á d á

delegátovi města, aby za město jako společníka na této valné
hromadě rozhodl kladně o:
a) schválení roční uzávěrky společnosti ke dni 31.12.2006 a
návrhu na rozdělení zisku za rok 2006,
b) schválení prodloužení půjčky ve výši 10.000.000,- Kč
Vodohospodářskému sdružení měst a obcí Sokolovska,
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c) schválení úpravy plánu investic pro rok 2007 (dotace od
Karlovarského kraje).

č. 28

1. s c h v a l u j e

prodej domu čp. 674 v Sokolovské ulici včetně pozemku
p.č. 679/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 178 m2
v k.ú. Kynšperk nad Ohří na základě uzavřené Smlouvy
o leasingu, ze dne 19.8.1998 mezi Městem Kynšperk nad
Ohří a žadatelem schválené městským zastupitelstvem dne
12.3.1998.

č. 29

1. s c h v a l u j e

prodej domu č.p. 74 v Dolních Pochlovicích v ulici Pionýrská včetně pozemku parc. č. 45 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 365 m2 a části pozemku parc. č. 46 (zahrada) o
výměře cca 1.140 m2 vše v k.ú. Dolní Pochlovice žadatelům
za cenu 1.510.000,- Kč.

č. 30

1. s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 34 (ostatní plocha) o výměře 434 m2
v k.ú. Štědrá u Kynšperka nad Ohří do spoluvlastnického
podílu ve výši jedné ideální poloviny žadatelce a druhé ideální
poloviny žadateli za cenu 100 Kč/m2.

č. 31

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 kupujícím:
a) byt č. 1 v ulici M. Gorkého č.p. 230
za cenu 160.000,- Kč + úhrada dluhů za nájemce v době
prodeje bytu
b) byt č. 1 v ulici Dlouhá č.p. 179
za cenu 62.650,- Kč + úhrada dluhů za nájemce v době
prodeje bytu
c) byt č. 7 v ulici Dlouhá č.p. 180
za cenu 125.000,- Kč + úhrada dluhů za nájemce v době
prodeje bytu
d) byt č. 2 v ulici Husova č.p. 71
za cenu 351.000,- Kč.
náhradník:
za cenu 310.500,- Kč .

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, bude nabídka prodeje znovu
zveřejněna a

2. u k l á d á

vedoucímu majetkového odboru organizačně zabezpečit
prodej bytů vybraným kupujícím.

č. 32

1. v y d á v á s t a n o v i s k o

k ﬁnancování projektu „Hraj si, sportuj, vzdělávej se!“, jehož
realizátorem je Základní škola Kynšperk nad Ohří, Jana
A.Komenského 540. Zastupitelstvo je seznámeno s problematikou ﬁnancování projektu a formálně souhlasí s radou města, která dne 16.5.2007 usnesením č. 124 schválila
Základní škole Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, Jana
A.Komenského 540 možnost uzavřít smlouvu na přijetí
úvěru na projekt „Hraj si, sportuj, vzdělávej se!“, do výše
3.207.090,-Kč a

2. v y d á v á s o u h l a s

se zajištěním budoucími rozpočtovými příjmy města
Kynšperk nad Ohří v následujících letech 2008 – 2009
k úvěru poskytovaného Českou spořitelnou a.s., dne
6.6.2007 (Smlouva o úvěru č. 112767409) Základní
škole Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, Jana A.Komenského 540 za účelem krytí ﬁnančních potřeb souvisejících s projektem „Hraj si, sportuj, vzdělávej se!“, ve výši
2.500.000,-Kč.

č. 33

1. b e r e n a v ě d o m í

informaci o hodnotě vystavěných fotbalových šaten uvedené
ve znaleckém posudku a

2. k o n s t a t u j e

že přidělené prostředky nebyly vynaloženy nejúčelněji.
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Inzerujte v Kynšperském zpravodaji
Celá stránka A5 . . . . . . . . . . . . . . 500,-Kč
1/2 stránky A6 . . . . . . . . . . . . . . . 300,-Kč
¼ stránky A7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,-Kč
Při předplatném na půl roku je 1 x zdarma.
Podmínky pro tisk:
Text inzerátu ve formátu DOC.
Fotky, loga, obrázky zvlášť ve formátu JPG + tištěná představa rozvržení textu
a obrázků.
Nebo hotový inzerát ve formátu JPG nebo PDF v požadované velikosti A5 (celá
strana na výšku), A6 (půl strany na šířku), A7(čtvrt strany na šířku nebo na výšku).
Zasílejte na e-mailovou adresu zpravodaj@kynsperk.cz
Nebo do podatelny MÚ Kynšperk nad Ohří na CD nebo disketě.
Platbu proveďte na MÚ Kynšperk nad Ohří v pokladně.
Potřebujete-li vystavit fakturu, zašlete písemnou objednávku s potřebnými údaji na
zpravodaj@kynsperk.cz
Řádková inzerce 1 řádek 40 míst………10,-Kč za řádek.
Upozornění:
Inzerát bude uveřejněn až po zaplacení.
Případnou konzultaci s redaktorkou Kateřinou Štochlovou, mobil: 603 187 425.
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Krásnou dovolenou plnou slunce, pohody
a příjemných zážitků
přejí redaktorky Kynšperského zpravodaje
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