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Relikviář sv. Maura vystaven ve Vladislavském sále
Pod záštitou paní Livie Klausové byla slavnostně zahájena
výstava relikviáře sv. Maura ve Vladislavském sále Pražského
hradu. Za přítomnosti nejvýznamnějších osobností kulturního
světa České republiky byl skvost z Bečova nad Teplou, malého
historického města, vystaven spolu s korunovačními klenoty.
Výstava potrvá do 28. února 2011.

Livie Klausová před relikviářem sv. Maura
na Pražském hradě.

Paní Klausová s generální ředitelkou a kastelánem zámku.

Vladislavský sál v den vernisáže 25. listopadu 2010

Překvapením na zahájení výstavy bylo vystavení modelu bečovského zámku.

Slovo starostky
Vážení občané, milí přátelé,
rok 2010 je za námi. Jaký byl a jak budeme vzpomínat na události, které se staly v tomto roce? Byl to rok, který nám v Bečově někomu přinesl v různých podobách štěstí a někomu se dařilo méně, stejně jako v jiných letech. A přece se něčím lišil. Domnívám se, že naše město si před
širokou veřejnosti zaslouženě vydobylo větší slávu. V průběhu celého roku 2010 se konaly oslavy 25. výročí nalezení relikviáře sv. Maura
a jejich příprava probíhala na vysoké úrovni. Bečov bude zcela jistě i v budoucnu společensky velmi náročným místem. Pro nás, kteří zde
žijeme, to přinese mnoho závazků a odpovědnosti, ale zároveň hrdosti na toto mimořádné město. Z pohledu veřejné správy musíme být připraveni na velké nároky na údržbu a revitalizaci města i na společenskou reprezentaci. Děkuji všem, kteří v této náročné situaci společnými
silami pomáhají zajistit řádný chod všech správních záležitostí a společenských událostí. Jménem všech zastupitelů města vám přeji do
nového roku mnoho štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti. 
Olga Haláková
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Co se děje v Bečově
Vzácná návštěva v Bečově
Při příležitosti konání Summitu V4 v Karlových Varech byl pro vzácné hosty manželky prezidentů čtyřech středoevropských zemí, České republiky, Polska, Slovenska
a Maďarska, připraven program návštěvy významných kulturních míst v Karlovarském kraji.
29.listopadu 2010 navštívily Bečov nad Teplou paní Livie Klausová, Katalin Smittová-Makray, Anna Komorowska a Silvie Gašparovičová. Tyto dámy doprovázely
manželky velvyslanců dotčených zemí. Dámy navštívily slavnou sklárnu Moser
a druhým bodem jejich návštěvy byl Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou a relikviář sv. Maura. Velmi hezkého přijetí se jim dostalo od bečovské veřejnosti, která
čekala významnou návštěvu na zámeckém nádvoří. Před vstupem do zámku je

přivítaly děti – Ondřej Uhlík, Adélka Vejvodová, Toník Nepraš a Barunka Janoušková a mile jim předali kytice. Generální ředitelka Národního památkového ústavu
Ing. Arch. Naděžda Goryczková, kastelán zámku Mgr. T. Wizovský a starostka města O. Haláková je uvedli do zámecké knihovny, kde byly promítnuty historické fotografie a dokumenty o nalezení relikviáře a jeho restaurování. Poté si prohlédly
relikviář sv. Maura a v gobelínovém sále zámku při malém šálku kávy ochutnaly
bábovku, kterou upekla manželka zdejšího kastelána. V zámecké kapli si vzácná
návštěva s potěšením poslechla koncert žáků a učitelů Základní umělecké školy
J. L. Bečov nad Teplou se stal zaslouženě středem pozornosti médií v roce oslav
25. výročí nalezení relikviáře sv. Maura.

Slavnostní přivítání prezidentů čtyř států Visegrádské čtyřky s manželkami se konalo v prostoru Mlýnské kolonády v Karlových Varech.

Silvia Gašparovičová, Livie Klausová, Anna Komorowska a Katalin
Smittová-Makaray přijely na nádvoří bečovského zámku.

Děti předaly kytice a jistě si budou dlouho pamatovat
toto setkání.

V zámecké knihovně přivítal hosty kastelán zámku.

U relikviáře sv. Maura.

V zámecké kapli na koncertě ZUŠ J. L.

Paní Livie Klausová srdečně poděkovala všem za hezké
hudební vystoupení.

Společná fotografie manželek prezidentů a malých
i velkých hudebníků.

V gobelínovém salónku na kávě s bábovkou.
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Komunální volby 2010 - zastupitelé města Bečov nad Teplou pro volební období 2010-2014

Olga Haláková, starostka města
„Volba pro Bečov“

Ing. Petr Kužvart, místostarosta
města „Hnutí pro harmonický
rozvoj obcí a měst“

Mgr. Milada Beerová, členka rady
města „Volba pro Bečov“

Vlastimil Novotný, člen rady města Ing. Jiří Šindelář, člen rady města
„Hnutí pro harmonický rozvoj
„Volba pro Bečov“
obcí a měst“

Ing. Pavel Špak, předseda Výboru
pro regeneraci Městské památkové zóny“ „Volba pro Bečov“

Lenka Pejmlová
„Volba pro Bečov“

Jiří Špak, předseda Finančního
výboru„ Hnutí pro harmonický
rozvoj obcí a měst“

Ivo Rudolf, člen Výboru pro regeneraci Ing. Stanislav Teplík, předseda
Městské památkové zóny „ Hnutí pro Kontrolního výboru „Komunistická
strana Čech a Moravy“
harmonický rozvoj obcí a měst“

Miroslav Nepraš, „Sdružení
nezávislých kandidátů“

Roman Dytrych, „Sdružení
nezávislých kandidátů“

Mgr. Jana Beránková, „Sdružení
nezávislých kandidátů“

Zdeněk Ehrlich, „Strana práv
občanů - Zemanovci“

Miloš Bláha, „Strana práv
občanů - Zemanovci“

Zasedání zastupitelstva a rady města Bečov nad Teplou
USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ zastupitelstva
města Bečov nad Teplou (dále též ZMě)
konané dne 9. listopadu 2010 od 18.00 hod.
v ZUŠ J. Labitzkého v Bečově nad Teplou
PŘÍTOMNI: Všichni členové zastupitelstva města
dle prezenční listiny
Zasedání zastupitelstva zahájila jako předsedající v souladu
s § 91 odst. 1) z ákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích,
dosavadní starostka města Oľga Haláková,
která všechny přítomné zastupitele i občany
obce přivítala a poděkovala jim za vyslovení
důvěry nově zvoleným členům zastupitelstva
města ve volbách.

Dále bylo konstatováno:
a) že zasedání bylo svoláno dosavadní starostkou města dne
1. listopadu 2010 a informace o konání ustavujícího zasedání
byla řádně zveřejněna na úřední desce Městského úřadu dle
zákona o obcích.
b) že je přítomno všech 15 členů ZMě – ZMě je tedy usnášeníschopné a předsedající proto navrhla schválení programu
zasedání ZMě, jak byl zveřejněn
program ustavujícího zasedání ZMě:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Složení slibu členů ZMě
3) Využitelnost dosavadního jednacího řádu ZMě

4) Volba volební a návrhové komise
5) Volba starosty města
6) Volba místostarosty města
7) Volba dalších členů rady města
8) Zřízení výborů ZMě a volba jejich členů
9) Určení dalších oddávajících ze členů ZMě
10) Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZMě
11) Různé
Navržený program schválen 15 hlasy
K bodu 1) programu: Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající předložila návrhy k určení zapisovatele
a ověřovatelů zápisu a nechala hlasovat:
pokračování str. 6
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Základní škola

Na Základní škole...vládne družná atmosféra. Všichni se těší na vánoční a novoroční svátky, dárky pod stromečkem, rozsvěcení stromečku na náměstí, besídky a prázdniny.
S očividným zaujetím připravovali vánoční výrobky, pekli medovníčky a společně děti s učiteli i rodiči. A vše
se jim moc hezky povedlo.
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Základní umělecká škola Josefa Labitzkého

Mgr. Petr Pitra, ředitel Základní umělecké
školy Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou Šťastný Nový rok 2011 vám přeje výtvarka

Nadaný violončelista Mahovský absolvoval na vánočním koncertě umělecké školy
své první veřejné vystoupení.

Učitelé a žáči ZUŠJ.L. na slavnostním ocenění nejlepších žáků Karlovarského kraje
v říjnu 2010 na zámeckých terasách v Bečově nad Teplou

Poděkování
Bečovský tým 1.iboccia crew ve složení: Míra Ondráček, Káťa Dobiášová, Karel Voborník
a Jirka Ložek, by chtěli touto cestou poděkovat sponzorům – jmenovitě: panu ing. Petru
Kužvartovi a VD Elekto Bečov za poskytnutí sponzorských darů a ředitelce ZŠ a MŠ
Bečov paní Jitce Rudolfové za poskytnutí tréninkových prostor. I díky jejich podpoře jsme
se umístili na celkovém 2.místě v konkurenci 16 týmů z celé ČR, v 1.ročníku 1.ligy integ
rované boccie. Organizátorem soutěže je Asociace integrovaných sportu a pořadatelem je organizace Sportem proti barierám - Český ráj.
Integrovaná boccia je sport ve kterém jsou handicapovaní rovnocennými spoluhráči i vyrovnanými soupeři zcela zdravých lidí. Hra jako taková je obdobou francouzské hry petanque (petáng). Více informací o hře boccia a 1.lize iboccie najdete na www.spbr-cr.cz nebo
www.integrovanesporty.cz

Žáci výtvarného oboru radostně pracují u hrnčířského kruhu
Inzerce

KOUPÍM
HELIGONKU
(I POŠKOZENOU)

nebo jinou knoflíkovou harmoniku
Děkuji předem za Vaší nabídku
Tel.: 352 695 336
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Zasedání rady a zastupitelstva města Bečov nad Teplou
A) Zapisovatelem zápisu určen: Jiří Špak

K bodu 4) programu: Volba volební a návrhové komise

Schváleno 14 hlasy, zdržel se 1 (J. Špak)

Provedena volba volební a návrhové komise, návrhy předložila
předsedající a dala hlasovat.

B) Ověřovateli zápisu určeni: Ing. Petr Kužvart, Ing. Stanislav
Teplík Schváleno 15 hlasy
K bodu 2) programu: Složení slibu členů ZMě
a) Na základě výsledku voleb do ZMě v souladu se zápisem
příslušné volební komise ze dne 16. 10. 2010 předsedající konstatovala řádný vznik a držení mandátu člena ZMě 15 občanům
obce, kterými jsou (uvedeni v pořadí dle abecedy):
- Mgr. Milada Beerová
- Mgr. Jana Beránková
- Miloš Bláha
- Roman Dytrych
- Zdeněk Ehrlich
- Oľga Haláková
- Ing. Petr Kužvart
- Miroslav Nepraš
- Vlastimil Novotný
- Lenka Pejmlová
- Ivo RudolfIng.
- Jiří Šindelář
- Jiří Špak
- Ing. Pavel Špak
- Ing. Stanislav Teplík
Všichni zvolení členové ZMě obdrželi na místě před zahájením
tohoto ustavujícího zasedání ZMě osvědčení o zvolení.
Poté přistoupeno k procesu složení slibu členů ZMě, jehož znění
nejprve před všemi přítomnými přečetla předsedající.
b) Složen slib všech patnácti přítomných členů Zastupitelstva
města Bečov nad Teplou řádně v souladu s § 69 odst. 2 a 3
zákona o obcích, tj. tak, že jednotliví členové ZMě postupně
složili slib před ZMě pronesením slova „slibuji“ a potvrzením
složení slibu svým podpisem pod text slibu. V příloze tohoto
zápisu písemně doložen na samostatném jednom listu.
USNESENÍ:
ZMě bere na vědomí řádný vznik a držení mandátu člena ZMě
15 občanů obce, jak jsou výše uvedeni a jak bylo při tomto
jednání ZMě veřejně ověřeno a potvrzeno
Usnesení schváleno 15 hlasy
K bodu 3) programu: Využitelnost dosavadního jednacího řádu
ZMě
Pro další jednání ZMě předsedající navrhla k využití dosavadní
jednací řád ZMě a zpracování nového jednacího řádu do příštího
zasedání
K tomu p. Nepraš upozornil, že jednací řád v elektronické podobě (jako příloha) na webových stránkách města nelze otevřít.
Předsedající odpověděla, že navrhuje do příštího zasedání ZMě
předložení nového jednacího řádu (dosavadní je již zastaralý
a nevyhovující), který bude po jeho schválení zpřístupněn elektronicky na webových stránkách města. Poté nechala hlasovat
o předloženém návrhu.
USNESENÍ:
ZMě souhlasí s využitím dosavadního jednacího řádu ZMě pro
další jednání ustavujícího zasedání ZMě (tzn. využití řádu od
jeho § 7) a ukládá RMě připravit do příštího jednání ZMě návrh
nového jednacího řádu ZMě, mimo jiné se zapracováním možnosti doručování dokumentů k jednání ZMě elektronicky
Usnesení schváleno 15 hlasy
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ZMě zvolilo volební a návrhovou komisi jako jednu společnou
komisi pro plnění úkolů voleb a předkládání návrhů usnesení
ve složení:
Předseda komise: Ing. Pavel Špak
Další 2 členové: Roman Dytrych a Lenka Pejmlová
Zvoleni 15 hlasy
OSTATNÍ PŘIJATÁ ROZHODNUTÍ ZMě – USNESENÍ A VOLBY
K bodu 5) programu: Volba starosty města
K projednání volby starosty města a jejímu způsobu vyzvala
předsedající k překládání návrhů. Sama předložila nejprve návrh
na způsob volby a poté předložen návrh, že starosta města bude
vykonávat svou funkci jako dlouhodobě uvolněný člen ZMě. Po
schválení uvedených návrhů se přistoupilo k volbě starosty města. Mgr. M. Beerová navrhla do funkce stávající starostku města
Oľgu Halákovou, Z. Ehrlich pak navrhl do funkce Ing. P. Kužvarta.
K projednaným návrhům ZMě přijalo tato rozhodnutí:
1) USNESENÍ:
ZMě stanovilo, že volba starosty města, místostarosty města
a dalších členů rady města proběhne veřejným hlasováním.
O jednotlivých návrzích bude hlasováno v pořadí, v jakém budou
předkládány
Usnesení schváleno 15 hlasy
2) USNESENÍ:
ZMě stanovilo, že starosta města bude jako jediný člen zastupitelstva města vykonávat svou funkci jako dlouhodobě uvolněný
člen ZMě, všichni ostatní členové ZMě budou své funkce vykonávat jako neuvolnění
Usnesení schváleno 15 hlasy
3) VOLBA starosty města:
ZMě zvolilo starostkou města Oľgu Halákovou
Zvolena 10 hlasy, zdrželi se 5 (M. Bláha, Mgr. J. Beránková ,
M. Nepraš, R. Dytrych, Z. Ehrlich)
K bodu 6) programu: Volba místostarosty města
Předsedající vyzvala k překládání návrhů k projednání volby
místostarosty města, přičemž sama navrhla, že do této funkce
bude volen pouze jeden člen ZMě. M. Nepraš navrhl, aby byli do
této funkce voleni 2 členové ZMě. Do funkce navrhla M. Beerová
dosavadního místostarostu města Ing. Petra Kužvarta. K projednaným návrhům ZMě přijalo tato rozhodnutí:
1) USNESENÍ:
ZMě stanovilo, že bude volen jeden místostarosta města
Usnesení schváleno 10 hlasy, zdrželi se 4 (M. Bláha,
Mgr. J. Beránková, R. Dytrych, Z. Ehrlich), proti 1(M. Nepraš)
2) VOLBA místostarosty města:
ZMě zvolilo místostarostou města Ing. Petra Kužvarta
Zvolen 13 hlasy, zdrželi se 2 (M. Nepraš, R. Dytrych)
K bodu 7) programu: Volba dalších členů rady města
Předsedající vyzvala k podání návrhů na volbu dalších členů rady
města, přičemž sama podala první návrh volby v tomto pořadí:
1. Mgr. Milada Beerová 2. Ing. Jiří Šindelář 3. Vlastimil Novotný.
Návrh doplněn M. Neprašem tak, že dále navrženi do funkce
člena rady 4. Roman Dytrych, 5. Miloš Bláha. Poslední návrh do
volby člena rady přednesla Mgr. J. Beránková, a to 6. M. Nepraš.
Volba dalších 3 členů rady města pak provedena postupně dle

uvedeného pořadí o každém členovi RMě samostatným hlasováním (RMě má v souladu se zákonem o obcích celkem 5 členů)
VOLBA členů Rady města Bečov nad Teplou:
ZMě zvolilo ostatními členy rady města, jejíž celkový počet je
stanoven na 5 tyto členy ZMě:
Mgr. Miladu Beerovou
Zvolena 10 hlasy, zdrželo se 5 (M. Bláha, Mgr. J. Beránková,
M. Nepraš, R. Dytrych, Z. Ehrlich)
Ing. Jiřího Šindeláře
Zvolen 12 hlasy, zdrželi se 3 (R. Dytrych, Z. Ehrlich,
Mgr. J. Beránková
Vlastimil Novotný
Zvolen 10 hlasy, zdrželi se 4 (Mgr. J. Beránková , M. Nepraš,
R. Dytrych, Z. Ehrlich), proti 1 M. Bláha)
K bodu 8) programu: Zřízení výborů ZMě a volba jejich členů
Nejprve navrženo přijetí usnesení, kterým budou učeny druhy
zřizovaných výborů a počty jejich členů a následně předkládány
návrhy pro volby takto:
- s tarostka navrhla na předsedu finančního výboru J. Špaka,
M. Nepraš navrhl M. Bláhu
- s tarostka navrhla na předsedu kontrolního výboru S. Teplíka,
M. Nepraš navrhl R. Dytrycha
- s tarostka navrhla na předsedu výboru pro regeneraci městské
památkové zóny a obnovu obce Ing. P. Špaka, M. Nepraš navrhl
Ing. J. Šindeláře
- o statní návrhy předsedů a členů výborů předložila starostka
města a odpovídají stavu, jak byly volbou potvrzeny (nebyly
předloženy žádné další návrhy) – viz. níže uvedený záznam
rozhodnutí ZMě (voleb)
Po projednání předložených návrhů ZMě přijalo tato rozhodnutí:
1) USNESENÍ:
a) ZMě ruší všechny výbory bývalého ZMě s tím, že konstatuje
zánik funkce jejich členů a nově zřizuje tyto své výbory s
počtem jejich členů:
- Finanční výbor s celkovým počtem jeho členů 5
- Kontrolní výbor s celkovým počtem jeho členů 5
- Osadní výbor Vodná s celkovým počtem jeho členů 3
- Osadní výbor Krásný Jez s celkovým počtem jeho členů 3
- Výbor pro regeneraci městské památkové zóny a obnovu obce
s celkovým počtem jeho členů 5
b) ZMě stanovuje, že volba všech členů výboru proběhne
veřejným hlasováním, zvlášť o předsedovi výboru v pořadí,
jak budou navrženi a o ostatních členech výboru jedním hlasováním jako o celku. Avšak v případě, že bude na člena výboru
navrženo více kandidátů, než je stanovený celkový počet
členů výboru, bude i o jednotlivých členech výboru hlasování o
každém samostatně v pořadí, jak budou navrženi
Usnesení schváleno 15 hlasy
2) VOLBY předsedů a ostatních členů zřízených výborů:
a) členové Finančního výboru ZMě
ZMě zvolilo předsedou Finančního výboru Jiřího Špaka
Zvolen 9 hlasy, zdrželi se 2 (M. Bláha, J. Špak), proti 4
(Mgr. J. Beránková, M. Nepraš, R. Dytrych, Z. Ehrlich)
ZMě zvolilo dalšími členy Finančního výboru Mgr. Vladimíra Dicá,
Mgr. Jiřího Kopárka, Bc. Jiřího Kaufmana a Ivanu Svobodovou
Zvoleni 10 hlasy, 5 proti (M. Bláha, Mgr. J. Beránková ,
M. Nepraš, R. Dytrych, Z. Ehrlich)
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b) členové Kontrolního výboru ZMě
ZMě zvolilo předsedou Kontrolního výboru Ing. Stanislava Teplíka
Zvolen 9 hlasy, 5 se zdrželo (M. Bláha, Mgr. J. Beránková , R.
Dytrych, Z. Ehrlich, Ing. S. Teplík), 1 proti (M. Nepraš)
ZMě zvolilo dalšími členy Kontrolního výboru Jiřinu Horváthovou,
Lenku Pejmlovou, Daniela Poulu a Moniku Palfi
Zvoleni 11 hlasy, 1 se zdržel (Z. Ehrlich), 3 proti (M. Bláha,
Mgr. J. Beránková , M. Nepraš)

za výkon samotné funkce člena ZMě = 380,-Kč;
+ za výkon funkce člena RMě =1.120,-Kč;
+ za výkon funkce předsedy výboru ZMě nebo komise RMě =
760,-Kč;
+ za výkon funkce člena výboru ZMě nebo komise RMě = 500,-Kč;
tzn., že při souběhu více funkcí se sčítají všechny odměny stanovené za konkrétní vykonávané funkce, jak je výše uvedeno.

ZMě zvolilo předsedou Osadního výboru Vodná
Mgr. Jitku Rudolfovou
Zvolena 15 hlasy

Konkrétně stanovené celkové odměny jednotlivým neuvolněným
členům ZMě odpovídající jejich aktuálním funkcím k dnešnímu
dni, jak byly ZMě na tomto ustavujícím zasedání ZMě do funkcí
zvoleni, budou uvedeny v příloze tohoto zápisu.
Usnesení schváleno 10 hlasy, 2 se zdrželi (R. Dytrych, Z. Ehrlich),
3 proti (M. Bláha, Mgr. J. Beránková , M. Nepraš)

ZMě zvolilo dalšími členy Osadního výboru Vodná Martina Tvrdka
a Aleše Svobodu,
Zvoleni 15 hlasy

K bodu 11) programu: Různé
Předsedající seznámila přítomné s návrhem RMě na udělení
čestného občanství obce

d) členové Osadního výboru Krásný Jez ZMě

1) USNESENÍ:
a) ZMě uděluje čestné občanství obce panu JUDr. Františkovi
Maryškovi pro jeho nesporný přínos spočívající ve vedení policejního týmu, který vypátral druhou nejcennější zlatnickou památku
ČR, relikviář sv. Maura. Fenomén relikviáře a jeho následná
prezentace veřejnosti na St. hradu a zámku Bečov má v moderních dějinách nezastupitelnou roli a významně přispívá k rozvoji
města, cestovního ruchu i samotné popularizaci Bečova nad
Teplou mezi tuzemskou i zahraniční veřejností. JUDr. F. Maryška
nejen relikviář vypátral, ale po celou dobu jeho záchrany se o něj
zajímal a od roku 2002 též intenzivně a nezištně spolupracuje se
správou zámku a městem Bečov nad Teplou na jeho popularizaci
a účastní se všech osvětových a kulturních počinů.

c) členové Osadního výboru Vodná ZMě

ZMě zvolilo předsedou Osadního výboru Krásný Jez Vlastu
Sochrovou
Zvolena 15 hlasy
ZMě zvolilo dalšími členy Osadního výboru Krásný Jez Daniela
Poulu
a Mgr. Jiřího Kopárka
Zvoleni 15 hlasy
e) členové Výboru pro regeneraci městské památkové zóny
a obnovu obce ZMě
ZMě zvolilo předsedou Výboru pro regeneraci městské památkové zóny a obnovu obce Ing. Pavla Špaka
Zvolen 12 hlasy, 3 se zdrželi (Mgr. J. Beránková , M. Nepraš, Ing.
P. Špak)
ZMě zvolilo dalšími členy Výboru pro regeneraci městské památkové zóny a obnovu obce Ing. Jiřího Šindeláře, Mgr. Tomáše
Wizovského, Moniku Brůžovou a Ivo Rudolfa
Zvoleni 15 hlasy
K bodu 9) programu: Určení dalších oddávajících
ze členů ZMě
Předloženy návrhy na určení dalších oddávajících, tzn. Návrhy
k pověření určených členů ZMě k činnosti dle § 4 odst. 1 zákona
č. 94/1963 Sb., o rodině
USNESENÍ:
ZMě pověřuje v souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb.,
o rodině, členy ZMě Mgr. Miladu Beerovou, Ing. Stanislava Teplík
a Lenku Pejmlovou k tomu, aby před nimi mohli snoubenci činit
prohlášení o uzavření manželství dle zákona o rodině
(určení k tzv. funkci oddávajících)
Usnesení schváleno 15 hlasy
K bodu 10) programu: Stanovení odměn za výkon funkcí
neuvolněných členů ZMě
Předložen návrh na stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZMě
1) USNESENÍ:
ZMě stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného
místostarosty města v souladu § 72 zákona o obcích a příslušným nařízením vlády ve výši = 15.550,- Kč, a to s účinností od
10. 11. 2010
Usnesení schváleno 15 hlasy
2) USNESENÍ:
ZMě stanovuje s účinností od 1.12.2010 měsíční odměny za
výkon funkcí ostatních neuvolněných členů ZMě v souladu § 72
zákona o obcích a příslušným nařízením vlády ve výši takto:

b) ZMě ukládá RMě města připravit pro oceněného na příští
zasedání ZMě slavnostní předání pamětního listu o uděleném
čestném občanství s osobní pozvánkou k účasti
Usnesení schváleno 15 hlasy
Ostatní záznam – obecná diskuse s občany v rámci bodu různé:
- paní Rudolfová namítala příliš politické hlasování,
- paní Váňová vyslovila podobný názor, a proč pan Bláha nemůže
být ve finančním nebo kontrolním výboru,
- starostka města dotazy vysvětlila (byla uzavřena koaliční
dohoda otevřená i ostatním členům ZMě, žádný jiný návrh nebyl
před jednáním ZMě na obsazení funkcí dodán) s tím, že vyzvala
k aktivitě nejen všechny členy ZMě, ale i ostatní občany pro práci
pro obec,
- pan Nepraš řekl, aby nebyli všichni házeni do jednoho pytle,
je třeba vykonávat zodpovědně funkci zastupitele,
- pan Dicá řekl práce v zastupitelstvu je politická práce a správné
je, aby ji všichni zastupitelé vykonávali odpovědně v zájmu obce,
- pan Bláha vysvětlil svůj postoj k vyjednávání s ostatními volebními stranami před konáním tohoto ustavujícího zasedání a vyjádřil, že budou opozicí v zastupitelstvu a bude takto vyjadřovat svá
stanoviska ve zpravodaji obce,
- pan Nepraš konstatoval, že jim nebyla před jednáním zastupitelstva dána možnost navrhnout předsedy výborů, ale pouze členy
Na závěr starostka města přednesla pozdravy ředitele ZUŠ J. Labitzkého všem zvoleným členům ZMě, kterým též sama poděkovala za zvolení členů ostatních orgánů obce a občanům obce za
účast na zasedání, přičemž znovu vyzvala všechny ke spolupráci
v zájmu celého města.
Jednání ustavujícího zasedání ZMě ukončeno v 19.10 hod.
V Bečově nad Teplou dne:
Zapsal Jiří Špak

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Kužvart, Ing. Stanislav Teplík
Oľga Haláková, starostka města

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě),
1. zasedání RMě, konané v pondělí 29. listopadu 2010
od 18.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
1/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 18.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
Ing. Jiří Šindelář, V. Novotný
Pořad schůze rady:
- 1/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 1/02 Příprava rozpočtu na rok 2011 a další finanční záležitosti
- 1/03 Příprava 2. ZMě
- 1/04 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
1/02 Příprava rozpočtu na rok 2011
a další finanční záležitosti
1) RMě doporučuje ZMě schválit rozpočtové provizórium
hospodaření města Bečov nad Teplou pro rok 2011 na úrovni
příjmů a výdajů roku 2010 včetně přijatých rozpočtových
(rozpočet města bude schvalován ZMě po schválení státního
rozpočtu)
Hlasování 5 pro
2) RMě ukládá účetní města p. Aisenbrukové předložit do konce
prosince RMě a předsedovi finančního výboru zpracovaný
návrh běžného rozpočtu města na rok 2011 s výhledem do
roku 2012 a 2013
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem
a Euregiem Egrensis, Regionálním sdružením obcí a měst se
sídlem na Vyhlídce 53, Karlovy Vary, týkající se projektu
„Bečovské slavnosti za účasti města Grűnbach“, potvrzeného
Lokálním řídícím výborem dne 16. 09. 2010
Hlasování 5 pro
4) RMě bere na vědomí informace jednatele V. Svobody o hospodaření MSB s.r.o. a RMě ukládá jednateli předložit RMě
do 31. 12. 2010 plán zimní údržby města a jeho zajištění
Hlasování 5 pro
5) RMě bere na vědomí, že starostce obce, Olze Halákové, která
vykonává funkci dle rozhodnutí ZMě ze dne 9. 11. 2010 jako
uvolněná členka zastupitelstva, náleží měsíční odměna
za výkon funkce dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a to v celkové výši 42 470,-Kč. Tato
odměna je vypočtena dle položek: za funkci starosty dle
přílohy příslušného nařízení v obci do 1000 obyvatel =
27 425,- Kč
+ příplatek podle počtu obyvatel obce =13 040,- Kč
+ příplatek za pověření obce výkonem matričního úřadu
=2000,-Kč
Hlasování 4 pro
6) RMě bere na vědomí žádost ředitelky ZŠ a MŠ Bečov…
o navýšení rozpočtu školy na rok 2010 o částku 250.000,-Kč
a RMě konstatuje, že dosavadní pravidelný příspěvek ZŠ a MŠ
Bečov… za měsíc prosinec bude navýšen o částku 50.000,-Kč
v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2010
Hlasování 5 pro
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1/03 Příprava 2. ZMě
1)RMě schvaluje termín, program a místo konání 2. zasedání
ZMě Bečov nad Teplou: Termín: 9. prosince 2010 ve čtvrtek od
18.00 hod.
Program: 2 /01 Zahájení a organizační záležitosti
2/02 Kontrola plnění usnesení
2/03 Rozpočtové provizórium
2/04 Různé
Místo konání: Základní umělecká škola J. L. Bečov nad Teplou
Hlasování 5 pro
1/04 Různé
1) RMě
a) ruší všechny dosavadní komise jako poradní orgány RMě,
čímž konstatuje zánik funkce všech členů těchto komisí
b) RMě vyslovuje poděkování všem členům za činnost v komisích
v minulém volebním období
c) zřizuje nově tyto své komise:
- Komise pro občanské záležitosti
- Povodňová komise
Hlasování 5 pro
2) RMě jmenuje
a) předsedy jednotlivých komisí takto:
- Komise pro občanské záležitosti – paní Miladu Šaškovou,
bytem Školní 430, Bečov nad Teplou
- Povodňová komise – dle zákona č. 254/2001 Díl 3, § 78,
povodňové orgány obcí – je předsedou povodňové komise
starosta obce, tedy Oľga Haláková
b) za další členy Komise pro občanské záležitosti (KPOZ) – paní
Jaroslavu Vachelovou bytem ul. U Trati 462; paní Evu Andršovou, bytem U Trati 460; paní Evu Danielovou, bytem Plzeňská
368;paní Květoslavu Dercovou, bytem Plzeňská 429; paní
Martu Maříkovou, bytem Poštovní 345; paní Jiřinu Urbánkovou, bytem Nová 449; pana Rudolfa Kávu, bytem Nová ul.
449; pana Jaroslava Mrňáka, bytem Toužimská ul. 361
c) za další členy povodňové komise města:
Ing. Petr Kužvart, bytem Školní 431, Bečov nad Teplou. Miroslav Nepraš, bytem U Trati 331, Bečov nad Teplou, Bečov nad
Teplou. Ivo Rudolf, bytem Vodná 13, Monika Palfi, bytem Krásný
Jez 4E, Vlastimil Řezníček, bytem Rybářská 446, Bečov nad
Teplou, Miloslav Lokaj, bytem Úzká 68, Bečov nad Teplou
Hlasování 5 pro
3) RMě doporučuje ZMě schválit pro zastupování města Bečov
nad Teplou ve Vodohospodářském sdružení obcí západních
Čech (VSOZČ) místostarostu Ing. Petra Kužvarta
Hlasování 5 pro
4) RMě bere na vědomí, že starostka města Bečov nad Teplou
Olga Haláková bude město zastupovat v členských organizacích - Nadace Georgia Agricoly Slavkovský les (NGA SL)
a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS), Svazu měst a obcí (SMO), Sdružení obcí Slavkovský les
(SOSL) a Euregia Egrensis (EE)
Hlasování 5 pro
5) RMě bere na vědomí informace
a) o probíhajících jednáních týkajících se zahájení správního
řízení o zrušení části regionální dráhy Krásný Jez – Nové Sedlo u
Lokte v úseku Loket předměstí – Horní Slavkov
b) o podané cenové nabídce na opravu hřbitovní zdi a následné
žádosti o dotaci Karlovarského kraje
Hlasování 5 pro
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6) RMě schvaluje předloženou výroční zprávu ZŠ a MŠ Bečov…
za školní rok 2009/10 bez připomínek
Hlasování 5 pro
7) RMě doporučuje ZMě schválit pověřením zastupování města
Bečov nad Teplou v Honebním společenstvu Bečov místostarostu města Ing. Petra Kužvarta, který vykonává funkci honebního starosty HSB
Hlasování 5 pro
8) RMě bere na vědomí zápisy z kontrol a revizí ZŠ a MŠ Bečov…
za 2. pololetí 2010 (BOZP a PO, revize elektrického zařízení
v sokolovně, pojistné OSSZ, pojistné VZP, odborná technická
kontrola sportovního a zařízení a vybavení)
Hlasování 5 pro
9) RMě souhlasí s přijetím darů v roce 2010 pro ZŠ a MŠ Bečov… od institucí a jednotlivců: obec Nová Ves; VD Elektro
Bečov; Obec Stanovice; Vision Slovakia Bardějov; Lesní
společnost Bečov s.r.o.; SRPDŠ; rodiče žáků školy. V příloze
tohoto zápisu je seznam dárců s upřesněním finanční výše
darů
Hlasování 5 pro

Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
Ing. Jiří Šindelář od bodu 2/04/02, V. Novotný
Hosté – další zastupitelé města: Ing. P. Špak, M. Bláha,
M. Nepraš, J. Špak, Z. Ehrlich, I. Rudolf
1) Pořad schůze rady:
- 2/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 2/02 Příprava rozpočtu na rok 2011 a další finanční záležitosti
- 2/03 Příprava 2. ZMě
- 2/04 Různé
Pořad schůze schválen 4 hlasy
2) RMě souhlasí
a) s termíny jednání RMě na 1. pololetí 2011: 10. a 24. ledna;
7. a 21. února; 7. a 21. března; 4. a 18. dubna; 2. a 16. května;
6. a 20. června;
b) s termíny zasedání ZMě na rok 2011: 3. února; 28. dubna;
28. června; 28. září; 15. prosince;
c) s termíny uzávěrky Bečovského zpravodaje na rok 2011:
4. února; 22. dubna; 24. června; 26. srpna; 31. října; 2. prosince
Hlasování 4 pro

9) RMě bere na vědomí informace o jednání Sdružení obcí
Slavkovský les (SOSL) a Mas Náš region
Hlasování 5 pro

3) RMě schvaluje Jednací řád RMě dle předloženého návrhu

10) RMě schvaluje Rozpočtové opatření:
RO 22/2010
Přesun z pol. 4122 org. 0018 - 38.303,- Kč - přesun na
investiční dotace
Přesun z § 5512 pol. 5137 org. 0018 - 38.303,- Kč –přesun
z PO drobný hmotný majetek
Přesun na pol. 4222 org. 0018 – 38.303,- Kč - přesun
investiční dotace
Přesun na § 5512 pol. 6122 – 38.303,- Kč – přesun na PO
investice
Hlasování 5 pro

1) RMě bere na vědomí informace starostky na rozšířeném
jednání RMě o další zastupitele města, o nutných provozních
výdajích z rozpočtu města v roce 2011, plánovaných žádostech
o dotace a z toho vyplývajících přípravách na sestavování
budoucího rozpočtu.
Hlasování 4 pro

11) RMě schvaluje na základě předložené nabídky firmou
Stavební činnost Václav Dyedek zadání zakázky opravy proti
zatékání a klempířských prvků střechy a dále osazení lapače
střešních splavenin na objektu Základní umělecké školy
J. L. v Bečově nad Teplou, za celkovou cenu 27. 965,-Kč
včetně DPH. Dohledem na realizované zakázce je pověřen
pan Vlastimil Novotný
Hlasování 5 pro
12) RMě bere na vědomí informace o technických problémech
s veřejným osvětlením města. Částečně jsou způsobeny
dožilým rozvodem v Tovární ul. RMě souhlasí se zadáním
poptávky na výměnu rozvodových kabelů a zprovozněním
veřejného osvětlení v této části města.
Hlasování 5 pro
V Bečově nad Teplou dne 29. listopadu 2010
Schůze RMě ukončena v 20.10 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta města
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Olga Haláková

Hlasování 4 pro
2/02 Příprava rozpočtu na rok 2011 a další finanční záležitosti

2) RMě schvaluje na základě žádosti odměnu ředitelce základní
školy Mgr. Jitce Rudolfové, podle zák.č. 128/2000 Sb., o
obcích, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, zák. č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidel územních rozpočtů a
na základě § 134 zák č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (za
projekty, dotace, školní a mimoškolní akce, navýšení kapacity
MŠ, propagace školy). Žádost je součástí zápisu v neveřejné
příloze
Hlasování 4 pro
3) RMě bere na vědomí informace o technických problémech
s veřejným osvětlením (VO) a schvaluje nabídku firmy Elektromontáže Nepraš s.r.o. na výměnu vedení VO v Tovární ul. za
předloženou nabídkovou cenu 43. 000,-Kč včetně DPH
Hlasování 4 pro
4) RMě bere na vědomí informace o uzavření dohod o provedení
práce za rok 2010 (kronikář, korektury BZ, členky KPOZ,
hudební doprovod u svateb, volební komise, přestupková
komise, údržba žel. zastávky)
Hlasování 4 pro
5) RMě bere na vědomí žádost občanského sdružení „Podejme si
ruce“ zastoupeným předsedkyní sdružení Mgr. Jitkou Rudolfovou, o příspěvek z rozpočtu města s tím, že bude zapracována
do návrhu rozpočtu města pro rok 2011
Hlasování 5 pro
3/03 – Příprava 2. ZMě

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě)
2. zasedání RMě, konané v pondělí 6. prosince 2010
od 18 00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou, rozšířené
o pozvané další zastupitele města
2/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 18.00 hod.

1) RMě doporučuje ZMě vyhlásit záměr prodeje části
p. p.1126/1 o celkové výměře 15 m2 v k.ú. Krásný Jez
oddělené GP č. 210-150/2010
Hlasování 5 pro
2) RMě bere na vědomí informace o přípravě předání čestného
občanství JUDr. Františku Maryškovi na jednání zastupitelstva
města 9. prosince 2010
Hlasování 5 pro

bečovský zpravodaj
4/04- Různé
1) RMě nesouhlasí se záměrem Pozemkového úřadu v Sokolově
změny katastrální hranice mezi městy Bečov nad Teplou a
Krásno –
Dolní Hluboká a na příslušných pozemkových parcelách
č. 934 a č. 3182/2 a doporučuje ZMě vyjádřit nesouhlas
Hlasování 5 pro
2) RMě bere na vědomí informace:
a) o zasedání SOSL v Otročíně a výjezdním zasedání po místech
realizací
b) o nabytí účinnosti zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a
s ním související zákon č. 281/2009 Sb., (v oblasti samostatné působnosti obcí se týkají OZV o místních poplatcích) – a
RMě ukládá starostce do příštího jednání RMě zajistit předložení návrhu změny OZV o místních poplatcích a následně
předložit k projednání na nejbližším ZMě
c) o možnosti pořízení dokrývače příjmu TV pro ČT 1, 2, 4, 24
firmou RadioInfo s.r.o. Praha za cenu á 1000,-Kč bez DPH
měsíčně za jednotlivý program, vysílání dalších programů 2.
Multiplexu za další poplatky s nabízenou slevou + úhrada
provozních nákladů elektřiny cca 100,-Kč měsíčně. Setkání
s občany za účelem zjištění zájmu za přítomnosti odborníků je
naplánováno na leden 2011.
Hlasování 5 pro
3) RMě bere na vědomí, že Karlovarský kraj vydal Zásady územního rozvoje KK s nabytí účinnosti od 16. 10. 2010. Do listinné
podoby lže nahlížet na www.kr-karlovarsky.cz
Hlasování 5 pro
4) RMě bere na vědomí informace starostky o stavu náhradních
výsadeb poražených stromů na území města Bečov nad Teplou
a závazků vyplývajících z vydaných rozhodnutí.
Termín kontroly plnění závazků červen 2011
Hlasování 5 pro
5) RMě bere na vědomí žádost o finanční příspěvek na vydání
knihy o městě Bečov nad Teplou a doporučuje projednat
v rámci návrhu rozpočtu města na rok 2011
Hlasování 4 pro
V Bečově nad Teplou dne 13. prosince 2010
Schůze RMě ukončena v 20.50 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta města
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Olga Haláková
2. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané dne 9. prosince 2010 od 18.00 hod.
v ZUŠ J. Labitzkého v Bečově nad Teplou
Přítomni: všichni zastupitelé, omluven p. M. Nepraš
Před zahájením jednání zastupitelstva města byl slavnostně předán
grafický list města Bečov nad Teplou, jehož autorem je výtvarník
Eduard Milky z Karlových Varů čestnému občanovi města JUDr.
Františku Maryškovi
2/01 Z ahájení a organizační záležitosti
Program: 2/01 Zahájení a organizační záležitosti
2/02 Kontrola plnění usnesení
2/03 Rozpočtové provizórium
2/04 Různé
Navržený program schválen 14 hlasy
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určen: Mgr. Milada Beerová
Schváleno14 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: Ing. Stanislav Teplík, Miloš Bláha
Schváleno14 hlasy
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise – Ing. Pavel Špak
Členové komise – Vlastimil Novotný, Ing. Jiří Šindelář
Zvoleni 14 hlasy

D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 1. zasedání, ze dne
9. listopadu 2010 bez připomínek
Usnesení schváleno 14 hlasy
E) ZMě
a) ruší dosavadní jednací řád ZMě ze dne 19. 2. 2001
ve znění ze dne 8. 11. 2006
b) schvaluje předložený návrh jednacího řádu ZMě, který nabývá
účinnosti dnešním dnem 9. prosince 2010
Usnesení schváleno 14 hlasy
K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení
Starostka konstatovala, že úkol dle přijatého usnesení z 1. ZMě
bod jednání11/01/01 ze dne 9. listopadu 2010, přidělení
čestného občanství, byl splněn
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 03) programu – Rozpočtové provizórium
1) ZMě schvaluje hospodaření města na základě rozpočtového
provizória pro rok 2011, a to na úrovni příjmů a výdajů roku
2010 včetně přijatých rozpočtových opatření a to do doby
schválení rozpočtu města na rok 2011. Veškeré závazky vůči
třetím osobám budou městem řádně plněny a nové smluvní
vztahy budou uzavírány pouze v případě nezbytnosti zajištění
řádné správy města a MěÚ
Usnesení schváleno 14 hlasy
K bodu 04) programu – Různé
1) ZMě bere na vědomí
a) podání žádosti o dotaci Ministerstva kultury z Programu
regenerace Městské památkové rezervace a Městské památkové zóny na rok 2011 na akci „Oprava střechy radnice; oprava
fasády kostela sv. Jiří, oprava fasády objektu fary; v souladu
s usnesením RMě 102/03/03 ze dne 30. srpna 2010 následně s přípravou rozpočtu města na rok 2011
b) podání žádosti o dotaci Karlovarského kraje – památková péče
na „Opravu hřbitovní zdi“
c) informace o organizacích, jejichž členem je město Bečov nad
Teplou
Usnesení schváleno 14 hlasy
2) ZMě schvaluje za zástupce Vodohospodářské sdružení obcí
západních Čech (VSOZČ) za město Bečov nad Teplou místostarostu Ing. Petra Kužvarta
Usnesení schváleno 14 hlasy
3) ZMě bere na vědomí, že v Nadaci Georgia Agricoly Slavkovský
les (NGA SL); Sdružení historických sídel Čech, Moravy a
Slezska (SHSČMS); Svazu měst a obcí; Svazku obcí Slavkovský
les; Euregia Egrensis bude zastupovat město Bečov nad Teplou
starostka města Olga Haláková
Usnesení schváleno 14 hlasy
4) ZMě pověřuje zastupování města Bečov nad Teplou v Honebním společenstvu Bečov místostarostu města Ing. Petra
Kužvarta, který vykonává funkci honebního starosty HSB
Usnesení schváleno14 hlasy
5) ZMě stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů kompetenci RMě k provádění jednotlivých rozpočtových opatřeních v rozsahu do výše 500.000,-Kč včetně těchto
případů:
I. a) rozpočtového zapojení účelové přidělených finančních
prostředků z jiných rozpočtu
b) jsou li vyvolaná organizačními změnami na MěÚ, pokud tyto
změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města
(nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města)
II. Rozpočtová opatření v částkách vyšších může RMě samostatně
provádět jen v případech:
a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu
obce, v případě havárie nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení
možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno
penalizací a dopady penalizace mohou výrazně překročit
případná rizika z neoprávněné úhrady

b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a
dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového
opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj
musí být realizován
Usnesení schváleno hlasy 10 pro, 2 proti (p. Bláha, p.
Dytrych), zdrželi se 2 (pí Beránková, p. Ehrlich)
6) ZMě zamítá záměr Pozemkového úřadu v Sokolově změnit
katastrální hranice mezi městy Bečov nad Teplou a Krásno
– Dolní Hluboká, na příslušných pozemkových parcelách p. p.
č. 934 a p. p. č. 3182/2 v k.ú. Bečov nad Teplou
Usnesení schváleno 14 hlasy
7) ZMě schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části p. p.1126/1 v k. ú. Krásný Jez
o celkové výměře 15 m2 oddělené GP č. 210-150/2010
Usnesení schváleno 14 hlasy
Stručný záznam diskuse k bodům jednání ZMě, která
proběhla před přijetím usnesení:
Před začátkem jednání zastupitelstva města se uskutečnilo
předání čestného občanství panu JUDr. Františku Maryškovi.
Zastupitelé se novému čestnému občanovi představili a ředitel
ZUŠ J. L. Mgr. P. Pitra zahrál na varhany. Poté byl předán starostkou města pamětní list s udělením čestného občanství a kytici
předala zastupitelka L. Pejmlová. V příloze tohoto zápisu je text,
který byl přečten starostkou o důvodech, které vedly k rozhodnutí
o udělení čestného občanství. Pan JUDr. F. Maryška poděkoval za
toto uznání, nabádal zastupitele k přátelské spolupráci ve prospěch tohoto krásného města. Po skončení jednání ZMě se
konala společná slavnostní večeře v Hradní Baště, kde se hovořilo
o budoucnosti rozvoje Bečova nad Teplou a další spolupráci
s doktorem Maryškou ve prospěch propagace města.
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
Bod E) – p. Bláha navrhoval doplnit jednací řád o klausuli; pokud
požádá ZMě o svolání 1/3 zastupitelů musí být svoláno – starostka uvedla, že je to citace ze zákona o obcích a rozumí se samo
sebou, že zákon bude dodržen
- pí Beránková dotaz úřední deska je jedna na náměstí? Doporučuje více informací o termínu plánovaného ZMě.
K bodu 3) programu – Rozpočtové provizórium
Starostka uvedla bod jednání s vysvětlením nutnosti přijetí
rozpočtového provizória přibližně pro první měsíc roku 2011
- p. Bláha navrhuje, aby se zavázalo ZMě k čerpání 1/12 z rozpočtu, starostka vysvětlila, že to vše je obsahem návrhu usnesení a
také, že ne vždy se čerpá pravidelně přesná částka z rozpočtu
v časovém poměru, obecně jde o úhradu nutných závazků z roku
- p. Dicá informoval o pravidlech přijímání rozpočtového provizória v jiných městech
- pí Rudolfová se dotazovala, zda se neuvažuje o připojení Hluboké k Bečovu nad Teplou, místostarosta uvedl, že je nutný souhlas
zastupitelstev obou měst a p. Ehrlich podotkl, že nejdříve by se
měl zjistit názor obyvatelů Hluboké, než zvolíme další postup
K bodu 4) programu – Různé
Bod 5) – p. Bláha navrhl snížit navrhovanou částku případných
rozpočtových opatření na 100.000,-Kč. Starostka a místostarosta objasňovali doporučení nadřízených orgánů k takto navrhovanému usnesení a to z důvodu zajištění případné možnosti rychlého jednání a úhrady a příjmu. Protinávrh p. Bláhy byl hlasován a
usnesení nebylo přijato. Odhlasován byl původní návrh.
- pí. Rudolfová předala písemně informace zastupitelům o
finančním hospodaření základní školy v letošním roce a dále
poděkovala za sponzorské dary dětem, které vystupovaly při
rozsvícení stromečku na náměstí
Jednání 2. zasedání ZMě ukončeno v 19.15 hod. V Bečově nad
Teplou dne: 14. 12. 2010
Ověřovatelé zápisu: p. Miloš Bláha
p. Ing. Stanislav Teplík
Olga Haláková, starostka města
Zapsala: Mgr. Milada Beerová
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Zvonění na mraky

zvonů, tam blesk či bouřka nezpůsobí žádnou škodu. Protože to samozřejmě pokaždé nepomáhalo, ke zvyku byly připojovány ještě další praktiky, jež bylo třeba dodržet - zvonit se
muselo ve správnou chvíli, nikdy umíráčkem, ve správném rytmu, někdy jen určitá osoba.
Jaký význam lid přikládal zvonění na mraky, dokládá zpráva z Pňova, kde byl r. 1742 vypálen
kostel Nanebevzetí Panny Marie nepřátelským vojskem, přičemž byly všechny tři zvony
zničeny. Když potom r. 1754 o celé okolí zničeno strašným krupobitím, lid si stěžoval, že
k tomu došlo proto, že nemohli zvonit na mraky, a tak byly urychleně objednány nové zvony,
které r. 1756 dodal zvonař Jan Křištof Lőhner. Odpuzovat bouři pomocí zvonu u nás zakázal
císař Josef II. s odůvodněním, že rozhoupaný zvon blesky přitahuje, místo aby je odháněl.
Nutno ovšem dodat, že s touto reformou příliš neuspěl a zejména v malých vsích se zvonění
na mraky praktikovalo až do dob I. světové války, na Chodsku je zvyk doložen ještě za I. republiky.

Foto Václav Dyedek

Zvonění na mraky se nazývá vyzvánění kostelním zvonem, jehož účelem bylo odehnat
nepříznivé počasí. Tento zvyk má prastaré kořeny ve víře, že zlé přírodní síly lze odehnat
velkým hlukem. V minulosti se zvonilo např. Na: bouři, kroupy, mrazy, vichřici, dlouho trvající déšť, dlouhé sucho. Už před vznikem zvonů se lidé pokoušeli zahánět nepříznivé počasí
magickými praktikami, jejichž součástí bylo způsobení hluku. Tento zvyk je rozšířen i mimo
Evropu u přírodních národů. Z doby císaře Kaliguly máme doloženo, že císař nařídil střílet
proti nebi z luku aby tak byla rozehnána mračna. V r. 280 papež Felix doporučil tuto praktiku
nahradit zvoněním. U zvonu je víra v odpuzující sílu umocněna tím, že je to posvěcený předmět. V obcích, kde k tomuto účelu zvon neměli, se užívalo i jiných prostředků - na mraky se
práskalo bičem, troubilo buď na trubku nebo i na mušli, zpravidla posvěcenou (troubení
zajišťoval obecní ponocný), nebo si obec najala zaklínače mračen. Někteří tito hadači prý
dokázali použít zvon i k tomu, aby obci déšť přivolali. Někde lidé věřili, že kam až doletí hlas

...citováno z Wikipedie

Kostel sv. Jiří v Bečově nad Teplou

Slavnostním ocenění nejlepších žáků Karlovarského kraje v říjnu 2010 na zámeckých terasách v Bečově nad Teplou
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Společenská rubrika
Čestné občanství

JUDr. František Maryška

JUDr. František Maryška se podepisuje do městské kroniky

Dne 9. prosince 2010 bylo na jednání zastupitelstva města slavnostně uděleno čestné občanství panu
JUDr. F. Maryškovi za jeho nesporný přínos spočívající ve vedení policejního týmu, který vypátral druhou nejcennější zlatnickou památku České republiky, relikviář sv. Maura. Fenomén relikviáře a jeho
následná prezentace veřejnosti na Státním hradu a zámku Bečov má v moderních dějinách nezastupitelnou roli a významně přispívá k rozvoji města, cestovního ruchu i samotné popularizaci Bečova nad
Teplou mezi tuzemskou i zahraniční veřejností. JUDr. F. Maryška nejen relikviář vypátral, ale po celou
dobu jeho záchrany se o jeho další osud zajímal. Od roku 2002 též intenzivně a nezištně spolupracuje
se správou zámku a městem na jeho popularizaci a účastní se všech osvětových a kulturních počinů.
Poprvé byl záměr udělení čestného občanství panu JUDr. Františku Maryškovi zveřejněn na slavnostní
akci dne 5. listopadu, u příležitosti ukončení celoročních oslav k 25. výročí vypátrání relikviáře sv. Maura v hradní kapli v Bečově nad Teplou a to v hodovní síni hradu.
Čestné občanství předali přítomní členové
zastupitelstva města Bečov nad Teplou:
Starostka města Olga Haláková
Místostarosta města Ing. Petr Kužvart
Členka rady města Mgr. Milada Beerová
Člen rady města Ing. Jiří Šindelář
Člen rady města Vlastimil Novotný
Mgr. Jana Beránková
Miloš Bláha

Roman Dytrych
Zdeněk Ehrlich
Miroslav Nepraš
Lenka Pejmlová
Ivo Rudolf
Jiří Špak
Ing. Pavel Špak
Ing. Stanislav Teplík

Citace z publikace Relikviář sv. Maura, Nakladatelství Fornica 2010 strana 1-119
František Maryška - kriminalista, právník
V současné době bezpečnostní poradce státní instituce. V roce1988 ředitel Federální kriminální
ústředny, v letech 1989 – 1991 ředitel Centrály federální kriminální policie, v období 1992 –1999 ředitel bezpečnostních firem Pinkerton, Securiton a Fenix,
plk. v. v. Jeho životním krédem je „právo a pořádek“, k zájmům a zálibám patří myslivost, motorky a jeho
chopper Yamaha Drag. Pan František Maryška je ženatý s manželkou Irenou, je otcem tří dětí, Lenky,
Pavla a Magdalény.
Anotace: zdroj www.zamek-becov.cz
Relikviář svatého Maura
Relikviář svatého Maura je výjimečnou zlatnickou památkou na území České republiky. Co do hodnoty,
je tento předmět srovnatelný s korunovačními klenoty, přestože je starší a umělecké práce jsou zde
provedeny ve větším rozsahu.
Jako jediný stojí v typologické skupině domečkových, tumbových relikviářů, relikviář sv. Maura mimo
působnost církve, zbývající jsou využívány k liturgickým účelům.
Relikviář sv. Maura měl velice pohnutý osud. Jeho objevení v roce 1985 se považuje za jeden z největších nálezů 20. stol. v tehdejším Československu. Jeho záchrana probíhala od roku 1991 do roku
2002. Restaurování relikviáře sv. Maura nemá ve světě obdoby. Žádný ze zbývajících domečkových
relikviářů nebyl nikdy restaurován v takovém rozsahu jako relikviář sv. Maura.

Popis relikviáře
- r elikviář sv. Maura se řadí
do skupiny domečkových
(tumbových) relikviářů.
Uvnitř se nachází kosterní
ostatky sv. Jana Křtitele,
sv. Maura a sv. Timoteje. Má obdélníkový půdorys o rozměrech 140x42 cm a je 65 cm vysoký. Původní dubové jádro bylo nahrazeno novým ořechovým jádrem. Dekorace relikviáře tvoří soubor dvanácti
reliéfů, čtrnácti sošek z pozlaceného stříbra, drahé kameny, polodrahokamy, antické gemy, filigrány
a emaily.
Stručná historie relikviáře
- r elikviář sv. Maura byl vyroben na zakázku benediktýnského kláštera ve Florennes (nacházející se na
území Belgie). Tento klášter získal relikvie sv. Jana Křtitele a později sv. Maura z katedrály v Remeši.
Právě pro uložení těchto ostatků byl relikviář zhotoven.
- po Francouzské revoluci byl klášter ve Florennes zrušen. Relikviář se ocitl, dle archivních dokladů, v sakristii spřáteleného farního kostela mezi starým nábytkem. Byl částečně poškozen a od církevní rady jej
odkoupil roku 1838 tehdejší majitel bečovského panství Alfréd de Beaufort-Spontin. Svým nákladem
jej nechal zhruba v polovině 19. století opravit. Roku 1888 byl relikviář zapůjčen na výstavu do Bruselu
a roku 1889 jej Beaufortové nechali přemístit na svůj zámek v Bečově nad Teplou.
Po vydání tzv. Benešových dekretů museli opustit republiku. Relikviář byl uschován do zásypu podlahy
hradní kaple Navštívení Panny Marie. A zde mizí stopa relikviáře sv. Maura na dlouhých 40 let…
- n ovodobá historie relikviáře sv. Maura se začíná odvíjet od roku 1984, kdy o odkoupení blíže neurčené historické památky, ukryté na území Československé republiky, začal vyjednávat obchodník z USA
Danny Douglas. K vyjednávání byli přizváni i kriminalisté, kteří měli za úkol zjistit o jaký předmět má
obchodník zájem. Díky několika indiciím se kriminalistům podařilo vytipovat, o jaký předmět měl
obchodník zájem.
- 4 . listopadu 1985 začali prohledávat celý bečovský areál a 5. listopadu 1985 byl relikviář v zásypu
hradní kaple objeven.
- po nálezu byl relikviář zapůjčen do Umělecko-průmyslového muzea v Praze, které vypracovalo první
expertizu. Relikviář byl ohodnocen jako památka nevyčíslitelné hodnoty a jeho vývoz tudíž nepřipadal
v úvahu.
- důsledkem nevhodného uložení ve vlhké zemi byl relikviář ve velmi špatném stavu, jenž vyžadoval
odborné zrestaurování. Restaurátorské práce mohly být naplno započaty až v roce 1991 po vyjasnění
majetkových a vlastnických vztahů.
- n áročného a zdlouhavého procesu restaurování se ujal Státní úřad památkové péče. Své postupy
restaurátoři konzultovali s restaurátory z německých Cách. Bylo však nutné osvojit si dávno zapomenuté zlatnické techniky a vyvinout nové restaurátorské postupy.
- restaurátorské práce trvaly dlouhých 11 let. Relikviář byl rozebrán, očištěn, vzácné kameny vyjmuty
a očištěny, poškozené sošky a reliéfy očištěny a  pracně opraveny. Bylo nutné vyrobit nové jádro,
protože původní jádro se již nedalo použít. Relikviář byl kompletně zrestaurován roku 2002.
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Kde najdete další informace
o dění v Bečově?
Městský úřad Bečov nad Teplou
5. května 1, 364 64 Bečov nad Teplou
+420 353 999 318
www.becov.cz
email: info@becov.cz
Hrad a zámek Bečov
NKP SHZ Bečov nad Teplou
364 64 Bečov nad Teplou
Tel.: +420 353 999 394, GSM: +420 606 659 637
info@zamek-becov.cz, www.castlebecov.eu
wwww.zamekbecov.cz, www.zamek-becov.cz
Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
www.sosl.cz
email: usosl@seznam.cz
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
www.shscms.cz
MAS Náš region
www.nas-region.cz
email: nas.region@seznam.cz
CESTA Z MĚSTA
www.cestazmesta.cz
email: info@cestazmesta.cz
Kontakty na členy Rady města Bečov nad Teplou
a předsedy výborů
Oľga Haláková
starostka města
724 180 137
olga.halakova@becov.cz
Ing. Petr Kužvart
místostarosta města
606 791 807
petr.kuzvart@becov.cz
Mgr. Milada Beerová
člen rady města
606 852 049
milibeerova@seznam.cz
Ing. Stanislav Teplík
člen rady města
777 092 122
stanislavteplik@seznam.cz
Jiří Špak
člen rady města
731 125 144
jiri.spak@volny.cz
Ing. Jiří Šindelář
předseda výboru pro regeneraci MPZ
a obnovy obce
736 642 792
jiri.sindelar@becov.cz
Jiří Kaufman
předseda finančního výboru
602 955 806
jiri.kaufman@tiscali.cz
Vlastimil Novotný
předseda kontrolního výboru
724 524 804
vl.novotny@centrum.cz
Vlastislav Svoboda
jednatel Městské společnosti Bečov, s.r.o.
msb.sro@becov.cz
604 834 873, 608 246 088
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