BEČOVSKÝ ZPRAVODAJ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Z kroniky školy po třiceti letech
Nedávno se mi dostala do ruky kronika zdejší školy. Shodou okolností tato
část začíná rokem 1982, což je třicet let.
V té době jsem i já vyučovala na této škole, tak jsem si nad zápisy a
fotografiemi zavzpomínala. A o ty vzpomínky se chci podělit, vždy Vy sami
nebo Vaše děti a vnoučata v té době školu navštěvovali.
Zahájení školního roku začalo 1. září 1982 před budovou školy, kam tehdy
nastoupilo 224 žáků. První třídy byly dvě, v počtu 18 a 17 žáčků - třídními
učitelkami byly L. Krausová a P. Křížová. Nejpočetnější třídy byly sedmá s počtem 35 žáků - tř. uč. J. Beránková a třída čtvrtá s 31 žáky - tř. uč. M.
Beerová.
Všichni mé generace si pamatujeme na vedení školy - pana ředitele A. Šimka,
zástupce M. Vaníka a vedoucí vychovatelku školní družiny paní
O. Machačovou. Školníkem byl pan M. Lokaj.
V zájmových kroužcích vedených zájmovými organizacemi v obci /TJ Slavoj,
MO ČČK, MJ PO? Svazarm, MO ČSV/ bylo zapojeno 186dětí. Úspěch měly
tělovýchovné akce, aktivně pracovala stanice mladých techniků, kterou vedli
zaměstnanci VD Elektro pánové Velhartický a Hazmuka. V soutěži zručnosti
škol okresu K. Vary se žáci Žemlička a Fafek umístili na 2. místě.
V té době pracovala také pionýrská organizace, ta měla 149 pionýrů a 28
jisker. Vedoucí se snažili s dětmi organizovat volný čas v oblastech, které se
příliš nedotýkaly politiky, ale více v oblasti zájmů dětí. Plnily se tzv. plameny
bystrosti, vytrvalosti, cesty objevů, činů, odbornost včelaře, bohatá byla i činnost tělovýchovná.
Možná si někteří řeknete, že tyto činností byly poplatné době, ale vždy každá
doba má své mantinely: nejen učitelé ale i rodiče se snažili angažovat ve sféře
volnočasových zájmů dětí.
Dnes potkávám své bývalé žáky - někdy je už nepoznávám - a vždy si
zavzpomínáme na školní léta, i na ty pětky, které občas dostali. Vyrostli z nich
dobří lidé, dobří řemeslníci a odborníci ve svém oboru.
Mgr. Jana Beránková

KONTAKTY
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Městský úřad Bečov nad Teplou
náměstí 5. května 1
364 64 Bečov nad Teplou
Telefon: +420 353 999 318
FAX: + 420 353 999 218
E-mail: info@becov.cz,
datová schránka:
Starostka Olga Haláková
E-mail:
olga.halakova@becov.cz
Mobil: + 420 724 180 137
Skype: Město Bečov nad Teplou

Městská společnost Bečov s.r.o.
Školní 430
364 64 Bečov nad Teplou
Jednatelka Andrea Petrovová
364 64 Bečov nad Teplou
Telefon: + 420 353 999 366
E-mail:
andrea.petrovova.msb@seznam.cz

Základní škola a mateřská škola
Bečov nad Teplou
příspěvková organizace
Školní 152
364 64 Bečov nad Teplou
Ředitelka školy
Mgr. Jitka Rudolfová
Telefon: + 420 353 999 244
E-mail: zs.becov@seznam.cz

E-mail: j.rudolfova@email.cz
Mobil:+ 420 602 122 044
Školní jídelna:
+ 420 353 222 943
Školní družina:
+ 420 731 653 264
Mateřská škola
Vedoucí Dagmar Dobiášová
Mobil: 739 452 651
E-Mail:
dasadobiasova@seznam.cz
Městská knihovna
Školní ul. 338
364 64 Bečov nad Teplou
Mgr. B. Žemličková
Telefon: +420 353 999 669
E-mail:
becovskaknihovna@seznam.cz.

Státní hrad a zámek
náměstí 5. května 13
364 64 Bečov nad Teplou
Správce objektu
Mgr. Tomáš Wizovský
Vedoucí návštěvního provozu
Alena Švehlová
Telefon/Fax: +420 353 999 394
GSM: 606 659 637
E-mail: info@zamek-becov.cz
http://www.zamek-becov.cz
http://www.castlebecov.eu

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOSEFA LABITZKÉHO BEČOVNAD TEPLOU
Hudební tradice v Bečově nad Teplou
125. výročí založení
Město Bečov nad Teplou je městem hudební
tradice. Již ve druhé polovině 17. století bylo
v Bečově založeno početné hudební bratrstvo,
které v roce 1883 sdružovalo 823 členů.
Účelem sdružení byla hudební a pěvecká
výchova, která se z Bečova šířila do celého
okolí. Hudebníci pak působili v tehdejších hornických kapelách, které v tomto hornickém kraji
byly početné.
Důležitým mezníkem je rok 1806, kdy se stal
v Bečově učitelem a ředitelem kůru žlutický
rodák Karel Veit. Byl výborným učitelem hudby
a vychoval celou řadu hudebníků světového
jména, jako Josefa Pleiera, Hermana
Hoffmanna a Josefa Labitzkého. Zejména
Labitzký se proslavil ve světě nejen jako koncertní mistr, ale i nadaný skladatel a později pak
ředitel lázeňského orchestru v Karlových
Varech.
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Hudba zapouštěla v Bečově stále hlubší kořeny
mezi nejširšími vrstvami obyvatel. A tak již
16. března 1887 byla otevřena v Bečově veřejná
hudební škola s vyučovacím jazykem německým, která se pak rychle vyvinula v typ školy
obdobný konzervatoři. Její úspěšný rozvoj
pokračoval a ze školy vycházeli početní absolventi. Mnozí z nich působili i za hranicemi státu
jako profesionální hudebníci, kapelníci
orchestrů, ředitelé kůrů, pedagogové
a podobně.
Vlastní stánek hudby, školní budovu s koncertním sálem, si Bečov vybudoval již v roce 1900.
Historie bečovské hudební školy je poznamenána všemi průvodnými jevy zmatků a těžkostí,
které za tehdejších poměrů ve školství byly.
Škola byla obecní s malou státní subvencí.
Každoročně se tedy opakovaly starosti o peníze
potřebné k její údržbě a provozu.
Nebýt spolku pro udržování této školy, který
vznikl v období první republiky z řad občanů -
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příznivců hudby, nevíme, jaký osud by tento
ústav stihl.
Konec druhé světové války a naše osvobození
v roce 1945 daly základ nové kapitole v životě
hudební školy v Bečově. Již na podzim roku
1945 byl válkou narušený provoz znovu zahájen. Chaotické poválečné poměry se promítly
i do nových začátků školy. Bylo mnoho těžkostí
a překážek při jejich překonávání. Vystřídalo se
zde několik ředitelů školy, např.: Rudolf
Pospíšil, Zbudovský, Štěpán Hejda, Marie
Hronová, František Kříž, Jiří Brož, Alois
Kuzendorfer, Ludvík Dvořák, Jiří Ullmann,
František Pípal.
Někteří ředitelé odcházeli i po necelém roce
působení, když nestačili projevit dostatek
odvahy rvát se s počátečními těžkostmi. Po
válce byl nedostatek kvalifikovaných učitelů.
Učilo se zpočátku jen hře na klavír, později
velmi omezeně také hře na housle.
pokračování na straně 11

Slovo starostky
Vážení čtenáři, máte v rukou první letošní číslo Bečovského zpravodaje, celkem z šesti plánovaných vydání v průběhu roku 2012. Ráda
bych vám na začátku připomenula, že podobu zpravodaje může každý
z vás ovlivnit svými příspěvky, podněty, fotografiemi a zprávami
z událostí, které zažijeme v našem malebném městečku i mimo něj.
V současnosti připravujeme zpravodaj tak, aby zde byl dán prostor
zprávám z Městského úřadu, zápisům z jednání rad a zastupitelstev
města, prostřednictvím kterých sledujete hospodaření s veřejnými
finančními prostředky ve prospěch údržby majetku města a jeho
rozvoje, dále budou uveřejňovány informace o dění v místních základních školách, podnikatelské sféře a čilém životě neziskových organizací. Co se děje na zámku, ve městě či jaké významné kulturní a
sportovní akce a výročí nás čekají v letošním roce, to vše si budete
moci přečíst v našem Bečovském zpravodaji.
V letošním roce 2012 budeme pokračovat v údržbě majetku, přípravě
stavebních projektů, koncepčních projektů zabývajících se rozvojem
města, partnerství měst a zpracováním žádostí o finanční podporu
Karlovarského kraje, Ministerstva pro místní rozvoj, životní prostředí,
kultury a Evropské unie. Při všech těchto pracovně náročných záležitostech přivítáme vaše podněty a názory, protože společně vytváříme
obraz města, ve kterém žijeme, pro nás a pro ty, kteří k nám přichází
a pro budoucí generace.
Součástí hledání nejlepších cest pro rozvoj města budou plánovaná
"Setkání", na závažná témata zvolených oblastí našeho života,
doprava a parkování, rekonstrukce školy, zaměstnanost, infrastruktura - voda, kanalizace, služby apod.
Olga Haláková

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ
pokračování ze strany 1
530 let
Král Vladislav Jagellonský povýšil 19. listopadu (září) 1482
Bečov na město a udělil mu městský znak, právo výročních i týdenních trhů,
právo opevnění, mílové právo na sůl a řemesla a další privilegia.
Bečovští se v této době řídili chebským právem
565 let
Éru jejich vlády přerušují r. 1447 zástavní páni Aleš Holický ze
Šternberka;
585 let
Spor s Václavem IV. a později především nákladné boje proti
husitům vedly k tomu, že Plavenští byli nuceni Bečov zastavit kadaňskému
hejtmanu Erkingerovi ze Seinsheimu. Jelikož mu dluh nebyl zaplacen, vládne
zde v letech 1427-1431.
600 let
Od roku 1412 Bečov spravuje jeho syn Jindřich II. z Plavna.
605 let
Rýzmburkové drželi hrad od roku 1407 - 1411 roku, kdy jej
koupil Oldřich z Házmburku
612 let
14. května 1400, na bečovském hradě vysvěcena kaple
Navštívení Panny Marie
613 let
1399 - páni z Rýzmburka (Hrabišicové) udělili Bečovu městská práva
625 let
První zmínka o městečku pochází z 22. prosince 1387. Roku
1387 král Václav potvrdil Boršovi z Rýzmburka právo vybírat v Bečově a
Dražově clo.
655 let
1357 - Rýzmburkové jmenují faráře pro Bečov nad Teplou,
Prameny a Horní Slavkov
Z veřejných zdrojů střípky o minulosti historického města Bečov nad Teplou
a připomenutí významných výročí v roce 2012 zpracovala Olga Haláková.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Prostory knihovny se nacházejí v přízemí Základní umělecké školy Josefa
Labitzkého. Telefonní kontakt - 353 999 669, email - becovskaknihovna@seznam.cz. Knihovnu navštěvují čtenáři všech věkových kategorií. Z 86 zaregistrovaných čtenářů, knihovnu v loňském roce 2011, navštěvovalo 56 čtenářů.
Z celkového počtu 3 749 svazků, které byly k dispozici, se vypůjčilo 1 715
svazků. Periodika byla vypůjčena v celkovém počtu 99 ks. Internet byl využit
78 krát.
Knihovna se ve své činnosti vždy snažila v poskytování kvalitních služeb,
a proto jsme využily služeb i ostatních knihoven k zapůjčení knih, které v naší
knihovně nebyly k dispozici.
I v roce 2012 bude knihovna pokračovat ve svých službách v zavedených
dnech, v úterý a ve čtvrtek od 14.00 do 18.00 hodin. Můžete si vypůjčit knihy
různých žánrů, od krásné literatury přes detektivní příběhy, až po různé encyklopedie a naučnou literaturu. Na své si přijdou i naši nejmenší čtenáři.
I nadále je k dispozici bezplatný Internet.
Těší se na Vás vaše knihovnice.

ZASEDÁNÍ VÝBORU MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ
ZÓNY (MPZ) A OBNOVY OBCE
Výbor městské památkové zóny a obnovy obce zastupitelstva města pracuje
pod vedením
Ing. P. Špaka. Členy výboru jsou M. Brůžová, Ing. J. Šindelář, Mgr. T.
Wizovský, I. Rudolf, jako pravidelní hosté jsou přítomni jednání Mgr.
M.Turková , Mgr. M. Woydichová, O. Haláková,
Ing. Arch. R. Wiszczor a další zástupci obce a odborníci pro dané oblasti.
Prioritou výboru je zejména aktualizace Programu regenerace městské
památkové zóny, rozpracování jednotlivých částí programu obnovy města,
včetně mapových podkladů a fotografické dokumentace. Ministerstvo kultury
ČR každoročně přispívá na obnovu místních kulturních památek městu Bečov
nad Teplou statisícovými příspěvky právě na základě zpracovaného Programu
regenerace. A historické centrum města s kulturními památkami je to, co tvoří
podstatu zajímavosti a odlišnosti našeho města, která přitahuje návštěvníky.
Bez toho zájmu veřejnosti by byla marná snaha budovat zde penziony, restaurace, hospody, muzea, prodejny apod. Právě probíhající konzervace hradu
poskytne neomezené pracovní příležitosti a rozvoj města je podmíněn rozvojem cestovního ruchu v budoucnu. Současná kapacita jak lůžková tak stravovací není plně využita, takže stávající zařízení mají charakter sezónní, včetně
zaměstnanosti. Město Bečov nad Teplou samo o sobě se svým jedním tisícem
obyvatel nemá velkou tržní sílu. Výborná dopravní obslužnost do blízkých
Karlových Varů, Mariánských Lázní, Toužimi, či Plzně způsobuje bezproblémové dojíždění za prací do těchto měst a také odchod dětí do tamních městských základních škol.
(PŠ)

PUBLIKACE 20 LET PROGRAMU
REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY
Co se změnilo za posledních 20 let v Bečově nad Teplou? Je velmi překvapivé
porovnat vzhled města v současnosti s tím, jak vypadalo před dvěma desítkami let. Reprezentativní publikace připravovaná Sdružením historických sídel
Čech, Moravy a Slezska a příprava podkladů za naše město (cca 2 strany pro
každé zúčastněné historické město) nám připomíná úsilí správy města
i soukromých vlastníků nemovitostí v celém městě. Publikace bude financována Sdružením, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem kultury a
má za cíl prokázat výsledky práce všech zúčastněných, kteří na této obrovské
změně mají svou zásluhu a dále i potvrdit smysluplnost finanční podpory
Ministerstva kultury ČR na obnově městských památkových zón historických
měst České republiky.
Při této příležitosti shromaž ujeme fotografickou dokumentaci objektů v centru města Bečov nad Teplou před rekonstrukcí a nyní. Přestože 20 let není
příliš dlouhá doba, je velmi překvapivé, jak se město proměnilo a jak lehce
zapomínáme na jeho tehdejší šedivý a ošuntělý vzhled.
(OH)
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ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA MĚSTA BEČOV NAD TEPLOU
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě)
28. zasedání RMě, konané v pondělí 9. ledna 2012
od 17 30 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
28/01 - Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17 30 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart od bodu 28/02/05,
Mgr. M. Beerová, Ing. J. Šindelář, V. Novotný
Pořad schůze rady:
- 28/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 28/02 Finanční záležitosti
- 28/03 Různé
Pořad schůze schválen 4 hlasy

vyzvat předsedy výborů k přípravě plánu činnosti na rok
2012
Hlasování 5 pro
3) RMě souhlasí a doporučuje ZMě schválit podání
žádosti o dotaci týkající se záměru uzavření partnerství
mezi evropskými městy a RMě pověřuje starostku pro
další přípravná jednání se zástupci Karlovarského kraje v
Bruselu a dalšími příslušnými kontaktními osobami
Hlasování 5 pro
4) RMě schvaluje podání žádosti o dotaci Ministerstva
kultury podprogram VISK3 na další technické vybavení
Městské knihovny. Výše celkového nákladu projektu je
40.000,- Kč s tím, že spoluúčast města by byla ve výši
12.000,-Kč
Hlasování 5 pro

28/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace oprava spodní stavby objektu základní školy
panu Ing. Marianu Zachovi, firma STATUM, Kollárova
1879/11, Teplice, za cenu 32 400,-Kč včetně DPH
Hlasování 4 pro
2) RMě souhlasí a doporučuje ZMě schválit podání
žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Karlovarského kraje č. 1 (Obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti) na opravu spodní stavby objektu základní školy v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, která je výchozím materiálem pro
závazné parametry žádosti
Hlasování 4 pro
3) RMě doporučuje ZMě schválit podání žádosti o dotaci
týkající se Podpory na úseku územně plánovací činnosti
obcí Karlovarského kraje pro rok 2012, na část nového
Územního plánu Bečova nad Teplou " Návrh" za cenu 432
000,- (Koncept za 428 000,-) ÚPD Bečov nad Teplou"v
souladu se smlouvou schválenou ZMě pod bodem jednání č. 05/03/07 ze dne 24. 06. 2011, uzavřenou mezi
městem a Ing. Arch. Ivanem Štrosem
Hlasování 4 pro
4) RMě bere na vědomí informace KÚ KK odboru ÚPLR
týkající se určení kontaktní osoby pro spolupráci s pořizovatelem ÚPD a doporučuje ZMě schválit dle metodiky
Hlasování 4 pro
5) RMě schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku
ZUŠ J. L. Bečov nad Teplou na pořádání novoročního
koncertu 3. ledna 2012 pod názvem "Jan Polívka a jeho
přátelé" a to ve výši 2.000,-Kč
Hlasování 5 pro
28/03 Různé
1) RMě schvaluje plán zasedání na 1. pololetí roku 2012:
RMě: - 9. a 23. ledna, 6. a 20. února, 5. a 19. března, 2.
a 16. dubna, 14. a 28. května, 11. a 25.června,
ZMě: 21. února, 17. května
Uzávěrka čísel Bečovského zpravodaje: 10. února, 10.
dubna, 10. června
Hlasování 5 pro
2) RMě doporučuje ZMě schválit plán činnosti výborů FV
a KV, VPRMPZ na nejbližším zasedání a ukládá starostce
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5) RMě schvaluje podání žádosti o zrušení opatrovnictví
města nad panem M. F. Okresnímu soudu v Karlových
Varech a pověřuje starostku zpracováním a podáním
žádosti
Hlasování 5 pro
6) RMě bere na vědomí zápis Osadního výboru Vodná
(OVV) a ukládá starostce připravit zprávu k jednotlivým
návrhům OVV do nejbližšího ZMě
Hlasování 5 pro

Pořad schůze rady:
- 29/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 29/02 Finanční záležitosti
- 29/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
29/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje podání žádosti o dotaci POV MMR
dotační titul č. 2 na dokončení dětského sportovního
hřiště u sokolovny ve finanční výši do 500 000,-Kč, v
souladu s rozpočtovým provizóriem na rok 2012; předpokládaná výše dotace je cca 350.000,-Kč
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje nákup dvou kompletů - kreslící stůl a
židle do ateliéru výtvarného oboru ZUŠ J. L. za celkovou
cenu 9.254,-Kč
Hlasování 5 pro
3) RMě bere na vědomí výpově smlouvy o poskytování
služeb útulku a odchytové činnosti
panem D. Hrbáčkem, Rovná-Milíře, Sokolov, z důvodu
předložení návrhu nové smlouvy. Výpovědní lhůta je dle
smlouvy 3 měsíce
Hlasování 5 pro

7) RMě bere na vědomí úpravu cenové nabídky opravy
pomníku ve Vodné vzhledem k jeho zhroucení a převedení této informace do žádosti o dotaci Karlovarského
kraje na obnovu památkových objektů. Cena na renovaci
pomníku ve Vodné je uváděna celkem ve výši 162 353 Kč
Hlasování 5 pro

29/03Různé

8) RMě bere na vědomí informace místostarosty o záležitostech týkajících se pozemků, jejich zařazení v územním
plánu a bezúplatných převodů od Pozemkového fondu
Hlasování 5 pro

2) RMě schvaluje vyhlášení fotografické soutěže na téma
"Fotografujeme kulturní památky města" 1. Etapa- Objekt
radnice, dle navržených soutěžních podmínek
Hlasování 5 pro

9) RMě bere na vědomí informace p. V. Novotného ohledně opravy střechy ZUŠ J. L. a předložení cenových
nabídek na opravu okapů a dalších částí střechy dle nutnosti. Do 15. ledna 2012 budou přijímány nabídky firem
a poté budou vyhodnoceny
Hlasování 5 pro

3) RMě schvaluje neinvestiční příspěvek na Babybox číslo
48 v Karlovarské krajské nemocnici ve finanční výši
1.000,- Kč a příslušnou Darovací smlouvu podle § 628 a
násl. zákona č. 40/1964
Hlasování 5 pro

10) RMě schvaluje oddávací dny a hodiny pro rok 2012
takto:
- oddávacím dnem je každá sobota, pokud není státem
stanovena jako státní svátek a nekonají se volby
- oddávacím dnem v obřadní síni na radnici je první sobota v měsíci
- oddávací hodiny jsou od 10 00 hod. do 14 00 hod.
Hlasování 5 pro

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě)
29. zasedání RMě, konané v pondělí 23. ledna 2012
od 17 00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
29/01 - Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17 00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
Ing. J. Šindelář, V. Novotný

1) RMě bere na vědomí zápis Osadního výboru Krásný
Jez (OVKJ) a ukládá starostce připravit zprávu k jednotlivým návrhům OVKJ do nejbližšího ZMě
Hlasování 5 pro

4) RMě bere na vědomí informace o podání prominutí
změny závazných parametrů, vzniklé při opravě ulice Na
Zelené (POV Karlovarský kraj) z technických a časových
důvodů
Hlasování 5 pro
5) RMě bere na vědomí a souhlasí s výměnným pobytem
žáků ZUŠ J. L. v termínu 25.-30. září 2012 a záměrem
podat žádost o dotaci z ČNFB včetně možného rozšíření o
další účastníky v případě zájmu bečovské veřejnosti
Hlasování 5 pro
6) RMě bere na vědomí informace
a) o konání Valné hromady VSOZČ a změně poplatků za
vodu, jejichž výše je určena propočtem dle příslušného
vzorce
b) o přípravě digitalizace v části obce Bečov nad Teplou Vodná
c) o připravovaném záměru rozvodu vodovodu (kanalizace) v části obce Bečov nad Teplou - Krásný Jez
Hlasování 5 pro

BEČOVSKÝ ZPRAVODAJ
BEČOVSKÉ OSADY
VODNÁ
Rekonstrukce pomníku ve Vodné
Pomník padlým v první a druhé světové válce ve Vodné bude rekonstruován.
V letošním roce 2012 město Bečov nad Teplou získalo finanční příspěvek
Karlovarského kraje na jeho obnovu. Jednotlivé prvky pomníku budou
zrestaurovány, chybějící vyrobeny, samotné místo pomníku bude připraveno
od základu, odvodněno a připraveno k opětovnému vystavění. Tato rekonstrukce bude pravděpodobně rozdělena z finančních důvodů na dvě etapy,
oprava by probíhala v letech 2012 2013.
(OH)
Oprava výtluků na cestě k nádraží a lokálních míst na cestě ke kovářství

KRÁSNÝ JEZ
Obnovení provozu
železniční tratě Krásný Jez a Horní Slavkov je již na spadnutí. V další etapě by
mělo dojít i k prodloužení provozu na trati Horní Slavkov - Loket. V této chvíli
začalo odstraňování náletů a dalších porostů, které prostor železniční tratě
zaplnily. Zničená železniční tra má být obnovena mimo jiné i díky zájmu
investora, který by ji v první fázi využíval pro nákladní dopravu. Posléze by
byla obnovena i osobní doprava, která by byla zajímavá zejména pro rozvoj
cestovního ruchu.
(OH)
Vodovod
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech zpracovává projekt vodovodu v Krásném Jezu pro stávající nemovitosti i pro plánovanou výstavbu.
Město Bečov nad Teplou v tomto sdružení zastupuje místostarosta Ing. Petr
Kužvart.

ANKETA Č. 2
Co považujete za nejdůležitější pro zlepšení života ve městě?,
probíhala v posledním čtvrtletí roku 2011 a zúčastnilo se ji 523 občanů. Otázky, které
se týkaly zvýšení kvality života ve městě Bečov nad Teplou, byly zodpovězeny a
seřazeny dle významu přiřčeného občany v tomto pořadí:
1. oprava komunikací 20,7 %
2. více pracovních příležitostí 15,1%
3. rekonstrukce základní školy
4. více kulturních a sportovních akcí 14,1%
5. více služeb pro občany 12,6%
6. úprava veřejných prostranství 10,9%
Komentář k určeným oblastem anketních otázek:
1. Pro záměr oprav komunikací ve městě byl zpracován materiál s názvem Pasport
komunikací, ve kterém je popsán technický stav jednotlivých komunikací, jejich
plocha, délka a pod., dále doporučený plán údržby a oprav, včetně orientačního
vyčíslení předpokládaných finančních nákladů na opravu.
Od roku 2006 probíhá systémově ročně tzv. větší oprava minimálně jedné městské
komunikace, případně mostku na komunikaci, většinou financované pomocí dotace a
z rozpočtu města, (Vodná mostek, Rybářská ul. a mostek, část Školní ul., Poštovní
ul., schody u pošty, schody ke kostelu, Na Zelené). Výběr plánovaných oprav komunikací byl určen pro nejvíce problémové části svahových ulic - které jsou namáhány
povrchovou vodou, dožilými mostky v havarijním stavu a části Městské památkové
zóny. Komunikace, které mají problémy menšího rázu budeme muset v budoucnu
opravovat lokálními zásahy.
V roce 2012 plánujeme lokální opravy na výjezdu ze Srázné ul., na části Plzeňské
směrem ke hřišti, ve Vodné ke kovářství a k nádraží, v K. Jezu k nádraží a pod

vodárnou, opravy výtluků ve Školní, dokončení odvodnění mezi Školní a Tovární
atd.
Vzhledem k připravené rekonstrukci prostoru před radnicí, kde je hotova stavební
projektová dokumentace a s tím související změna územního plánu, požádáme o
stavební povolení a pokud získáme finanční prostředky, bude pravděpodobně na
jaře roku 2013 zrealizována stavba této části Městské památkové zóny.
2. Zde má město možnosti ve dvou oblastech, navyšovat pracovní příležitosti ve
svých organizacích a podporovat podnikatelské prostředí ve městě. Další pracovní příležitosti vzniknou po dokončení konzervace hradu a zpřístupnění všech
objektu Státního hradu a zámku a v oblasti cestovního ruchu. Pokud se zdaří plán
města na zřízení sběrného parkovacího místa, zřízení malé technické stezky a
železničního mini muzea, budou zde vytvořeny další pracovní příležitosti pro místní občany.
3. Rekonstrukce základní školy byla započata obnovou jejího technického zázemí,
výměnou systému topení. V roce 2012 dojde k realizaci projektu odvodnění spodní části budovy, přípravě projektové dokumentace týkající se rekonstrukce kanalizace a rozvodu vody ve škole a fasády a výměny oken.
4. Co se týče kulturních, a sportovních akcí domnívám se, že město žije čilým
společenským životem. Problém je právě v neúčasti místních obyvatel na kulturních akcích i regionální úrovně, které se ve městě konají. Velmi hezké koncerty a vystoupení v základní umělecké škole, na zámeckých terasách, v sokolovně
jsou leckdy až nepříjemně ignorovány místními občany. Pokud má někdo ze zdejších obyvatel zajímavé nápady na uspořádání kulturních a sportovních akcí jiného
žánru a sílu pomoci je organizovat, město je rádo podpoří.
5. Zřejmě je potřeba podrobněji definovat potřebné služby, protože praxe přináší
takové zkušenosti, že některé služby jsou ignorovány, případně vyžadovány zdarma, což není možné financovat z města. Týká se to zejména opakovaně nabízené
sociální služby, nevyužívání lékárny, co způsobilo její uzavření, odchod dětského
lékaře pro nezájem obyvatel.
6. Úprava veřejných prostranství zůstala na posledním místě ankety a přesto je
velmi důležitá. Je to obraz našeho města, v současnosti významného místa cestovního ruchu Karlovarského kraje. V budoucnosti, kdy se zpřístupní veřejnosti i
náš středověký hrad a Pluhovský zámek,bude jeho význam ještě větší.
Vážení účastnici ankety, děkuji za spolupráci a pro lepší komunikaci si vás dovolím
oslovit s novou anketou.
Těším se na vaše názory, Olga Haláková
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BEČOVSKÝ ZPRAVODAJ
Rozpočet
Město Bečov nad Teplou hospodaří s finančními prostředky přidělenými státem na základě rozpočtového určení daní, zejména podle počtu
obyvatel. Dle predikce Ministerstva financí, které městu sdělí, po
schválení státního rozpočtu, předpokládané roční příjmy a je následně
sestaven rozpočet města. V první fázi je návrh připraven Městským
úřadem, posléze projednán ve Finančním výboru zastupitelstva, na
pracovním jednání zastupitelů a poté schvalován v zastupitelstvu. Pro
letošní rok vzhledem k celkové hospodářské situaci ve státě, bylo
doporučeno ještě tyto předpokládané příjmy snížit o 10 % na úroveň
roku 2009, protože ani tento předpoklad ministerstvo pravděpodobně
nenaplní. Navýšení rozpočtu nad tyto finanční prostředky je možné z
různých dotačních titulu (tyto prostředky nemohou být ve schvalovaném rozpočtu) a z případného prodeje nemovitostí. V současnosti
město zpracovalo a podalo 11 žádostí o finanční podporu z dotačních
titulů, (žádosti pro město zpracovávají O. Haláková - kulturní památky
(radnice, kostel, fara, pomník Vodná ), partnerství měst, oprava
komunikací, územní plán města, oprava odvodnění spodní části stavby školy, oprava hřbitovní zdi, vydání materiálů v rámci cestovního
ruchu, Ing. J. Šindelář - dětské hřiště u sokolovny, kulturní památky
)pomník ve Vodné z dalšího možného zdroje), Ing. P. Špak - knihovna, Mgr. M. Turková - Bečovské slavnosti, M. Nepraš - hasiči;
uvádíme pouze některé příklady vypracovaných a podaných žádosti).
V této chvíli je radou města schvalován informativní rozbor, který
detailně rozpracovává jednotlivé položky rozpočtu a bude uveřejněn v
dalším čísle zpravodaje). Zhruba 2 miliony korun je určených v
rozpočtu města na zajištění fungování základní školy. Obdobná částka
je potřebná pro provoz samotné činnosti místní správy. Další významnou výdajovou položkou rozpočtu města je zajištění likvidace
odpadu a zajištění údržby a úklidu města. V zájmu bečovských
občanů zástupci města doposud nepřistoupili ke zvýšení poplatků za
likvidaci odpadu (polovina nákladů je hrazena občany a polovina z
rozpočtu města) a ani k možnému navýšení daně z nemovitosti
(zákon stanovuje možné 5 násobné navýšení tohoto poplatku).
Navýšení poplatku za likvidaci odpadu připravuje stát a proběhne v
blízké době. Schválením rozpočtu jsou daná zákonná pravidla pro
hospodaření s veřejnými prostředky. Úkolem je s těmito prostředky
dobře hospodařit a hledat nové zdroje financování.
Naše město je členem regionálních i republikových sdružení. Některá
mají charakter kulturní, jiná obnovují krajinu zničenou důlní činnosti a
další například spravují infrastrukturu - vodovody a kanalizace. Tyto
organizace přispívají k rozvoji členských měst svými záměry, které
financují z členských příspěvků, dotačních prostředků a dalších zdrojů. Zejména akce většího technického charakteru (veřejné páteřní sítě
apod.) jsou zařazeny do realizace například Vodohospodářského
sdružení obcí západních Čech. V každém sdružení máme zástupce
města a jeho rolí je informovat zastupitele o činnosti a záměrech
sdružení a prosazovat zájmy města. Vesměs můžeme spolupráci s
těmito organizacemi označit za výbornou, samozřejmě v rámci
skutečných možností a jejich záměry a realizace jsou pro naše město
přínosem. Hodnoty, které touto spoluprací vznikají soustavně přispívají k rozvoji města.
(OH)
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NA LETOŠNÍ ROK PŘIPRAVUJEME:
Odvodnění spodní stavby Základní školy a mateřské školy
Oprava střechy Základní umělecké školy J.L.
3. etapa úpravy dětského hřiště u sokolovny
Oprava hřbitovní zdi
Lokální opravy komunikací: Plzeňská ul. ke hřišti, u kempu, Školní, Vodná ke
kováři
Oprava výtluků na ploše komunikací celého města
Oprava výjezdu v ulici Srázná - náměstí 5. května
Oprava Nádražní ul. (KSÚS) - oprava proběhne ve chvíli ustálení teplot
nad 10 ˚C
Oprava fasády radnice
Oprava části fasády kostela sv. Jiří - pokračování
Rekonstrukce pomníku ve Vodné
Příprava stavební akce vydláždění prostoru před radnicí
V ROCE 2012 PŘIPRAVUJEME TYTO HLAVNÍ
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE:
Den pro náš region - 21. dubna 2012 - uklízíme své město
Bečovské kvítí aneb Na svatého Jiří se probouzí jaro - 27. - 29. dubna 2012
- záštitu převzal Jiří Krytinář
v prostoru před radnicí a zámkem - květinové koberce, v Kostelní ulici prodejní stánky, kolotoče

BEČOVSKÝ ZPRAVODAJ
7) RMě bere na vědomí záměr zadání archeologické
sondy v prostoru horní části náměstí, z důvodu zjištění
případných základů historické stavby kašny a ukládá
starostce oslovit Krajské muzeum v Karlových Varech s
žádostí o předložení cenové nabídky
Hlasování 5 pro
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě)
30. zasedání RMě rozšířené o zastupitele města
a další hosty, konané ve středu 1. února 2012
od 19 00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
30/01 - Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 19 00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Mgr. M. Beerová, V. Novotný
Členové zastupitelstva města a Finančního výboru a
hosté: J. Špak, Mgr. J. Beránková, L. Pejmlová, Ing. P.
Špak, I. Rudolf, V. Novotný, M. Nepraš, R. Dytrych, Mgr.
J. Rudolfová
Omluveni: Ing. P. Kužvart, Ing. J. Šindelář, Ing. S. Teplík,
Z. Ehrlich
Pořad schůze rady:
- 30/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 30/02 8. zasedání ZMě
- 30/03 Návrh rozpočtu města na rok 2012
Pořad schůze schválen 3 hlasy
30/02 8. Zasedání ZMě

Bečovské slavnosti - 20. - 22. července 2012 na téma pohádky - záštitu nad
letošními slavnostmi převzal Princ Maximilián von Croy
Dny evropského historického dědictví - 8. - 16. září
Mezinárodní kovářské sympózium - 7. - 9. září
a další viz kalendář kulturních akcí 2012
Veřejná Setkání s občany na téma :
"Zrod knihy Bečov - perla Slavkovského lesa" - květen 2012
"Žiji v městské památkové zóně"
a další

PARTNERSTVÍ MĚST
Přátelské vztahy mezi naším městem a dalšími evropskými městy
Eschenburg, Gruenbach, Florennes, Burglengenfeld, Arzberg a
Dubrovník, se nachází v různých fázích. S Eschenburgem již více let
spolupracujeme na výměnných pobytech žáků uměleckých škol
(finančně podpořeno EU . V letošním roce v září plánujeme návštěvu
Eschenburgu (SRN) společně žáci, učitelé a zájemci z řad bečovské
veřejnosti. Město Gruenbach (Sasko) je zapojeno do organizace
Bečovských slavností (finančně podpořeno EU), Burglengenfeld a
Arzberg (Bavorsko) jsou města, s kterými komunikujeme o zapojení do
dalších kulturních a sportovních projektů financovaných EU.
S belgickým městem Florennes v těchto chvílích připravujeme podpis
oficiální smlouvy o partnerství. Na základě impulzu z Chorvatska, které
se připravuje na vstup do EU jsme podali žádost o partnerství s
městem Dubrovník.
Partnerství evropských měst přináší nové myšlenky pro veřejnou
správu, nová přátelství a příležitosti pro žáky našich školy, místní podnikatelskou sféru, a spolky a neziskové organizace měst. EU finančně
podporuje tyto partnerské aktivity, které mají silný vliv na rozvoj
Evropského společenství.
(OH)

1) RMě schvaluje termín, program a místo konání 8.
zasedání ZMě Bečov nad Teplou:
Termín: 21. února 2012 v úterý od 17:00 hod.
Program: 08/01 Zahájení a organizační záležitosti
08/02 Kontrola plnění usnesení
08/03 Rozpočet města na rok 2012
08/04 Záměry, prodeje a převody pozemků
08/05 Různé
Místo konání:
Základní umělecká škola J. L.
Bečov nad Teplou - koncertní sál
Hlasování 3 pro
30/03 Návrh rozpočtu města na rok 2012
1) Rada města schvaluje předložený návrh rozpočtu
města na rok 2012 na základě usnesení Finančního
výboru a doporučuje ZMě ke schválení v navrhovaném
znění. RMě ukládá starostce zajistit vyvěšení návrhu
rozpočtu města na rok 2012 k veřejnému připomínkování
na úřední desku města v tištěné podobě a elektronicky na
webové stránky města, nejpozději do 3. února 2012
Hlasování 3 pro

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě)
31. zasedání RMě, konané v pondělí 20. února 2012
od 17 00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
31/01 - Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17 00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Ing. J. Šindelář, V.
Novotný
Omluvena: Mgr. M. Beerová

Pořad schůze rady:
- 31/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 31/02 Finanční záležitosti
- 31/03 Různé
Pořad schůze schválen 4 hlasy

dubna 2012. ČŠI nebo školská rada mohou zřizovateli
navrhnout vyhlášení konkursu do 31. ledna 2012.
Navrhne-li ČŠI nebo školská rada v této lhůtě zřizovateli
konkurs, musí jej zřizovatel do 30. dubna 2012 vyhlásit
Hlasování 4 pro

30/02 Finanční záležitosti

5) RMě bere na vědomí statistický přehled o množství
odpadů vyprodukovaných ve městě za rok 2011 a roky
předcházející (2010, 2009, 2008) se závěrem celkový
objem odpadů mírně klesá
Hlasování 4 pro

1) RMě schvaluje
a) zadání zakázky na předtiskovou přípravu Bečovského
zpravodaje firmě Cesta z města zastoupenou Kamilou
Prchalovou Nežichov, za finanční úhradu celkem 6.000,Kč na rok 2012 v souladu se schváleným rozpočtem
města.
b) RMě schvaluje zadání zakázky na výrobu Bečovského
zpravodaje firmě Azus Březová s.r.o. za finanční úhradu
celkem 25.200,- Kč bez DPH (30.240,- Kč vč. DPH) na
rok 2012
v souladu se schváleným rozpočtem města
Hlasování 4 pro
2) RMě schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi městem a
Karlovarským krajem týkající se likvidace komunálního
odpadu produkovaném v územním obvodu města Bečov
nad Teplou prostřednictvím integrovaného systému
nakládání s komunálním odpadem v souladu s usnesením ZMě 06/04/03 ze dne 23. 09. 2011
Hlasování 4 pro
3) RMě schvaluje Smlouvu mezi městem společností ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín, zastoupenou společností
Elektroprojekce Vincíbr Dalovice o provedení nové
kabelové přípojky v ul. Říční, včetně připomínek a požadavků města
Hlasování 4 pro

6) RMě souhlasí s připojením se města k akci "Hodina
země 2012". 31. března 2012 od 20:30 hod. se v rámci
celosvětové akce na hodinu zhasne veřejné osvětlení v
centru města
Hlasování 4 pro

8. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané v úterý dne 21. února 2012
od 17.00 hod. v ZUŠ J. Labitzkého
v Bečově nad Teplou
Přítomni: Členové zastupitelstva města (dále též ZMě) dle
prezenční listiny
Omluven: R. Dytrych
Zahájení a organizační záležitosti
Program: 08/01 Zahájení a organizační záležitosti
08/02 Kontrola plnění usnesení
08/03 Rozpočet města na rok 2012
08/04 Záměry, prodeje a převody pozemků
08/05 Různé
Navržený program schválen 14 hlasy

4) RMě schvaluje Dodatek smlouvy mezi městem a firmou Contechservices s.r.o. zastoupenou panem P.
Chomickým, Brložec 7, Štědrá, týkající se Smlouvy č.
22011- oprava ulice Na Zelené v roce 2012, uzavírán na
základě změny realizace stavby, za finanční úhradu ve
výši 51.419,20 Kč
Hlasování 4 pro

K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:

30/03 Různé
1) RMě bere na vědomí informace o nabídce instalace
fotovoltarické elektrárny na střeše objektu sokolovny a
předběžně souhlasí s tímto záměrem, který bude zpracován příslušným provozovatelem distribuční soustavy
elektrické energie
Hlasování 4 pro

C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: Ing. P. Špak
Členové komise: M. Nepraš, Ing. S. Teplík
Zvoleni 14 hlasy

2) RMě schvaluje zpracování a podání žádosti o vydání
stavebního povolení na realizaci projektu zadláždění prostoru před radnicí
Hlasování 4 pro
3) RMě souhlasí a doporučuje ZMě vyhlásit záměr prodeje části pozemkových parcel
a) p. p. č.3128/1 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Bečov nad
Teplou, ostatní plocha
b) p. p. č. 3114/1 o rozloze cca 50 m2 v k. ú. Bečov nad
Teplou
Hlasování 4 pro
4) RMě bere na vědomí informaci, že pozměňovacími
návrhy poslanců byly zkráceny lhůty pro skončení
"funkčních období" dosavadních ředitelů škol, a to v první
vlně již na 31. července 2012. Pokud bude zřizovatel chtít
využít práva vyhlásit konkurs ve smyslu § 166 odst. 3,
musí tak v první vlně učinit v období od 1. února do 30.

A) Zapisovatelem zápisu určen: Mgr. M. Beerová
Schváleno 14 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: L. Pejmlová, Ing. J. Šindelář
Schváleno 14 hlasy

D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 7. zasedání
ze dne 22. listopadu 2011 bez připomínek
Schváleno 14 hlasy
K bodu programu 2) Kontrola plnění usnesení
Usnesení jsou splněna; úkol trvá - bod jednání 06/04/01,
6. ZMě ze dne 23. září 2011 zadání zpracování nového
Programu regenerace MPZ a obnovy obce
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu programu 3) Rozpočet města na rok 2012
1) ZMě schvaluje rozpočet města na rok 2012 jako přebytkový, ve výši celkových příjmů =10.242 594,- Kč a
celkových výdajů = 9 322 000,-Kč s tím, že přebytkem
rozpočtu ve výši
celkem = 920 594,- Kč spolu se zůstatkem prostředků na
účtech města z roku 2011 ve výši celkem = 160 846,- Kč
se financují splátky dlouhodobě přijatých prostředků
půjček
z dřívějších let (financování rozpočtu). Dále ZMě schvalu-
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je v rámci rozpočtu města plán
tvorby a použití Fondu obnovy města na rok 2012 a
rozpočtový výhled na rok 2013 a 2014, to
vše ve znění, jak je uvedeno v příloze tohoto zápisu
Usnesení schváleno 14 hlasy

a) informace o ZŠ a MŠ Bečov…
b) o důležitých jednáních - kronika, VPMPZ a OO, SHS
ČMS apod.
c) o přípravách akcí na rok 2012 - Kulturní kalendář
Usnesení schváleno 14 hlasy

ohrožení provozu ŠJ a tím celé školy.
Ředitelka školy- školu tlačil čas a nebylo možné v této
situaci zvolit jiné řešení, například vzhledem ke stavu
vzduchotechniky a dalšího technického vybavení jídelnypro výdejnu jsou jiné předpisy

K bodu programu 4) Záměry, prodeje a převody
pozemků
1) ZMě schvaluje vyhlášení záměru prodeje části p. p. č.
3128/1 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Bečov nad Teplou
ostatní plocha
Usnesení schváleno 14 hlasy

6) ZMě schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012,
kterou zrušuje obecně závaznou vyhlášku města o místním poplatku za výherní hrací přístroje č. 1/1998 v
souladu se změnou zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, v platném znění s účinností dnem vyhlášení
Usnesení schváleno 14 hlasy

Bod 5c) - Kulturní kalendář na rok 2012 - k dispozici k
doplnění na webových stránkách a v připravovaném
Bečovském zpravodaji

2) ZMě schvaluje vyhlášení záměru prodeje části p. p. č.
3114/1 o celkové výměře cca50 m2 v k. ú. Bečov nad
Teplou před nemovitostí č. p. 230 v Rybářské ul.
Usnesení schváleno 14 hlasy

7) ZMě bere na vědomí informace o dohadovacím řízení
svolaném Magistrátem města Karlovy Vary pořizovatelem
změny č. 3 Územního plánu města Bečov nad Teplou s
tím, že účastníci řízení se dohodli na dvou variantách
možných k předložení zastupitelstvu města k hlasování
Usnesení schváleno 14 hlasy
STRUČNÝ ZÁZNAM DISKUSE K BODŮM JEDNÁNÍ ZMĚ,
KTERÁ PROBĚHLA PŘED PŘIJETÍM USNESENÍ:

K bodu programu 5) Různé
1) ZMě schvaluje předložený plán činnosti Finančního
výboru, Kontrolního výboru a Výboru programu regenerace Městské památkové zóny a obnovy obce, na rok 2012
Usnesení schváleno 14 hlasy
2) ZMě schvaluje podání žádostí o dotace na rok 2012:
a) Program regenerace MPZ Ministerstva kultury na:
fasádu objektu radnice, část fasády kostela sv. Jiří,
opravy v areálu fary
b) Program obnovy venkova (POV) Karlovarského kraje
na opravu spodní částí objektu základní školy
c) Program obnovy venkova Ministerstva pro místní
rozvoj dokončení venkovní části dětského a sportovního
hřiště u sokolovny III. etapa
d) Program obnovy kulturních památek a památkově
hodnotných objektů KK: pomník ve Vodné
e) Program Cestovní ruch Karlovarského kraje: vydání
brožury s pracovním názvem "Židé v Bečově" a konání
akce Bečovské kvítí
f)
Program VISK 3 Ministerstva kultury: technické
vybavení městské knihovny 2. etapa
g) Cíl 3: IX. Bečovské slavnosti 2012
h) Projekt partnerství evropských měst
ch) Územní plán Bečov nad Teplou - 2. část" Návrh"
dotační titul Karlovarského kraje
i) oprava hřbitovní zdi - POV KK priorita č. 2, ČNFB
j) pomníky válečné - Ministerstvo pro místní rozvoj
(MMR)
Usnesení schváleno 14 hlasy
3) ZMě bere na vědomí radou města přijatá Rozpočtová
opatření č. 12-15, za období od konání 7. zastupitelstva
dne 22. listopadu do 20. února 2012
Usnesení schváleno 14 hlasy
4) ZMě stanovuje s účinností od 1. 03. 2012 měsíční
odměny za výkon funkcí neuvolněných členů ZMě, v
souladu s § 72 zákona o obcích a příslušným nařízením
vlády, za výkon samotné funkce člena ZMě = 280,-Kč.
Tato odměna je tedy snížena o 100,-Kč měsíčně s tím, že
tímto získané finanční prostředky budou z rozpočtu
města bezpodmínečně použity na vybavení Mateřské
školy v Bečově nad Teplou. Další část příslušného usnesení ustavujícího zastupitelstva města bod číslo 01/10 ze
dne 09. 11. 2010 o stanovení odměn zastupitelů zůstává
beze změny. Starostka a místostarosta města přispějí na
vybavení MŠ přímo finančním sponzorským darem
Usnesení schváleno 14 hlasy
5) ZMě bere na vědomí:
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K bodu 03) programu - Rozpočet města na rok 2012
P. Nepraš - došlo ke změnám v návrhu rozpočtu?
starostka - předložený návrh je ve stejné podobě, jak
tomu bylo na pracovním jednání zastupitelů
K bodu 04) programu - Záměry, převody a prodeje
pozemků
Bod 1)
P. Nepraš - požaduje, aby se mohl zúčastnit místního
šetření zaplocení přístupové cesty k nemovitosti paní
Berkové
starostka - všichni zastupitelé, kteří mají zájem o účast na
jednání rady města o záležitostech týkajících se přístupu
a koupi části pozemkových parcel, mohou být účastni 05.
03. v 17.00 hod na místním šetření u Elektr v. d. a poté v
Rybářské ul.
K bodu 05) - Různé
Přítomným byla představena p. Andrea Petrovová - nová
zaměstnankyně Městské společnosti Bečov s.r.o. ve
zkušební lhůtě, která bude po uplynutí této lhůty najmenována jednatelkou společnosti. Pan V. Svoboda zůstává
prozatím ve funkci jednatele. Kontakty na jednatelku jsou
k dispozici na MĚÚ, dále budou uvedeny na webu města
a v Bečovském zpravodaji
Občané jsou vyzváni, aby se s technickými záležitostmi
obraceli přímo na MSB s.r.o. v objektu sokolovny
Bod 2)
Starostka - projednávané žádosti o dotace podány zhruba
ve výši 2 mil. Kč,
paní Rudolfová - ZŠ pracuje na 2 projektech z fondů EU,
handicap školy - nízký počet žáků - se snaží vyrovnat tím,
že zkvalitní vyučování - při vysokém počtu žáků (30) ve
třídě by se takovéto formy nedaly používat
Bod 5a)
Paní Beránková - smlouva s firmou Eurest spol. s.r.o. zda je k dispozici?
starostka- na pravidelných schůzkách každé pondělí od
14 00 hod. se schází s ředitelkou školy, kde probírají
důležité záležitosti, týkající se základní školy, včetně této
smlouvy. Paní Beránková byla pozvána v případě zájmu
na tyto schůzky. Každá škola, kde firma Eurest spol. s.r.o.
zajišuje stravování má jinou smlouvu. Uzavření smlouvy
v našem případě bylo východiskem z jinak možného
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Bod 6)
Starostka - změnou zákona o místních poplatcích dochází
ke zrušení stávající OZV
Bod 7) - Další projednávání tohoto bodu je navrženo na
rozšířené pracovní jednání
v pondělí 27. 02. 2012 od 17.00 hod - členové RMě a od
18. 00 hod. členové ZMě v kanceláři starostky.
P. Kužvart uvedl, že byl kontaktován dnes odpoledne
Magistrátem města Karlovy Vary - pí. Lebocovou s tím,
aby tento bod byl projednán na dnešním ZMě - byl informován E-mailem.
CHKO SL nesouhlasí se zastavěním pozemků, kterých se
tato změna týká,
starostka - regulační plán by určil pravidla pro výstavbu
na Zlatý vrch,
p. Kužvart - regulační plán možno zpracovávat až po
změně ÚP a dále informoval o nízké bonitě zemědělské
půdy na Zlatém vrchu,
p. P. Špak - na zasedání Výboru regenerace Městské
památkové zóny (M PZ) a obnovy obce bylo doporučeno
vypracování regulačního plánu na celé území Zlatého
vrchu
p. Nepraš - přínos památek (Státní hrad a zámek) není
patrný pro naše město, měli bychom podpořit další výstavbu na Zlatém vrchu, která by přinesla další pracovní
příležitosti,
p. Pešek - je třeba podporovat podnikatele, kteří by do
města přinesli peníze a vytvořili nová pracovní místa,
starostka navrhla stáhnutí tohoto bodu z programu, protože s podklady z dohadovacího řízení na MM K. Vary
nebyli zastupitelé seznámeni před jednáním zastupitelstva, nebo byl písemný záznam z jednání z důvodu zpracovávání četných připomínek zúčastněných stran
doručen elektronicky MM K. Vary těsně v den zasedání
ZMě.
Po další diskusi z uvedeného důvodu přijato usnesení o
vzetí na vědomí předložené informace s tím, že členové
ZMě se budou moci řádně se závěry dohadovacího řízení
seznámit a starostka města navrhla bezodkladně pracovní jednání k věci na pondělí 27. 02. 2012 - do té doby
budou moci zastupitelé prostudovat zápisy z jednání a
odborná posouzení, které jim starostka elektronicky včas
zašle,
p. Sadílek - narážíme na různá nařízení a vyhlášky,
umožněte investorovi, aby mohl dokončit své plány připravuje různá posouzení pohledu na budoucí stavbu
pana Peška
p. P. Špak - navrhuje přijmout na vědomí skutečnost
dvou variant, jako závěr z dohadovacího jednání.
Po vyslechnutí dalších argumentů pro a proti záměru výstavby v horní části Zlatého vrchu starostka města ukončila diskuzi.
Jednání 8. zasedání ZMě ukončeno v 19 20 hod.
V Bečově nad Teplou dne 1. března 2012

PŘÍHODA Z MINULOSTI
VÍTE, JAK PŘIŠLI BEČOVŠTÍ
K HANLIVÉ PŘEZDÍVCE?
Když v Bečově již podruhé vypukl velký požár, který téměř zničil celé město,
spojili se Bečovští a společnou usilovnou prací začali vše opravovat a znovu
budovat. Jednou byla jasná, měsíční noc. Někteří občané po těžké práci
seděli a pili v místní hospodě na náměstí. Mnoho z nich se posilnilo trochu
více, takže vše viděli dvojmo. Když se v rozjařené náladě ubírali k domovu a
potáceli se kolem kašny, zjistili, že se měsíc topí ve vodě. Jejich občanská

čest jim velela, aby tonoucí měsíc zachránili. Běželi proto pro tyče a řebříky.
Hasiči přinesli háky. Práce se jim ale nedařila. Jeden z nich dostal "spásný
nápad", aby vypustili vodu z kašny a vše pozorně hlídali. Pozorovali, jak se
ztrácí voda z kašny, ale mizí i měsíc. Bohužel všechna jejich práce byla marná.
Ti, kteří byli méně unavení, sledovali zpovzdálí celé noční divadlo. Příští den
vše barvitě líčili nejen v hospodě, ale i sousedům. A od té doby měli Bečovští
přezdívku "lovci měsíců".
Anna Rajserová
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