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HRAD BEČOV VYDAL DALŠÍ ZE SVÝCH TAJEMSTVÍ

Bečov, hradní donjon, místo nálezu, foto J. Rozinek

Během realizace společného projektu správy SHZ Bečov a specializované firmy STRIX Chomutov a. s.
došlo k nečekanému objevu.
Hrad Bečov se díky svému založení na exponovaném skalním výběžku nad ohybem řeky Teplá stal
jedním z modelových památkových objektů, na kterém byly v pilotním projektu NEMOTON podporovaném
Ministerstvem průmyslu ČR aplikovány analýzy a revize skalních masivů, včetně historických kamenný
zdí. Konkrétním cílem projektu "Výzkum a Vývoj - vytvoření systematizace a finanční optimalizace
sanačních opatření pro zemní sesuvy" je systematizovat odborné poznatky získané na základě dlouholeté
praxe a odborných znalostí spolu-příjemců do integrované databáze obsluhované softwarem. Tento software poskytne zdarma různým skupinám uživatelů relevantní informace k dané problematice. Snahou
je vytvoření ideální metodiky pro projektování a následné provádění sanace, a to na základě provázání
geologicko-geotechnických charakteristik s přednostmi i nedostatky jednotlivých sanačních metod.
Během prováděných expertních prací byly geology Ing. Kateřinou Hládkovou a Pavlem Lidmilou ze
společnosti ARCADIS spolupracující s firmou STRIX, v objektu středověkého hradu na provizorním
úložišti kamene zřejmě objeveny zapomenuté zbytky věhlasné mineralogické a paleontologické sbírky
Beaufort-Spontinů. Tato sbírka je mimo jiné dokumentována materiály vzniklými těsně po II. světové
válce, v době kdy správu bečovského památkového areálu přebíral stát. V této době došlo k vytvoření
soupisů dokumentujících stav areálu v roce 1946 (záznam z jednání Národní kulturní komise) a seznam
předmětů odvezených na jiné objekty (Soupis odvezeného mobiliáře). V obou těchto dokumentech je
zmíněna existence sbírky minerálů, v jednom z nich se specifikací, že se jedná o minerály krušnohorské.
V průběhu vytřiování mobiliáře došlo pravděpodobně k rozdělení sbírky, jejíž část byla odvezena, část
poté ponechána v provizorním depozitu na Bečově. Že je možné nález z letošního roku ztotožnit se sbírkou
rodiny Beaufort-Spontinů dokazuje především původ nalezených exemplářů. Ty pocházejí především
z okolních mineralogických lokalit (křemen, rudní minerály). Paleontologické vzorky poté reprezentují
například terciární sedimenty Sokolovské pánve či vzorky zeolitů z Mariánské skály v Ústí nad Labem.
pokračování na straně 8
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Bečov, tektonické zrcadlo, fototéka NPÚ

Bečov, TRACHYT z lokality Mariánská skála v Ústí nad
Labem, foto J. Rozinek
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BEČOVSKÝ ZPRAVODAJ
IX. BEČOVSKÉ SLAVOSTI NA TÉMA "POHÁDKOVOU CESTOU" 20 - 20. ČERVENCE 2012

Záštitu za letošními Bečovskými slavnostmi převzal Maximilian Prinz von
Croÿ, vnuk posledního majitele Bečovského panství rodu Beaufort Spontin
a čestným hostem Bečovských slavností byl Danny Douglas, iniciátor nálezu
relikviáře sv. Maura.
Tato největší kulturní akce se konala pod zcela nezvyklým podtitulem
"Pohádkovou cestou" a jejím cílem bylo pobavit loupežnickými souboji,
tancem, hudbou, kejklením, vystoupením dětí z mateřských škol, divadlem
i klasickou hudbou a upoutat pozornost návštěvníků na naše město.
Tradiční slavnosti pořádá město Bečov nad Teplou, za významné podpory
Karlovarského kraje, Národního památkového ústavu ÚOP v Lokti, Správy
Státního hradu a zámku Bečov, Evropského fondu Cíl3 a donátorů z města
i okolí.

Bečovské slavnosti 2012 začínají, foto RW

Slavnosti byly zahájeny v pátek večer úvodním koncertem při svíčkách, duchovní
hudbou pod vedením pana Mgr. P. Pitry a jeho kolegů v kostele sv. Jiří.
V nádherném prostoru před bečovskou radnicí a zámeckou branou se konalo
sobotní slavnostní zahájení průvodem účinkujících náměstím plným prodejních
stánků s řemeslnými výrobky i různými mlsotami.
V programu Bečovských historických slavností vystoupili vynikající šermíři,
tanečníci, hudebníci, kejklíři a loutkáři. Na scéně u radnice, u zámku
a v zámeckých zahradách jsme si vyslechli hudební skupinu Milvus, obdivovali kejklíře Vojtu Vrtka, tanečnice ze skupiny Srdcové Eso, loupežníky ze
skupiny Pantaleon, šermíře z Glorie i loutkový soubor z Třemošné. Tento den
vyvrcholil závěrečným rejem účinkujících v hezkém prostoru Staré pošty, se
zajištěným zázemím i pohoštěním. Zde nás příjemně pobavily hudební
skupiny pod vedením pana V. Bízka, skupina Jana Záhorovského i světelná
půlnoční show.
V sobotu podvečer přijel na Bečovské slavnosti čestný host Danny Douglas,
který byl ubytován v penzionu U Zámku a s velkým zájmem sledoval akce
sobotního večera. Velmi otevřený a komunikativní pan D. Douglas se seznámil
s mnoha návštěvníky a vyfotografoval se se zámeckými průvodkyněmi, které
často vypráví hostům zámku jeho osobní příběh o nalezení relikviáři. Pan
D. Douglas je velmi zajímavá osobnost a zdá se, že otevřeně sděluje detaily
a okolnosti nálezu relikviáře v roce 1985 na neoficiálních i mediálních setkáních.
V sobotu s ním byl v zámeckém salónku i u samotného relikviáře Českou televizí natočen krátký dokument.

Průvod se vrací, foto RW

V neděli byl tradičně program IX. Bečovských slavností věnován dětem
a rodinám. V 11 hodin vystoupily mateřské školy z Bečova nad Teplou
a Krásného Údolí, Mateřské centrum CVRČEK a taneční skupina Cats - Bečov
nad Teplou. Odpoledne se uskutečnil koncert souboru Bečovské flétny
a kla-rinety pod vedením pana M. Mosátha. V tu dobu nás navštívil M. Prinz
von Croÿ, který po krátkém přivítání na náměstí navštívil Bečovskou botanickou zahradu, kam chodil před mnoha lety při návštěvách svých prarodičů.
Přijížděl sem ze zámku Slabce u Rakovníka, kde tehdy žila rodina von Croÿ.
Historické náměstí s dobovým tržištěm s replikami chladných zbraní, helmicemi a erby, kovářským mistrem, malovaným sklem, keramikou,
vitrážemi, oděvy z ručně tkaných látek, dřevěnými doplňky, ručně kovanými
šperky, výrobky z přírodní usně, tureckým medem, medovinou, svíčkami
z včelího vosku, perníky, replikami historického skla, klasickou českou bižuterii, Staročeským, trdlem, košíky a dalším zbožím se v neděli podvečer začalo vracet do své obvyklé podoby, jen stánek s medovinou a poslední přípitek
uzavřel tyto rušné letní dny. Děkujeme všem organizátorům, sponzorům
a těm, kteří pomohli s přípravou IX. Bečovských slavností v roce 2012.
(OH)

Waldsassenský žesový soubor slavnostně před radnicí, foto RW
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BEČOVSKÝ ZPRAVODAJ
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 V BEČOVĚ NAD TEPLOU

Tak a je po prázdninách!

V první třídě

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOSEFA LABITZKÉHO

V první třídě

Vážení rodiče, přátelé ZUŠ, milí žáci!
V školním roce 2012/2013 si připomínáme výročí 125 let založení Bečovské hudební školy. Naše škola
je tu opět pro Vás, aby Vám přinášela radost, vzdělávání v umění, tvůrčí aktivitu a smysluplné naplnění
volného času. Proti loňskému roku máme připraveno několik novinek a inovací naší činnosti. Pracujeme
ve dvou uměleckých oborech - hudebním a výtvarném. Hudební obor bude opět kromě zavedených
nástrojů (zobcové flétny, klarinetu, houslí, klavíru, violoncella, zpěvu a kytary) otvírat výuku hry na bicí
nástroje, příčnou flétnu a v možnostech nového školního vzdělávacího programu je také výuka multimédií, práce se zvukem, notačními programy a obrazem, včetně počítačové grafiky. Výuku zpěvu
povede nová paní učitelka z Karlových Varů. Přihlásit k výuce se můžete osobně v ředitelně ZUŠ nebo
elektronicky, formuláře přihlášek jsou k dispozici ve škole nebo na internetové stránce www.zusjlbecov.cz. (V této chvíli je možné se přihlásit na druhé pololetí, protože stav žáků je již uzavřen).
První zahraniční cestou v tomto školním roce byl v posledním týdnu v září "Výměnný pobyt žáků
v Eschenburgu". Na tuto cestu a na setkání s německými přáteli se všichni těšili a účastnit se mohl
každý, jako posluchač a účastník zájezdu. Bečovští občané tuto příležitost nevyužili.
Na viděnou s Vámi se těší
Mgr. Petr Pitra - ředitel ZUŠ Josefa Labitzkého v Bečově nad Teplou a kolektiv pedagogů školy.

Pan Walter Jank, paní Anna Rajserová a Olga Haláková s historickou fotografií
Bečova nad Teplou na návštěvě v Eschenburgu - Hirzenheinu a na společném koncertě
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BEČOVSKÝ ZPRAVODAJ

Folklórní festival v Karlových Varech- vystoupení souboru z Nového Zélandu na Státním hradě a zámku v Bečově nad Teplou, foto OH

První letní tábor v Bečovské botanické zahradě

Vážení spoluobčané naší krásné obce,
ráda bych se s Vámi chtěla podělit o svůj prázdninový prožitek.
Jistě jste v loňském roce zaregistrovali vznik nové neziskové organizace.
Jedná se o oddíl Strážci pokladů, kteří jsou součástí organizace Liga lesní
moudrosti. Náčelnicí našeho oddílu je Mgr. Ká a Rozinková. Dalšími členy
vedení je "Pepa" Rozinek alias Ivan a Mgr. Tomáš Wizovský.
Jak samotný název organizace napovídá, jedná se o organizaci, která chce
dětem ukázat krásy přírody. Naučit je žít v přírodě, v souladu s přírodními
zákony, poznávat zvířata a jejich chování.
Myslím, že mluvím za všechny rodiče, kteří své ratolesti 1x za 14dní přivedou
na setkání Strážců pokladů, že jsou velice rádi za tento oddíl. Děti si Ká u,
Ivana a Tomáše velice oblíbily a vždy jsou celý nedočkavý, co se budou učit
nového a jaké hry si Ká a opět připravila.
Za vyvrcholení krátkého působení Strážců byla pro mě překvapivá informace,
kdy nám Ká a sdělila, že chtějí uspořádat letní 5 denní zkušební tábořiště
v Botanické zahradě. Všichni jsme stáli v němém úžasu. Ptali jsme se: "Jste
si jisti, že víte, do čeho jdete?" Ká a, Ivan ani Tomáš se nenechali zviklat.
A tak od 6. srpna do 10. srpna ožila naše Botanická zahrada dětským křikem,
smíchem, prací i slzami. Byla jsem přímým účastníkem této akce. Má účast
vyplynula ze situace a byla jsem převelice š astná, že jsem nechyběla. Prožila
jsem dosud nejkrásnější dovolenou.
V zaměstnání mi vyšli vstříc a dali dovolenou. Sice nikdo z mých kolegyň
nechápal, jak si chci s dětmi odpočinout, ale prý si počkají. Upřímně, též jsem
si to neuměla představit. Nebudu Vám dlouze popisovat, co se dělo. Jen pár
informací. Děti měly vyplněný veškerý čas. Byla občas cítit improvizace, ale
vše vždy dopadlo dobře. Prvním úkolem bylo postavit tábořiště, seznámit se
kde co je a časový harmonogram. Děti pomáhaly, seč mohly. Za asistence
dospělých nosily klády, pletly rohože, připravovaly si spaní. V dalším čase se
soutěžilo, uklízelo, jedlo, odpočívalo, hrálo. Byli jsme na výletě v Mariánských
Lázních. Po celý čas nás provázel příběh, jenž děti motivoval k soutěžení.
Naučili jsme se spousty věcí. Nikdo se nikdy nenudil.
Předposlední večer nás navštívili rodiče a Ivan zapálil slavnostní oheň.
Poslední den se balilo. Vše co jsme postavili, jsme museli zbourat a uklidit.
Opět se podíleli všichni.
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Tábořiště se účastnilo
20 dětí a 10 dospělých.
V pátek již bylo na
dětech vidět, že prožily
vyčerpávající
týden
zaplnění
aktivitami
a prací. A já? Snad to
bylo tím, že jsem se
nemusela start o nic, jen
o odpočinkový čas dětí,
prožila super týden.
Občas jsem pomohla
v kuchyni, s vodou,
s nádobím žádná velká
dřina. Byla jsem spokojená, odpočinutá a plná
zážitků. Děti vůbec
nezlobily, poslouchaly
bezmála na slovo.
Dodržovaly
všechna
nastolená pravidla např. zákaz k řece,
žádné hraní na hřišti bez dozoru dospělého, aj. Prostě BÁJO.
Zní Vám to jako pohádka? Není a mám spousty svědků. Pobyt na tábořišti byl
připravený skvěle. Našlo se pár věcí, které budeme muset doladit, ale jinak
výborné. Věřím, že připomínky vyřešíme a uvidíme se i příští léto.
Na závěr chci veřejně PODĚKOVAT hlavně Kátě, Ivanovi a Tomášovi. Dále
Romaně, Báře, Padkovi, Pepemu a Zelenáčovi, kteří za námi přijeli ze severních Čech a pomáhali nám. Ing. Jiřímu Šindelářovi, že se nebál a dovolil
nám pobýt v naší překrásné Botanické zahradě.
Vedení firmě Elektro Bečov nad Teplou, v. d., které umožnilo převážet nezbytné provozní věci z/do tábořiště.
Rodičům, kteří se nebáli svěřit nám své ratolesti: DÍKY, DÍKY.
Napsala Jiřina Horváthová

BEČOVSKÝ ZPRAVODAJ
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM CVRČEK BEČOV NAD TEPLOU o.s.
Co je nového:
• Naše Mateřské centrum, vedené snahou zohlednit a zdůraznit skutečnost,
že je otevřené nejen maminkám, ale i všem ostatním, se během jara tohoto
roku 2012 přejmenovalo na Mateřské a rodinné centrum CVRČEK Bečov nad
Teplou, o. s.
• Počet členů našeho občanského sdružení se rozšířil na devět maminek.
Novými posilami týmu se staly Naa Sochorová, Martina Turková a Veronika
Adamcová. Dále došlo ke zvolení nové předsedkyně, kterou se stala Jiřka
Horváthová, jednatelkou Monika Brůžová a revizorkou Eva Kodýtková.
V radě kromě nich "zasedají" ještě Šárka Hájková, Dáša Wizovská a Renata
Neprašová. Rovněž došlo ke změně sídla sdružení: Tepelská 469,
Bečov nad Teplou.
• Naše sdružení vyšlo vstříc přání několika maminek a místo v pondělí se
naši nejmenší scházejí v úterý dopoledne od 9:30 do 12:00 hod. Patronkou
těchto dopolední je teta Naa a děti si s ní a svými pečovateli užijí hraní,
tvoření, divadlo, cvičení a spousty další legrace.
• Čtvrteční odpoledne zůstalo již tradičně od 16:00 do 18:00
hod. pod patronací tety Renaty. Opět se setkáváme při tvoření
všech návštěvníků. Ano, i doprovod má možnost si zatvořit :
• Angličtina pro děti pod vedením tety Veroniky se nově přesouvá z prostor centra do učebny naší základní školy. Školáčci
se scházejí každý čtvrtek od 14:30 do 15:00 hod. a děti školkové
od 15:00 do 15:30 hod. Odpadá tedy převlíkání, přezouvání.
Co se událo:
• Na začátku roku jsme pravidelně navštěvovali solnou jeskyni.
• Na jaře jsme se spolu s naší Mateřskou školkou zúčastnili
soutěže Mateřinka Toužim. Nevyhráli jsme, ale zúčastnili:
• V jarních měsících jsme měli v centru na návštěvě pohádkové
postavy z večerníčků. Prožili jsem všichni pospolu krásné
odpoledne. Samozřejmostí byl pyžamový oděv a oblíbený
plyšáček na spaní.
• Rovněž jsme odstartovali program vzdělávání dětí a jejich
chování v silničním provozu. Prozatím proběhly dva díly. Další
chystáme v dalším roce.
• Spoluúčast na Pálení čarodějnic, Dětském dnu.
• Návštěva Muzea hraček Bečov nad Teplou.
• Během prázdnin nebylo centrum v provozu, nicméně nelenili
jsme a již třetím rokem jsme využili možnosti zúčastnit se
Bečovských slavností a prezentovat ve stánku na náměstí svoji činnost.
• Děti s rodiči vystoupili i v nedělní části programu Bečovských slavností,
kde předvedli krátký program nacvičený pod vedením tety Moniky.
• Školní rok jsme zahájili na Pohádkovém statku v obci Břasy. Všichni jsme
si tento výlet užili. Viděli jsme pohádky, naučili jsme se strašidelnou písničku, prohlédli jsme si Pohádkovou stodolu, soutěžili. Báječný den.
• V září jsme si opět, s laskavým svolením vedení Státního hradu a zámku
Bečov nad Teplou, propůjčili na jedno sobotní odpoledne zámecké zahrady a
uspořádali Piknik pro všechny. Letos se opět vyvedl. Zvířátka = děti byly
úžasné.

Centrum navštívil tým Studia Báječně a připravil přednášku a ukázku
zdravého životního stylu.
• Koncem října se na místní faře uskutečnila další burza nejen dětského
sortimentu.
Co chystáme:
• Podzimní sázení bylinek.
• Exkurzi k dobrovolným hasičům působícím v Bečově nad Teplou.
• Spolupráci při tvorbě a realizaci lampionového průvodu Bečovem nad
Teplou, který se uskuteční 3.11. 2012
• V listopadu budeme psát a malovat dopis Ježíškovi, který pak hromadně
odešleme a budeme čekat na odpově.
• Vystoupíme s dětmi u příležitosti rozsvícení vánočního stromu na
bečovském náměstí.
• Do našeho centra opět zavítá Mikuláš s jeho pomocníky.
• Oslavíme Vánoční svátky připomenutím tradičních zvyků, zpíváním koled,
vyprávěním tety Renaty o Ježíškovi, čtením odpovědí od Ježíška.

Tým CVRČKA nikdy nespí a stále pracuje. Vymýšlíme a jednáme o akcích
v příštím roce. Výhled je již z velké části vytvořen. Žádáme o dotace z různých
zdrojů a spolupracujeme stále s dalšími neziskovými organizacemi v našem
krásném městě.
Neváhejte a přijte mezi nás. Těšíme se na viděnou.
Tým MRC CVRČEK
Zapsala Dáša Wizovská, Jiřina Horváthová
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BEČOVSKÝ ZPRAVODAJ
MEZINÁRODNÍ KOVÁŘSKÉ SYMPOZIUM

V rámci Dnů evropského historického dědictví se pravidelně mimo jiné koná
Mezinárodní kovářské sympózium v Bečově nad Teplou.

20 LET PROGRAMU REGENERACE MPZ

(OH)

Dny evropského dědictví v Bečově nad Teplou připomíná každoročně i Bečovská
botanická zahrada.

V září 2012 se v Bečově nad Teplou konal 5. ročník Mezinárodního kovářského sympozia. Letošní jubilejní ročník, který se uskutečnil za podpory Karlovarského
kraje a Města Bečov nad Teplou, se pyšnil názvem "Zrozeno v ohni".
Všichni zúčastnění kováři se s tímto názvem dobře popasovali. Do Bečova se sjelo na padesát kovářů z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Německa a Ukrajiny.
Během dvou dnů byly vytvořeny unikáty hodné obdivů. Všechna díla budou zapracována do skulptury rukou uměleckého mistra kováře Iva Rudolfa.
Mnoho díků patří všem návštěvníkům, kteří si v dnešní uspěchané době udělali čas a zastavili se u některé z výhní a stali se pozorovateli či obdivovateli tohoto upoceného, ale krásného řemesla povýšeného na umění.
Kovářské umění nebylo jediné řemeslo, které návštěvníci mohli zhlédnout. Svoje umění, či řemeslo předvedli také švarná drátenice, zručná svíčkařka, roztomilé
šperkařky a urostlý řezbář motorovou pilou.Velké poděkování patří generálnímu partneru Bečovská Hradní s. r. o., obětavým organizátorům a především všem
štědrým sponzorům.Zvláštní poděkování patří rodině Svobodových, která má na svědomí to, že všichni kováři se do Bečova těší a přijíždějí na sympozium se
slovy: "… ono je to tady takové krásné, pohodové a rodinné ….".

20 LET PROGRAMU REGENERACE MPZ
Z knihy "20 let Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských
památkových zón", která bude vydána v tomto roce 2012, o obnově místních kulturních
památek. Za Bečov nad Teplou připomenul okolnosti vzniku programu jeho iniciátor a
pamětník Vladimír Dicá. Výpis z knihy, který se týká našeho města.
str. č.112 - Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Vladimír Dicá

Město Bečov nad Teplou se přihlásilo k Programu regenerace MPR a MPZ ČR
po roce 1992. Díky možnostem podpory se uskutečnilo vypracování
Programu regenerace města, založení aktivní pracovní skupiny a oprava kulturních památek v centru města - kostela sv. Jiří, radnice s kašnou, sloupu
Panny Marie před radnicí a fary. Stav těchto objektů byl téměř havarijní, takže
opravy probíhaly dlouhá léta a každým rokem se podařilo opravit dle
výše finančních možností pouze část z nich.
Město nechalo zpracovat analýzu centra města, studii revitalizace centra
města, stavební projektovou dokumentaci židovské čtvrti a dalších částí centra, a to na vydláždění veřejného prostranství a opravu schodiš vedoucích
z náměstí ke kostelu. Opravy jsou řešeny ve spolupráci s restaurátory
a památkáři.
Centrum, zejména městská památková zóna, prošlo velkou změnou, kterou
vnímají zejména návštěvníci města. Zóna vykazuje spíše mírný pokles počtu
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trvale žijících obyvatel, a to z důvodu přestárlého obyvatelstva, ale jinak je zde
bydlení zachováno. Kulturní a společenské akce probíhají na veřejném prostranství, v objektu kostela sv. Jiří, na faře a zejména na zámku.
Díky rozvoji cestovního ruchu vznikají zejména restaurace, kavárny, obchody
s nabídkou suvenýrů. Město je místem velmi silné aktivity neziskových organizací. Pracují zde organizace s velkou tradicí - včelaři, sportovci TJ Slavoj,
hasiči, farní společenství, Spolek postižených civilizačními chorobami, ale
vznikají zde i nová občanská sdružení na obnovu památek BOS archa, obnovu
botanické zahrady ZO ČSOP Berkut, Mateřské a rodičovské centrum Cvrček,
Liga lesní moudrosti, Podejme si ruce na pořádání kulturních akcí. Plánování
rozvoje města se účastní zástupci těchto sdružení a zástupci dalších institucí
působících ve městě - Základní škola a mateřská škola, Základní umělecká
škola J. Labitzkého, Výrobní družstvo Elektro, Státní hrad a zámek NPÚ Loket,
Lesní společnost Bečov s.r.o apod.
Pracovní místa mimo stávajících výrobních firem vznikají zejména v oblasti
pohostinství. Cestovní ruch a jeho rozvoj doznal za existence Programu
regenerace MPR a MPZ obrovských změn zejména díky otevření zámku veřejnosti. Město Bečov nad Teplou s ustáleným počtem 1000 obyvatel,
navštěvuje pozvolna stoupající počet návštěvníků, kteří dosáhli v současnosti počtu cca 80 000. Do roku 2015 probíhá realizace projektu konzervace
hradu a jeho zpřístupnění pravděpodobně vyvolá nárůst počtu návštěvníků
minimálně na dvojnásobek.

BEČOVSKÝ ZPRAVODAJ
20 LET PROGRAMU REGENERACE MPZ
Vesměs díky nadšení části zastupitelstva se v devadesátých letech iniciovala obnova kulturních památek v centru města. Vytvořil se Program regenerace města Bečov nad Teplou
na základě vyhlášení městské památkové zóny. Tehdejší dotační tituly byly využity k rekonstrukci kulturních památek. Krásným příkladem kulturní památky z té doby je restaurování
sloupu Panny Marie před radnicí. Originál sochy se přesunul do prostor Státního hradu
a zámku Bečov a kopie sochy se výměnou některých dílů obnovila a byla poprvé v historii
osazena bronzovými pamětními deskami s informujícím textem o donátorovi a vzniku
sousoší.
Vnímání historického městečka jako architektonického celku, který má své panorama, je
nutno ochraňovat. Názory, zda by nebylo lepší památku zbourat anebo vystavět v krajinné
památkové zóně novou nesourodou architekturu bez ohledu na panorama, jsou realitou.
Přes všechna úskalí se sice ne lehce, ale přece jenom daří obnovovat historické stavby,
oživovat je současnými aktivitami a zachovávat toto dědictví pro další generace.
Domnívám se, že nejpoutavějším příběhem je skutečnost, jak se v těchto kulturních
památkách daří přizpůsobovat daný starobylý prostor současným potřebám a jak ho
učíme vnímat zejména děti. Nejdůležitějším vzkazem a doporučením těm, kteří budou
spravovat toto historické malebné město, je nutnost předávání zkušeností, spolupráce ve
všech oblastech a aktivní přístup k veřejnému dění. Tímto postojem vytvoříme prostředí,
ve kterém žijeme, a budou žít další generace. Na dědictví z minulosti stavíme svou současnou slávu a budeme ji předávat našim dětem. Proto je nutné starat se o kulturní dědictví,
protože bez něj bychom měli horší podmínky pro samotnou existenci života v tomto světě.
(Text sestaven ve spolupráci s OH)
PŘÍKLADY OBNOVY
(částky uváděné v
tisících Kč - podpora
Ministerstva kultury
ČR)
1. Název: Radnice
Využití: radnice
Realizace od 1992 do
2012
Celkové náklady 3000,
z toho podpora z PR
700, jiné zdroje 0
2. Název: Kostel sv.
Jiří
Využití: kostel
Realizace od 1992 do
2012
Celkové náklady 2000
z toho podpora z PR
600, jiné zdroje 400
3. Název: Fara
Využití:
komunitní
centrum
Realizace od 2007 do
2012
Celkové náklady 2000,
z toho podpora z PR
1000, jiné zdroje 0
Ve čtvrtek 4.10. 2012
byla za účasti paní
ministryně
kultury
"pokřtěna" publikace k
20. výročí vzniku
Programu regenerace
M ě s t s k ý c h
památkových zón a
M ě s t s k ý c h
památkových rezervací.

7

BEČOVSKÝ ZPRAVODAJ
20 LET PROGRAMU REGENERACE MPZ

Stav nosných trámů radnice před výměnou v roce 2009

HRAD BEČOV VYDAL DALŠÍ ZE SVÝCH TAJEMSTVÍ
pokračování ze strany 1

Důvody zapomenutí a rozchvácení mineralogické sbírky mají své příčiny
v poválečném uspořádání majetkovým poměrů v areálu hradu a zámku Bečov. Po
druhé světové válce byl areál na základě tzv. dekretů prezidenta republiky odebrán
bývalým majitelům a předán do majetku státu. Na základě vyhodnocení Národní
kulturní komise však nakonec nebyl bečovský památkový areál pravděpodobně
z geopolitických důvodů vybrán do souboru hradů a zámků určených ke zpřístupnění veřejnosti. Mezi lety 1945 až 1975 pak sloužily jednotlivé části areálu
a vybavení různým společenským institucím, mezi jinými i Národní kulturní
komisi, Jáchymovským dolům n.p., Státním lesům n.p., Státní památkové správě,
Památníku národního písemnictví, Základní škole v Bečově nad Teplou, Veřejné
bezpečnosti, odboru ONV Karlovy Vary, MNV v Bečově nad Teplou a dalším. Od
roku 1969 byl areál převeden do péče Krajského střediska státní památkové péče
a ochrany přírody v Plzni (dnešní Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti).
Zpravidla hodnotný movitý majetek se v tomto období komisionálně vyčleňoval a
odvážel do tzv. sběren. Předměty pak sloužily k budování tématických
památkových či muzejních expozic na jiných památkových objektech, či v muzeích
a galeriích.
Další původně sbírkové či vybavovací předměty byly v průběhu desetiletí vyřazeny
z evidence pro dožití, či rozpad materiálu, jiné padly za obě realizaci státní akce
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Radnice
Barokní stavba z doby krátce po velkém požáru
města v roce1760 se nachází na místě starší radnice. Výstavný městský dům s četnými klasicistními prvky. Postaven byl podle plánů Josefa Moika
a Norberta Heydla. V roce 1898 byla radnice
renovována do dnešní podoby. Směrem do ulice
stojí kamenná kašna (první půle 19. století)
s chrličem ve tvaru lví hlavy. V roce 1994 se
uskutečnila velká rekonstrukce budovy radnice,
která technicky určila dnešní stav památky. Později
došlo k menším stavebním úpravám.
Objekt radnice v Bečově nad Teplou je kulturní
památkou uvedenou na seznamu KP Ministerstva
kultury ČR
Od roku 2006 probíhá každoroční oprava objektu
radnice finančně podpořena z Programu regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR a rozpočtu
města. V roce 2007 protékala střecha radnice až do
prostor kanceláří úřadu. Došlo k rozhodnutí
vyměnit krytinu střechy řezané šindele za štípané
šindele položené ve dvou vrstvách. Realizace
probíhala z finančních důvodů v několika etapách.
Při přípravě první etapy bylo zjištěno, že pozednice
a nosní trámy střechy jsou napadeny dřevomorkou
a jsou v havarijním stavu, bylo nutno je vyměnit.
Po výměně nosních prvků došlo k postupné
výměně šindele, opravě říms, dále k nátěrům oken,
opravě poškozeného stropu kanceláře. V roce 2012
byly dokončeny opravy říms, omítek na východní
straně, štítu budovy a klempířských prvků.
Vzhledem ke stáří budovy je nutno pro udržení
dobrého stavu památky počítat každoročně
s finanční částkou na její údržbu, ochranu před
dřevomorkou, vlhkostí, zajištění provozu
Městského úřadu apod. (OH)

"vytřiování", u některých předmětů nebyla rozpoznána jejich skutečná hodnota
a dostaly se zcela mimo jakoukoli evidenci.
Z rozsáhlého mobiliáře zůstala proto na Bečově pouze relativně malá část.
Pečlivou a časově náročnou prací odborníků se v devadesátých letech 20. století
podařilo dohledat několik stovek předmětů odvezených z Bečova, které se
nacházely v majetku mnoha jiných kulturních institucí. Díky pochopení některých
představitelů těchto zařízení se většina z dohledaných předmětů vrátila po několika desetiletích zpět na zámek Bečov. Tento projekt opětovného scelování původního vybavení opět ožívá a cílem je pokusit se dohledat i další předměty, včetně
proslulé mineralogické a numismatické sbírky.
Význam kvality nezvěstné sbírky minerálů podtrhují nejen dostupné kusé písemné zprávy, ale také fakt, že zájem o přírodovědné obory vévody Beaufort-Spontina
prakticky realizoval mimo jiné ve spolupráci se svým tchánem Sylva-Taruccou
zřízením Bečovského alpina, ve své době přezdívaného "druhé Průhonice".
Po objevu a základní identifikaci hornin byly všechny kameny zaevidovány
správcem sbírek J. Rozinkem a uloženy do depozitáře SHZ Bečov, kde bude celé
torzo sbírky odborně vyčištěno a dále určeno. V budoucnu bude mít správa SHZ
Bečov snahu zjistit více informací k unikátní geologické sbírce vévody BeaufortSpontina, popř. dohledat její stopu a v ideálním případě pak, po dokončení
památkové a stavební obnovy hradu (po roce 2015), využít vše k expozičním
účelům v nově připravované edukativní a interaktivní prohlídkové trase. Správa
SHZ Bečov uvítá jakékoliv další informace či poznatky k tomuto tématu.
Zpracoval: Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán SHZ Bečov a koordinátor projektu
příkladné obnovy
kastelan@zamek-becov.cz, Mobil: 606 666 423

BEČOVSKÝ ZPRAVODAJ
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA BEČOV NAD TEPLOU
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě)
37. zasedání RMě, konané v pondělí 11. června
2012 od 17 30 hod. na MěÚ v Bečově nad
Teplou
37/01 - Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17 30 hod.
Přítomni: O. Haláková, Mgr. M. Beerová, V.
Novotný
Omluven: Ing. J. Šindelář, Ing. P. Kužvart
Pořad schůze rady:
- 37/01 Zahájení a organizační
záležitosti
- 37/02 Finanční záležitosti
- 37/03 10. zastupitelstvo města
- 37/04 Různé
Pořad schůze schválen 3 hlasy
37/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje zadání zpracování GP za účelem
koupi pozemkových parcel p.p.č. 3241/1, p.p.č.
3243/2 a st.p. 448 a ukládá místostarostovi organizačně zajistit zpracování GP v co nejkratším termínu po schválení firmy a ceny
Hlasování 3 pro
2) RMě schvaluje smlouvu mezi městem a
Karlovarským kraje, která se týká přidělení účelové
investiční dotace ve výši 150.000,-Kč na Územní
plán města Bečov nad Teplou
Hlasování 3 pro
3) RMě schvaluje úhradu platby v celé výši
59.881,00 Kč za stavbu Sběrného dvora v Bečově
nad Teplou, firmě Marius Pedersen a.s. pobočka
Karlovy Vary dle objednávky ze dne 09. 05. 2012;
původní dohoda byla připravena na měsíční splátky
Hlasování 3 pro
4) RMě bere na vědomí žádost pana I. Rudolfa,
Vodná 13, Bečov nad Teplou neinvestiční
příspěvek ve výši 30.000,-Kč na konání
Mezinárodního kovářského sympózia v Bečově nad
Teplou; příspěvek bude vyplacen v souladu se
schváleným rozpočtem města na rok 2012
Hlasování 3 pro
5) RMě bere na vědomí dopis ministra M.
Kalouska, který se týká vysvětlení podstaty
připravovaného posílení sdílených daní obcí tak,
aby předpokládané zvýšené inkaso se závislé činnosti bylo pouze příjmem státního rozpočtu a
změny měly neutrální dopad na rozpočty obcí a
krajů
Hlasování 3 pro
6) RMě schvaluje na základě objednávky zadání
vypracování podkladů pro vyjádření k PD akce
oprava mostu Bečov nad Teplou, most ev. č. 20022 panem Ing. Jaroslavem Lukšíkem, Hlávkova

818/5, 360 17 Karlovy Vary za celkovou cenu
1.000,-Kč včetně DPH
Hlasování 3 pro

Místo konání: Základní umělecká škola J. L. Bečov
nad Teplou - koncertní sál
Hlasování 3 pro

7) RMě schvaluje Přílohu č. 2 - ceník pro rok 2012
ke Smlouvě o dílo na odvoz a zneškodnění SKO ze
dne 10. 05. 2006
Hlasování 3 pro

37/04 Různé

8) RMě schvaluje vyplacení neinvestičního
příspěvků - ze schváleného rozpočtu města na rok
2011, paragraf 3319 - poskytování neinvest. přísp.
a náhrad - kultura, včetně BS - neziskovým organizacím působícím v Bečově nad Teplou za účelem
podpory společenských aktivit bečovských občanů
takto:
- Sdružení rodičů, přátel a dětí školy (SRPDŠ):
10.000,-Kč
- Spolek postižených civilizačními chorobami
(SPCCH): 5.000,-Kč
- MC Cvrček - 5.000,-Kč
- Základní organizace Českého svazu včelařů Bečov
nad Teplou: 5.000,-Kč
s tím, že v případě příznivého naplňování rozpočtu
daňovými příjmy budou nejvýznamnější jednotlivé
akce reprezentující město podpořeny zvláš na základě žádosti
Hlasování 3 pro
9) RMě schvaluje neinvestiční příspěvek na letní
česko-německý tábor v Chebu, organizovaný členskou organizací Euregio Egrensis v roce 2012,
kterého se zúčastní dvě žákyně základní školy
Tereza Farmačková a Petra Jirsová z Bečova nad
Teplou; finanční výše příspěvku je celkem 2.400,Kč
Hlasování 3 pro
10) RMě schvaluje Rozpočtové opatření
RO 3/2012
Zvyšují se příjmy
Pol. 4159 N 41 Z 5 - 87.303,78 Kč
dotace Euregio Egrensis Bečovské slavnosti
Zvyšují se výdaje
§ 3319 pol. 5… - 87.303,78 Kč
Bečovské slavnosti
Přesun z § 3722 pol. 5169 - 59.881,- Kč
sběr a odvoz kom. odpadů
Přesun na § 3723 pol 6121 - 59.881,- Kč
sběr ostatních odpadů - sběrný dvůr
Hlasování 3 pro
37/03 10. Zastupitelstvo města
RMě schvaluje termín, program a místo konání 10.
zasedání ZMě Bečov nad Teplou:
Termín: 26. června 2012 v úterý od 17:00 hod.
Program: 10/01 Zahájení a organizační záležitosti
10/02 Kontrola plnění usnesení
10/03 Záměry, prodeje
a převody pozemků
10/04 Výsledek hospodaření města
za rok 2011
10/05 Různé

1) RMě bere na vědomí informace starostky o jednání se zástupci ČD a.s. kvůli žádosti o koupi části
pozemkových parcel p.p.č. 3241/1, p.p.č. 3243/2 a
st.p. 448 v souladu s usnesením zastupitelstva
města bod jednání 03/04/08 ze dne 04. 02. 2011 a
jeho závěry: po splnění potřebných náležitostí ze
strany města bude uvedený prodej projednán na
nejbližší dozorčí radě společnosti ČD a.s.
Hlasování 3 pro
2) RMě bere na vědomí informace starostky o jednání se zástupci firmy ELTODO o oblasti řešení
dopravní situace ve městě, parkování směru
provozu atd. se závěrem; firma předloží k projednání nabídku na zpracování studie, která bude řešit
komplexně záležitosti dopravy, a s tím souvisejícího značení naváděcích systému apod.
Hlasování 3 pro
3) RMě bere na vědomí:
a) informace o pokládání nových asfaltových
povrchů na komunikaci Plzeňská a za městem ve
dvou etapách; 1. etapa od 11. června 2012 za
značkou Bečov nad Teplou směrem na Toužim v
délce 1 měsíce - deponace odfrézovaného materiálu bude za městem a částečně u kabin u fotbalového hřiště; 2. etapa od 15.
ervence 2012 na části Plzeňské ul. V úrovni od ul.
Pod zámkem po Toužimskou ul. v délce 1 měsíce.
Část odfrézované hmoty bude použita na místní
opravy
b) pracovní jednání o uvažovaném provozu turistických vlaků na Slavkovské dráze Krásný Jez Loket a Mariánské Lázně - Karlovy Vary se bude
konat v úterý 19. 06. v 10 hod. na radnici v Bečově
nad Teplou
c) informace o záležitosti plánované instalace
bankomatu v Bečově nad Teplou a o třech nabídkách bankovních ústavů na jeho umístění v
letošním roce; ČSOB Toužim, ČS a.s. Karlovy Vary,
UniCredit Bank Karlovy Vary
d) informaci o konání Mistrovství ČR - závody
automobilů do vrchu 3. ročník, v termínu od 28.
07. 2012 do 29. 07. 2012; v těchto dnech bude
uzavřena komunikace Bečov nad Teplou - Krásno
4) RMě na základě opakované žádosti paní J.
Dyedekové o zajištění veřejného osvětlení (VO) v
nočních hodinách informuje, že osvětlení je již opětovně zprovozněno; případné lokální
výpadky eviduje a opravuje pan M. Nepraš, který
má provoz VO na starosti
Hlasování 3 pro
V Bečově nad Teplou dne 15. 06. 2012
Schůze RMě ukončena v 19 45 hod.
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Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě)
38. zasedání RMě, konané v pondělí 18. června
201 od 18.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou

pozemky určené k plnění funkcí lesa, přičemž
navrhovaný stav druhu pozemku je ostatní plocha,
kulturní a osvětová plocha.
Hlasování 4 pro

38/01 - Zahájení a organizační záležitosti

38/03 Informace před jednáním ZMě

Jednání zahájeno v 17 30 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Ing. Jiří
Šindelář, V. Novotný, J. Špak, L. Pejmlová, Ing. P.
Špak, M. Nepraš, L. Sýkorová, F. Neuwirth, Z.
Ehrlich

RMě bere na vědomí informace o přípravě akcí na
rok 2012:
a) o Metodice připravované pro území MPZ
b) o průběhu koupě pozemku u mostu
c) příprava studie dopravy ve městě - směry,
značky,
parkování
(Rybářská,
Nádražní,
Mariánskolázeňská, chodníky Plzeňská, čekárny
Karlovarská)
d) opravy - výjezd Srázná ul., k hřišti, ke kovářství,
Školní ul., střecha ZUŠ, odstranění septiků,
doplnění termoregulačních ventilů (SEIKO), lokální
opravy odfrézovaným materiálem
e) jednání o budoucnosti obchodního domu
f) stav přípravy Bečovských slavností - záštita,
čestný host, příprava dotace na rok 2013
g) příprava zadláždění části náměstí
h) o přijatých dotacích - dětské hřiště, pomník
Vodná, Územní plán, odvodnění školy
i) instalace bankomatu - srpen, září
j) přemístění pomníku KJ
Hlasování 4 pro

Omluven: I. Rudolf, Mgr. M. Beerová,
Host: Ing. M. Halačová, zástupce ČS a.s. Karlovy
Vary
Pořad schůze rady:
- 38 /01 Zahájení a organizační záležitosti
- 38/02 Projednání záležitosti Botanická
zahrada na základě žádosti M. Nepraše
- 38/03 Informace před jednáním ZMě
- 38/04 Různé
Pořad schůze schválen 4 hlasy
38/02 Projednání záležitosti Botanická zahrada
na základě žádosti M. Nepraše
1) RMě po provedené rekognoskaci a místním
šetření provedeném členy ZMě v Bečovské botanické zahradě konstatuje, že :
1) hospodaření nájemce městského lesa p.č.
1797/1, 1797/2 a 2013/1 v k.ú. Bečov nad Teplou
(lesní porosty 8J8a, 8J8b, 8J10 a bezlesí 101, 501,
502, 503) ZO ČSOP Berkut je v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou a směřuje k obnově původního stavu botanické zahrady
2) množství a struktura vytěženého dříví je zaznamenána odborným lesním hospodářem v lesní
hospodářské evidenci
3) zisk z prodaného dříví byl ponechány nájemci
jako příspěvek Města na obnovu Bečovské botanické zahrady, tento zisk, který byl při terénním
šetření odhadnut při-bližně na 150 000,- Kč, by
bylo možno požadovat po nájemci pouze formou
nájemného, přičemž nájemné ZMě schválilo pouze
v symbolické výši
4) Město jako vlastník lesa povolil nájemci na základě jeho žádosti podle § 20 odst. 4 lesního zákona
výjimku ze zákazů některých činností v lesích,
jedná se o rušení klidu a ticha, provádění terénních
úprav, budování chodníků, stavění oplocení,
kouření, rozdělávání ohňů, táboření, jízda a stání
motorovými vozidly, jízda na kole, na koni, na
lyžích a na saních a některá další ( viz. Usnesení
RMě 35/03 - 2)
5) části lesních pozemků, které v důsledku obnovy
Bečovské botanické zahrady ztratily charakter
lesních pozemků podle lesního zákona byly geodeticky odděleny ( jedná se o p.č. 1797/1 o výměře
27917 m2 a p.č. 1797/6 o výměře 20728 m2 ) a
bylo svoláno ústní jednání na MM K. Vary OŽP k
vyřešení rozporů a střetů se zákonem o lesích a
jeho prováděcími předpisy. Byl dohodnut
postup žádosti podle § 3 odst. 3 lesního zákona,
tzv. rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o
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38/04 Různé
1) RMě schvaluje mandátní smlouvu mezi městem
a firmou Marius Pedersen a.s.; předmětem smlouvy je sjednání reklamy činnosti mandanta na IX.
Bečovských slavnostech města Bečov nad Teplou
ve dnech 20. - 22. 07.2012. Finanční výše sponzorského daru je 2 000,-Kč
Hlasování 4 pro
2) RMě schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemena týkajícího se práva zřizovat a provozovat Soustavu na p.p. č.3128/1 v Říčné
ulici, přetínat Pozemek vodiči a umís ovat v něm
vedení; smlouva bude uzavřena mezi městem a firmou ČEZ Distribuce, a.s. zastoupena Elektroprojekce Vincíbr s.r.o. pan Martin Vincíbr
s.r.o. jednatel společnosti
Hlasování 4 pro
3) RMě schvaluje smlouvu mezi městem a Petrem
Máchou, Agentura Nordproduction, Jiráskova
2318, 430 03 Chomutov, IČ: 666 37 643 s předmětem smlouvy - vystoupení Juliána Záhorského s
kapelou na Bečovských slavnostech za honorář
15.000,-Kč
Hlasování 4 pro
4) RMě schvaluje Smlouvu mezi městem a panem
Ivanem Strejcem, Komenského 98, 334 01 Přeštice
IČ 760 272 28, s předmětem smlouvy zajistit programovou část a účinkující na akci "Bečovské
slavnosti", za celkovou odměnu 102.200,-Kč + DPH
(122.240,-Kč včetně)
Hlasování 4 pro
5) RMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové
investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve

výši 150.000,-Kč na návrh Územního plánu Bečov
a pověřuje starostku k podpisu
Hlasování 4 pro
V Bečově nad Teplou dne 22. června 2012
Schůze RMě ukončena v 1900 hod.

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě)
39. zasedání RMě, konané v pondělí 30. července 2012 od 17 30 hod. na MěÚ v Bečově nad
Teplou

39/01 - Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17 30 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M.
Beerová, Ing. Jiří Šindelář, V. Novotný
Pořad schůze rady:
- 39/01 Zahájení a organizační
záležitosti
- 39/02 Finanční záležitosti
- 39/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
39/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje objednávku na zajištění provozu
Sběrného dvora v Bečově nad Teplou v termínu od
9. června do 31. 12. 2012 každou sobotu od 9 hod.
do 11. hodin za měsíční odměnu ve výši 2.000,-Kč
firmě MSB s.r.o., Školní 430, Bečov nad Teplou, (
7x 2.000,-Kč, ? 14.000,-Kč za rok 2012)
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje objednávku na úpravu terénu a
zajištění předání pozemku pronajatého za účelem
parkování na IX. Bečovských slavnostech ve dnech
20. - 22. července 2012 firmě MSB s.r.o. Školní
430, Bečov nad Teplou za finanční odměnu ve výši
6.000,-Kč
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje objednávku lokální opravy komunikací z frézovaného materiálu ulice Plzeňská (k
hřišti) a komunikace ve Vodné firmou Algon a.s. se
sídlem Ringhofferova 1/115, Praha 5, provozovna
Cheb za celkovou finanční částku 33 869,02 Kč
včetně DPH+ 53 619,32 Kč včetně DPH = poddrcení a asfaltový postřik na uvedených komunikacích, tedy celkem 87 488,34 Kč
Hlasování 5 pro
4) RMě projednala záležitost prominutí dluhu
vzniklého nehrazením nájemného do roku 2002 v
bytě v Poštovní ul. č. 39 ve výši 19.658,-Kč se
závěrem: RMě doporučuje vzhledem k složitosti
uvedeného problému konzultaci s právním poradcem a ukládá starostce zajistit odborné posouzení
Hlasování 5 pro
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5) RMě bere na vědomí požadavek vrácení finanční
částky ve výši 30.000,-Kč, přijatých městem v souvislosti se schválením prodeje pozemku usnesení
ZMě ze dne 11. září 2007, bod jednání 05/03/05,
který nebyl zrealizován ze strany žadatele. RMě
pověřuje místostarostu projednání této záležitosti s
družstvem Bezvěrov
Hlasování 5 pro

12) RMě schvaluje Dohodu o náhradě za
majetkovou újmu se společností GA Energo technik s.r.o. a to tak, že městu Bečov nad Teplou bude
vyplacena jednorázová náhrada ve výši 10.000,-Kč.
Náhrada se týká omezení obvyklého užívání
pozemků ve Vodné, při realizaci rekonstrukce
veřejného osvětlení ve Vodné v roce 2011
Hlasování 5 pro

6) RMě schvaluje smlouvu mezi městem a
Karlovarským krajem o poskytnutí účelového
příspěvku ve výši 170.000,- Kč na odvodnění základní školy
Hlasování 5 pro

13) RMě doporučuje ZMě schválení prodeje
pozemků p. č. 1797/1 o výměře 62.379 m2 a
1797/2 o výměře 3.381 m2 neziskové organizaci
23/02 ZO ČSOP BERKUT zastoupené Ing. Petrem
Šindelářem a Ing. Jiřím Šindelářem a to na základě
jejich žádosti při splnění těchto podmínek:
a) GP pro změnu druhu pozemků bude zpracován
na náklady žadatele
b) kupní cena je navržena ve výši znaleckého
posudku znalce Ing. Jana Sychravy ve výši
700.000,-Kč
c) kupní cena bude navýšena o daň z převodu
nemovitostí ve výši 21.650,-Kč a kupující uhradí
správní poplatek ve výši 1.000,-Kč
d) v kupní smlouvě bude sjednána podmínka předkupního práva Města za stejných podmínek prodeje v případě, že by se prodávané nemovitosti staly
v budoucnu veřejnosti nepřístupné
Hlasování 5 pro

7) RMě schvaluje objednávku opravy komunikace
na výjezdu ze Srázné ulice do náměstí 5. května
včetně deš ového kanálu firmou Contech services
s.r.o., zastoupenou panem P. Chomickým, Brložec
7, Žlutice, za finanční částku 59.000,-Kč
Hlasování 5 pro
8) RMě schvaluje zadání opravy části střechy
objektu ZUŠ J. L. na základě poptávkového řízení a
rozhodnutí RMě; objednávka města firmě
Pokrývačství Jaroslav Jonáš, Br 10, za celkovou
cenu 108 662,00 Kč včetně DPH v termínu realizace do 15. října 2012
Hlasování 5 pro
9) RMě schvaluje Mandátní smlouvu mezi městem
a firmou Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3,
Hradec Králové, provozovna Karlovy, Vary týkající
se umístění firemního loga na pódiu hlavní scény
při konání IX. Bečovských slavností za cenu 2.000,Kč
Hlasování 5 pro
10) RMě schvaluje objednávky hudebních vystoupení při konání IX. Bečovských slavností;
Waldsassenský žes ový soubor zastoupen panem
Karlem Hovorkou z Mariánských Lázní, za cenu
12.000,-Kč
Bečovské flétny zastoupeny panem Martinem
Mosáthem za cenu, 8.000,-Kč
Skupina pana Václava Bízka, za cenu 10.000,-Kč
Ozvučení zámeckých teras a hudebních vystoupení
na Staré poště, pan Petr Christov z Mariánských
Lázní, za cenu 6.000,-Kč
Hlasování 5 pro
11) RMě schvaluje Rozpočtové opatření
RO č. 5/2012 - červenec
Zvyšují se příjmy
Pol. 4122 ÚZ 33006 - 31.963,53 Kč
- neinv. dotace Karlovarský kraj pro ZŠ a MŚ
"Cesta za profesí"
Zvyšují se výdaje
§ 3113 pol. 5336 ÚZ 33006 - 31.963,53 Kč
- neinv.dotace Karlovarský kraj pro ZŠ a MŚ "Cesta
za profesí"
Zvyšují se příjmy
Pol. 4222 org. 022 - 150.000,- Kč
- dotace Karl.kraj územní plán Bečov n.T.
Zvyšují se výdaje
§ 3635 pol. 6119 org. 022 - 150.000,- Kč
- územní plán Bečov n.T.
Hlasování 5 pro

14) RMě schvaluje zadání zpracování GP na
rozdělení pozemku 3241/1, 3243/2 a 3544 v k. ú.
Bečov nad Teplou geodetické kanceláři Ing.
Miroslava Sirotka za cenu 7.200,-Kč včetně DPH a
pověřuje místostarostu koordinací prací
Hlasování 5 pro

4) RMě schvaluje stažení žaloby dle § 96 o. s. ř.
podané panem M. Fialou, U Trati 462/8, Bečov nad
Teplou dne 21. 03. 2012 z důvodu omezení pana
M. Fialy k právním úkonům a pověřuje místostarostu k podpisu Sdělení soudu
Hlasování 5 pro
5) RMě souhlasí s podáním návrhu na zrušení soudem určeného opatrovnictví města Bečov nad
Teplou nad panem Martinem Fialou, trvale bytem U
Trati 462/8, Bečov nad Teplou a ukládá starostce
města zajistit přípravu a uskutečnit podání
Hlasování 5 pro
6) RMě bere na vědomí informace o majetkové
škodě velkého rozsahu v autokempu Bečov a z
důvodu nečinnosti majitele pověřuje starostku
podáním podnětu PČR
Hlasování 5 pro

7) RMě bere na vědomí informace o vyhotovení a
předání znaleckého posudku na pozemkové parcely, které byly odsouhlaseny k zveřejnění záměru
prodeje na 10. Zastupitelstvu města bod jednání
10/03/02 ze dne 26. června 2012
Hlasování 5 pro
8) RMě bere na vědomí termín schůzky 06. 08.
2012 se zástupcem VAK Karlovy Vary, která se
bude týkat technického řešení odvodnění spodní
části základní školy a souvisejících problémů, včetně rozhodnutí o finančních prostředcích získaných
formou dotace od Karlovarského kraje
Hlasování 5 pro

39/03 Různé
1) RMě bere na vědomí informaci o pořádání Dne
železnice a oslav 140 let trati Plzeň - Cheb včetně
akce v Bečově nad Teplou kde bude v termínech v
souladu s jízdním řádem parní lokomotiva, vystoupení kapely KV Expres, představení
maňáskového divadla "Pimprle", jízdy na drezíně.
Akce se koná 28. září 2012 na bečovském nádraží
Hlasování 5 pro
2) RMě bere na vědomí ústní žádost paní
Džuganové o poražení stromu před její nemovitostí
z důvodu ohrožení a ukládá místostarostovi žádost
prošetřit a učinit opatření
Hlasování 5 pro
Termín kontroly usnesení - 17. září 2012

V Bečově nad Teplou dne 03. srpna 2012
Schůze RMě ukončena v 19 20 hod.

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě)
40. zasedání RMě, konané v pondělí 13. srpna
2012 od 17 30 hod. na MěÚ v Bečově nad
Teplou

40/01 - Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17 30 hod.

3) RMě bere na vědomí informaci o problémech,
stížnostech a žádosti o poražení stromu na náměstí
vedle bývalé pošty s tím, že ohrožuje a poškozuje
nemovitost. RMě ukládá místostarostovi vyzvat
vlastníka nemovitosti k řádnému podání žádosti a
zajistit odborné, písemné vyjádření případně ve
spolupráci s Krajským úřadem a CHKO SL a opakovanou žádost majitele dořešit vydáním správního
rozhodnutí
Hlasování 5 pro
Termín kontroly usnesení - 17. září 2012

Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M.
Beerová, Ing. Jiří Šindelář
Omluven: V. Novotný
Pořad schůze rady:
- 40/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 40/02 Finanční záležitosti
- 40/03 Různé
Pořad schůze schválen 4 hlasy
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40/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje Smlouvu mezi městem a
Karlovarským krajem s předmětem smlouvy účelová neinvestiční dotace pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů Bečov nad Teplou na věcné
vybavení (ochranné zásahové oděvy), ve výši 41.
490,-Kč
Hlasování 4 pro
2) RMě schvaluje poskytnutí neinvestičního
finančního příspěvku ve výši 35. 000,-Kč
Uměleckému kovářství zastoupenému Ivo
Rudolfem, Vodná 13, Bečov nad Teplou, na konání
Mezinárodního kovářského sympózia v Bečově nad
Teplou v termínu 7. - 9. září 2012, v souladu s
rozpočtem města na rok 2012
Hlasování 4 pro
3) RMě schvaluje zadání opravy - doplnění termoregulačních hlavic poškozených žáky školy v ZŠ
a MŠ Bečov nad Teplou a to firmě Jiří Veitl,
Kosmonautů 1911, Sokolov, která provedla rekonstrukci ústředního topení v minulých letech. Cena
opravy bude upřesněna po zjištění výše škody
(předpokládaná finanční škoda ve výši 25.000,-Kč)
a nabídka firmy bude předložena ke schválení RMě
Hlasování 4 pro
4) RMě schvaluje SOD mezi městem a firmou
ConTech services, Brložec 7, Žlutice, zastoupenou
panem Petrem Chomickým; předmět smlouvy je
realizace projektu Bečov pro děti III. za celkovou
sumu 558 120,-Kč včetně DPH. Veřejná zakázka
malého rozsahu byla vyhodnocena členy rady
města dne 09. 08. 2012 a to ze tří předložených
nabídek. Zápis z otevírání nabídek a vyhodnocení
zakázek je v příloze tohoto zápisu. Projekt bude
financován z dotačních prostředků Ministerstva
pro místní rozvoj ČR a v souladu se schváleným
rozpočtem města na rok 2012
Hlasování 4 pro

a) brodu v řece Teplé, který se nalézá ve směru od
Bečova n/T na Mariánské Lázně se závěrem;
Povodí Ohře zpracuje podklad a Městský úřad
Bečov nad Teplou zajistí vyvěšení informace o
brodu na dobu 6 měsíců dle zákonné lhůty
b) povodňových opatření u lávky u objektu
hasičské zbrojnice a v ulici Úzká se závěrem; předběžné jednání se zástupcem MM KV vodoprávní
úřad se bude konat v měsíci záři a Město připraví
písemné návrhy úprav břehu pro zajištění zlepšení
současného stavu, plánované realizace naučné
stezky a ochrany před povodněmi
Hlasování 4 pro

- odměny členů zastupitelstva obcí
Přesun na §3113 pol. 5331
- 13.000,- Kč
- základní škola neinv. příspěvek zřízeným PO
Hlasování 4 pro

3) RMě schvaluje Nevýhradní licenční smlouvu o
užití Základní báze geografických dat (ZABAGED č.
78506/12 o kterou město Bečov nad Teplou požádalo Zeměměřičský úřad Praha, z důvodu přípravy
vyhlášení krajinné památkové zóny Bečovsko.
Podle zákona jsou data poskytnuta městu bezplatně
Hlasování 4 pro

1) RMě projednala jednotlivé bodů zápisů
Osadního výboru Krásný Jez se závěrem; návrhy
vyžadující finanční prostředky budou zahrnuty v
návrhu rozpočtu města na rok 2013, technické
návrhy předány MSB s.r.o. a ostatní body budou
řešeny průběžně ve spolupráci s OVKJ. Vyhotoven
je zápis s návrhy a závěry, který bude předán ZMě
Hlasování 4 pro

4) RMě bere na vědomí informace z jednání o realizaci odvodnění spodní stavby školy s VAK Karlovy
Vary a navržených technických postupech. Stavba
bude realizována v termínu do 31. 10. 2012
Hlasování 4 pro

2) RMě bere na vědomí závěry z jednání zajištění
přístupu k nemovitostem na Plzeňské ulici,
dokončení úpravy povrchu ulice Plzeňská k hřišti a
ve Vodné
Hlasování 4 pro

V Bečově nad Teplou dne 17. srpna 2012
Schůze RMě ukončena v 19 10 hod.
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě)
41. zasedání RMě, konané v pondělí 27. srpna
2012 od 17 30 hod. na MěÚ v Bečově nad
Teplou

6) RMě bere na vědomí informace o nabídce
Karlovarského kraje městu Bečov nad Teplou a to
předání chodníků do vlastnictví města. RMě předběžně souhlasí s nabídkou a pokud půjde o bezúplatný převod, doporučuje ZMě schválit převedení
chodníků do vlastnictví města
Hlasování 4 pro
40/03 Různé
1) RMě bere na vědomí zprávu o kontrole Státní
energetické inspekce v objektech spravovaných
městem- radnice, základní škola a sokolovna
Hlasování 4 pro
2) RMě bere na vědomí informace o jednání s
Povodím Ohře, které se týkalo:
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41/03 Různé

3) RMě bere na vědomí konání Evropských historických dnů (EHD) 08. - 16. září 2012. Za město
Bečov nad Teplou jsou přihlášeny a budou uveřejněny na CD vydaném SHS ČMS - kulturní památky
radnice, kostel sv. Jiří a fara. Památky budou
otevřeny veřejnosti dle schváleného harmonogramu. V rámci EHD se koná i Mezinárodní kovářské
sympózium 8. a
9. září 2012 a akce v Bečovské botanické zahradě
Hlasování 4 pro

41/01 - Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17 30 hod.

5) RMě schvaluje zrušení nájemní smlouvy uzavřené 01. 07. 2011 mezi městem a paní Tereznou
Kovandovou, Plzeňská ul, Toužim, z důvodu
nenaplnění smluvních závazků a to s okamžitou
účinností
Hlasování 4 pro

3) RMě schvaluje Příkazní smlouvu mezi městem
jako opatrovníkem a Psychiatrickou léčebnou v
Dobřanech (opatrovaný občan MF), která se týká
systému zajištění plateb - nájem za byt, zálohy na
energie apod. a úhrady regulačních poplatků
Hlasování 4 pro

Přítomni: O. Haláková, Mgr. M. Beerová, Ing. Jiří
Šindelář, V. Novotný
Omluven: Ing. P. Kužvart
Pořad schůze rady:
- 41/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 41/02 Finanční záležitosti
- 41/03 Různé
Pořad schůze schválen 4 hlasy
41/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje nabídku firmy Jiří Veitl na
dodávku a montáž 19 termostatických hlavic do
základní školy za celkovou cenu 29 441 Kč včetně
DPH a dodávku a montáž 25 ks termostatických
ventilů, hlavic a uzavíratelného šroubení v objektu
sokolovny za celkovou cenu 35 329,-Kč včetně
DPH na tělesa ústředního topení
Hlasování 4 pro
2) RMě schvaluje Rozpočtová opatření
RO 6/2012 27.8.2012
Přesun z § 6112 pol. 5023
- 13.000,- Kč

4) RMě bere na vědomí informaci o nabytí právní
moci zápisu jednatelky MSB s.r.o. paní A.
Petrovové v obchodním rejstříku ke dni 11. 08.
2012
Hlasování 4 pro
5) RMě bere na vědomí informace o připravovaném zákonu o nové službě v péči o děti, který
upravuje nový typ služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině pro děti od 6 měsíců do zahájení
povinné školní docházky
Hlasování 4 pro
6) RMě bere na vědomí dopis od pana Danny
Douglas, iniciátora nálezu relikviáře sv. Maura, kde
formou tiskové zprávy pod názvem Skutečná pravda o nalezení relikviáře sv. Maura sděluje okolnosti nálezu
Hlasování 4 pro

V Bečově nad Teplou dne 29. srpna 2012
Schůze RMě ukončena v 19 40 hod.

BEČOVSKÝ ZPRAVODAJ
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě)
42. zasedání RMě, konané v úterý 04. září 2012
od 17 30 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou

42/01 - Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17 30 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M.
Beerová, Ing. Jiří Šindelář, V. Novotný
Pořad schůze rady:
- 42/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 42/02 Finanční záležitosti
- 42/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
42/02 Finanční záležitosti

pracovního poměru paní A. Petrovové v MSB
s.r.o., trvale bytem Vančurova 1091, Ostrov, jako
zaměstnankyně, která byla uzavřena 01. 02. 2012 a
ukončena je k datu 01. 04. 2012. Nadále bude paní
A. Petrovová vykonávat funkci jednatelky
společnosti, v souvislosti s nabytím právní moci
zápisu v obchodním rejstříku Krajského soudu v
Plzni k 01. 04. 2012
Hlasování 5 pro
V Bečově nad Teplou dne 06. 09. 2012
Schůze RMě ukončena v 20:30 hod.

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě)
43. zasedání RMě, konané v úterý 17. září 2012
od 17 30 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou

1) RMě předkládá ZMě Obecně závazné vyhlášky
města Bečov nad Teplou č. 1/2012, o místním
poplatku ze psů, č.2/2012 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství, č. 3/2012 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, č.
4/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a doporučuje
schválit v předloženém znění. Důvodem předložení
je uvedení OZV města do souladu s novým
daňovým zákonem č. 280/2009
Hlasování 5 pro

43/01 - Zahájení a organizační záležitosti

2) RMě bere na vědomí informace o schválení RUD
a pro město vyplývající předpoklady na financování
v rozpočtu 2013 (koeficient propočtu změněn ze
7,2 na 9,9 na obyvatele)
Hlasování 5 pro

43/02 Finanční záležitosti

42/03 Různé
1) RMě schvaluje termín, program a místo konání
11. zasedání ZMě Bečov nad Teplou:
Termín: 18. září 2012 v úterý od 17:00 hod.
Program: 11/01 Zahájení a organizační záležitosti
11/02 Kontrola plnění usnesení
11/03 Záměry, prodeje
a převody pozemků
11/04 Různé
Místo konání: Základní umělecká škola J. L. Bečov
nad Teplou - koncertní sál
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje na základě žádosti pořádání
ohňostroje v rámci Mezinárodního kovářského
sympózia ve dne 7. září 2012 v areálu pensionu
Hradní Bašta, za podmínky že tato informace bude
předána veřejnosti v nejbližším okolí
Hlasování 5 pro
3) RMě projednala připomínky a podněty předložené členy zastupitelstva dopisem ze dne 13. 08.
2012, č. j. 440/2012 ze dne 15. 08. 2012. Osobní
jednání s těmito členy zastupitelstva je domluveno
na středu 05. 09. 2012 u starostky
Hlasování 5 pro
4) RMě v působnosti valné hromady MSB s.r.o.
bere na vědomí a schvaluje Dohodu o rozvázání

Jednání zahájeno v 17 30 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M.
Beerová, Ing. Jiří Šindelář, V. Novotný
Pořad schůze rady:
- 43/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 43/02 Finanční záležitosti
- 43/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy

1) RMě bere na vědomí zápis FV ZMě č. 2/2012
včetně doporučených návrhů finanční úpravy OZV
města záborů veřejného prostranství a plateb
komunálního odpadu
Hlasování 5 pro
2) RMě bere na vědomí informaci starostky o jednání s vlastníkem pozemku p. p. č. 745/1, v k. ú.
Krásný Jez. Sousední pozemky p. p. č. 745/6 a
1126/9 jsou v majetku města. Pozemek FO zasahuje do komunikace a RMě doporučuje ZMě směnu
částí těchto pozemků tak, aby bylo možno pozemek
FO zaplotit bez ohrožení provozu na komunikaci
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje Rozpočtové opatření"
RO č. 7/2012 - září
Zvyšují se příjmy
Pol. 4122 org.0024 - 7.000,- Kč
- neinv. dotace Karl. kraj odvodnění spodní stavby ZŠ Bečov n.T.
Zvyšují se výdaje
§ 3113 pol. 5… org.0024 - 7.000,- Kč
- neinv.dotace Karl. kraj odvodnění spodní stavby
ZŠ Bečov n.T.
Zvyšují se příjmy
Pol. 4222 org. 0024 - 163.000,- Kč
- inv. dotace Karl. kraj odvodnění spodní stavby ZŠ
Bečov n.T.
Zvyšují se výdaje
§ 3113 pol. 6121 org. 0024 - 163.000,- Kč

- inv. dotace Karl. kraj odvodnění spodní stavby ZŠ
Bečov n.T.
Zvyšují se příjmy
Pol.4122 ÚZ 14004 - 41.490,- Kč
- neinv. dotace Karl. kraj věcné vybavení hasiči
Zvyšují se výdaje
§ 5512 pol.5… ÚZ 14004 - 41.490,- Kč
- neinv. dotace Karl. kraj věcné vybavení hasiči
Zvyšují se příjmy
Pol.4122 ÚZ 14004 - 5.540,- Kč
- neinv. dotace Karl. kraj odborná příprava hasiči
Zvyšují se výdaje
§ 5512 pol. 5… ÚZ14004 - 5.540- Kč
- neinv.dotace Karl. Kraj odborná příprava hasiči
Zvyšují se příjmy
Pol. 4122
- 856.645,- Kč
- neinv. dotace Karlovarský kraj pro ZŠ a MŚ
"Řemeslo
má zlaté dno"
Zvyšují se výdaje
§ 3113 pol. 5336 - 856.645,- Kč
- neinv.dotace Karlovarský kraj pro ZŠ a MŚ
"Řemeslo
má zlaté dno"
Zvyšují se příjmy
Pol. 4111 ÚZ 98193
- 22.000,- Kč
- dotace volby do zastupitelstva kraje
Zvyšují se výdaje
§ 6115 pol. 5… ÚZ 98193 - 22.000,- Kč
- dotace volby do zastupitelstva kraje
Hlasování 5 pro
4) RMě schvaluje poskytnutí neinvestičního
příspěvku na rok 2012 neziskové organizaci
Sdružení rodičů, přátel a dětí školy (SRPDŠ) zastoupeného paní Evou Andršovou, ve finanční výši
5.000,-Kč a to v souladu se schváleným rozpočtem
města
Hlasování 5 pro
5) RMě schvaluje opravu sloupu veřejného
osvětlení na náměstí 5. května před nemovitostí č.
16 firmou Elektromontáže Nepraš s.r.o. za
celkovou cenu 14.587,-Kč s tím, že do lampy VO
narazil autem neznámý řidič a dále bude tato záležitost řešena přes pojiš ovacího makléře města
Hlasování 5 pro
43/03 Různé
1) RMě bere na vědomí, že od měsíce října 2012
nabyla účinnosti nová smlouva mezi MSB s.r.o. a
Úřadem práce v Karlových Varech na výkon
Veřejné služby pro občany evidované na Úřadu
práce a pobírající podporu v nezaměstnanosti
Hlasování 5 pro
2) RMě projednala žádost manželů Jany a Václava
Dyedekových z Bečova nad Teplou ze dne 15. 08.
2012 č.j. 441 o koupi části pozemku p. č. 3189/1v
k. u. Bečov nad Teplou se závěrem: RMě nedoporučuje ZMě schválit prodej tohoto pozemku,
protože záměrem obce není prodat uvedený pozemek, nebo se jedná o ostatní komunikaci, kde lze
v budoucnu uvažovat o stavbě chodníku
Hlasování 5 pro
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BEČOVSKÝ ZPRAVODAJ
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě)
44. zasedání RMě, konané v pondělí 8. října
2012 od 17 30 hod. na MěÚ v Bečově nad
Teplou
44/01 - Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17 30 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M.
Beerová, Ing. Jiří Šindelář, V. Novotný
Pořad schůze rady:
- 44/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 44/02 Finanční záležitosti
- 44/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
44/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje na základě objednávky zadání
vypracování podkladů pro přípravu akce odvodnění
spodní části stavby základní školy panem Ing.
Jaroslavem Lukšíkem, Hlávkova 818/5, 360 17
Karlovy Vary za celkovou cenu 2.000,- Kč včetně
DPH
Hlasování 5 pro
2) RMě bere na vědomí informaci starostky
a) o jednání týkajícím se objektu bývalé polikliniky
a kupní smlouvy mezi městem a stávajícím vlastníkem
b) o vykonané prohlídce objektu obchodního domu
s autorizovaným architektem, se záměrem technického posouzení možné přestavby 1. patra na
malometrážní bytové jednotky
Hlasování 5 pro
3) RMě projednala návrh dlužných pohledávek
občanů města za likvidační odpad a náklady řízení
v přestupkové agendě a pokutu za rok 2008 v
celkové výši 10.000,-Kč. MěÚ se bude nadále
věnovat úhradě dlužných pohledávek
Hlasování 5 pro

ZÁPIS Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
nání s neziskovou organizací FOKUS, která se nově
zabývá péčí o duševní zdraví v Karlovarském kraji a
nabízí městu v této oblasti spolupráci
Hlasování 5 pro
3) RMě bere na vědomí informace starostky o
průběhu přípravy zadání studie, která bude řešit
komplexně záležitosti dopravy a s tím souvisejícího
značení naváděcích systému apod.
ve městě
Hlasování 5 pro
4) RMě bere na vědomí informaci o konání kontrolního dne na stavbě Bečov pro děti III. na hřišti
u sokolovny ve středu 10. 10. 2012 od 17 30 hod.
Hlasování 5 pro
5) RMě bere na vědomí informace starostky o
slavnostním zahájení rekonstrukce železniční trati
č. 144 v úseku Ležnice - Krásný Jez ve dne 05. 10.
2012 v Ležnici
Hlasování 5 pro
6) RMě na základě žádosti Sdružení Linky bezpečí
zastoupené panem D. Kalvachem, Praha 8, souhlasí s podporou a neinvestičním příspěvkem na
telefonickou pomoc dětem a to v rámci rozpočtu na
rok 2013 v celkové výši 2 100,-Kč
Hlasování 5 pro
7) RMě bere na vědomí informace starostky o jednání se zástupkyní Magistrátu města Karlovy Varyvodoprávní oddělení a zástupci Povodí Ohře
Chomutov a Karlovy Vary, které se týkalo stanovení
postupu ochrany před povodněmi v místech
nejvíce ohrožených. Závěry, které vyplynuly z jednání, budou zveřejněny formou zápisu a projednány v rámci přípravy rozpočtu na rok 2013
Hlasování 5 pro
V Bečově nad Teplou dne 12. 10. 2012
Schůze RMě ukončena v 20:30 hod.

4) RMě schvaluje zadání opravy pomníku ve Vodné
firmě Vlastimil Matoušek, Mrákotín 276, 588 54,
IČO: 68745648. Předmětem objednávky v roce
2012 je první etapa opravy pomníku ve Vodné, tj.
odvoz jednotlivých částí zhrouceného pomníku,
povrchová úprava, příprava nových dílů, které jsou
již rozlomeny. Celková cena zakázky za první etapu
opravy pomníku je 65.000,-Kč včetně DPH a z toho
činí příspěvek Karlovarského kraje 50.000,-Kč.
Hlasování 5 pro

Přítomni: Členové zastupitelstva města (dále též
ZMě) dle prezenční listiny

44/03 Různé

Zahájení a organizační záležitosti

1) RMě bere na vědomí předaný pasport veřejného
osvětlení (VO) města v tištěné a digitální podobě,
zpracovaný firmou ELTODO, s.r.o. a připravovanou
celkovou zprávu stavu veřejného osvětlení s
návrhem postupné obnovy a modernizace VO
města
Hlasování 5 pro

Program: 10/01 Zahájení a organizační záležitosti
10/02 Kontrola plnění usnesení
10/03 Záměry, prodeje
a převody pozemků
10/04 Výsledek hospodaření města
za rok 2011
10/05 Různé
Navržený program schválen13 hlasy, zdržel se F.
Neuwirth

2) RMě bere na vědomí informace starostky o jed-
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10. zasedání zastupitelstva města
Bečov nad Teplou
konané v úterý dne 26. června 2012 od 17.00
hod. v ZUŠ J. Labitzkého v Bečově nad Teplou

OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 2) programu - Kontrola plnění usnesení:
Starostka města podala informace o plnění přijatých usnesení s konstatováním: Úkol trvá - bod
jednání 06/04/01, 6. ZMě ze dne 23. září 2011
zadání zpracování nového Programu regenerace
MPZ a obnovy obce; ostatní usnesení jsou splněna;
USNESENÍ: ZMě bere na vědomí výše provedenou
kontrolu usnesení
Usnesení schváleno 13 hlasy, zdržel se 1 (F.
Neuwirth)
K bodu programu 3) Záměry, prodeje a převody
pozemků
1) ZMě schvaluje prodej části p. p. č. 3114/1 v k.
ú. Bečov nad Teplou o rozloze přibližně 40 m2
(přesná výměra prodávané části bude upřesněna
geometrickým plánem na náklady žadatelů). Jedná
se o pozemek v ulici Rybářská, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití dle KN ostatní komunikace, skutečný stav manipulační plocha před
domem, funkční určení dle ÚP neurčeno,
manželům Janovi a Marii Vejvodovým, bydliště
Rybářská 230, Bečov nad Teplou. Žadatelé jsou
vlastníci přilehlého domu a garáže. Návrh ceny za
prodej 100,-Kč/m2 s ohledem na již uskutečněné
prodeje a nákupy (dle směrných cen pozemek
ostatní plochy v zóně C).
Usnesení schváleno 14 hlasy
2) ZMě schvaluje zveřejnění záměru převodu
pozemků v k.ú. Bečov nad Teplou na p.č. 1797/1
lesní pozemek o výměře 62379 m2 a 1797/2 lesní
pozemek o výměře 3381 m2 ( dle ověřeného ale v
KN nezapsaného GP č. 595-101/2012 Ing. Karla
Turčina se jedná o p.č. 1797/1 ostatní plocha, kulturní a osvětová plocha o výměře 27917 m2, p.č.
1797/5 lesní pozemek o výměře 2584 m2, p.č.
1797/6 ostatní plocha, kulturní a osvětová plocha o
výměře 20728 m2, p.č. 1797/7 lesní pozemek o
výměře 716 m2 a p.č. 1797/2 lesní pozemek o
výměře 13815 m2 ). Celková plocha pozemků
zveřejněných k záměru převodu činí 6,5760 ha.
Záměr se schvaluje na základě návrhu části zastupitelů města a žádosti ZO ČSOP Berkut. Ocenění
pozemků formou znaleckého posudku bude ve
stavu pozemků k datu uzavření nájemní smlouvy
(taxační údaje lesních porostů budou převzaty ze
zahajovacích stavů HK LHP Město Bečov nad
Teplou 2008 - 2017 ).
Usnesení schváleno 14 hlasy
K bodu 4) programu - Výsledek hospodaření za
rok 2011:
1) ZMě:
a) bere na vědomí předložený audit hospodaření
města Bečov nad Teplou se závěrem: Při přezkoumání hospodaření Města Bečov nad Teplou za
rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle §
10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420 (2004 Sb., o
přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
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b) ZMě schvaluje závěrečný účet města za rok
2011 včetně zprávy Krajského úřadu Karlovarského
kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města bez výhrad
Příjmy
13 132 989,07
Výdaje
12 274 091,46
Financování:
Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech
222 542,39
Uhrazené splátky
-1 081 440
Usnesení schváleno 12 hlasy, zdrželi se 2 (F.
Neuwirth, M. Bláha)
K bodu programu 5) - Různé
1) ZMě bere na vědomí Radou města přijatá
Rozpočtová opatření č. 1 až 3, za období od 26.
března 2012 do 26. června 2012
Usnesení schváleno 9 hlasy, zdrželi se 4 (M. Bláha,
F. Neuwirth, M. Nepraš, Z. Ehrlich) 1 nehlasovala
(M. Beerová)
2) ZMě schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2012,
které se týká příjmu a výdaje neinvestičních
dotačních prostředků pro ZŠ a MŠ Bečov nad
Teplou na projekt "Cesta za profesí Systémově jsou
finance tohoto charakteru převedeny nejprve na
účet města, které je musí v co nejkratší době
převést na účet školy
RO č.4/2012
Zvyšují se příjmy
Pol. 4122 ÚZ 33006 - 796.957,82 Kč
- neinv. dotace Karlovarský kraj pro ZŠ a MŠ "Cesta
za profesí"
Zvyšují se výdaje
§3113 pol. 5336 ÚZ 33006 - 796.957,82 Kč
- neinv. dotace Karl. kraj pro ZŠ a MŠ "Cesta za
profesí"
Usnesení schváleno 14 hlasy
3) ZMě pověřuje RMě pro případ převodu průtokových dotačních prostředků pro ZŠ a MŠ Bečov
nad Teplou, k přijetí RO v neohraničené výši z
důvodu nutného převodu na účet školy v souladu s
dotačními podmínkami v co nejkratší době s tím, že
všichni zastupitelé budou o této situaci předem
informováni
Usnesení schváleno 14 hlasy
4) ZMě bere na vědomí a souhlasí se změnou
zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení s
účinností od 01. 09. 2012 takto: Obor vzdělání:
základní škola speciální kód; oboru 79-01-B/01;
nejvyšší kapacita: 6 žáků
Usnesení schváleno14 hlasy
5) ZMě bere na vědomí informace o jednání vedení
města a základní školy se zástupci firmy Scolarest
a.s. se závěrem: působení firmy bude vyhodnoceno po ročním působení v září 2012 a následně
proběhne schůzka se zastupiteli města
Usnesení schváleno 13 hlasy, zdržel se 1 (F.
Neuwirth)
6) ZMě bere na vědomí projednání návrhů p. M.
Nepraše, týkající se Smluvního vztahu s ZO ČSOP

Berkut a obnovy Bečovské botanické zahrady se
závěrem: je doporučeno projednat záměr prodeje
uvedených parcel v zájmu stanovení přesných
hranic odpovědnosti za průběžné kroky obnovy
Usnesení schváleno12 hlasy, zdrželi se 2 (F.
Neuwirth, M. Nepraš)
7) ZMě bere na vědomí průběh pracovního jednání
zastupitelů města na základě žádosti pana M.
Nepraše, týkající se Botanické zahrady o projednání: Pronájmu městského lesa, těžby dřeva a zisk
z těžby dřeva, dodržení LHP, oplocování pronajatého lesního pozemku a návrhu ukončení smluvního vztahu s firmou Berkut s tímto závěrem:
- Nájemní smlouva mezi městem ZO ČSOP Berkut
se týká obnovy historické Bečovské Botanické
zahrady a byla schválena příslušnou radou města
na základě jednání ZMě
- v bodě č. 3. 1. nájemní smlouvy je uvedeno:
"Pronajímatel prohlašuje, že užívání předmětu
nájmu není žádným způsobem omezeno, předmětný pozemek není předmětem předkupního práva,
neváznou na něm věcná břemena, zástavní práva
ani jiné právní závady, to vše bez ohledu na to, zda
tyto skutečnosti jsou zapsány v katastru nemovitostí, za což nájemci výslovně ručí. Pozemek je
způsobilý k užívání podle této smlouvy bez
jakýchkoliv omezení".
- hospodaření v rámci schváleného LHP je řešeno
udělením výjimky
- oplocení taktéž
- pan Nepraš navrhl odprodání pozemku ZO ČSOP
Berkut
- pan Ing. J. Šindelář informoval zastupitele, že
organizace ZO ČSOP 2302 podá žádost
o odkoupení pronajatých parcel
Usnesení schváleno 13 hlasy, zdržel se 1 (F.
Neuwirth)
8) ZMě bere na vědomí informace:
a) o Metodice připravované pro území MPZ
b) o průběhu koupě pozemku u mostu
c) příprava studie dopravy ve městě - směry,
značky,
parkování
(Rybářská,
Nádražní,
Mariánskolázeňská, chodníky Plzeňská, čekárny
Karlovarská)
d) opravy - výjezd Srázná ul., k hřišti, ke kovářství,
Školní ul., střecha ZUŠ, odstranění septiků,
doplnění termoregulačních ventilů (SEIKO), lokální
opravy odfrézovaným materiálem
e) jednání o budoucnosti obchodního domu
f) stav přípravy Bečovských slavností - záštita,
čestný host, příprava dotace na rok 2013
g) příprava zadláždění části náměstí
h) o přijatých dotacích - dětské hřiště, pomník
Vodná, Územní plán, odvodnění školy
i) instalace bankomatu - srpen, září
j) přemístění pomníku KJ
Usnesení schváleno 14 hlasy
9) ZMě bere na vědomí zápisy Osadního výboru
Krásný Jez (OV KJ) č. 1 a č. 2 a ukládá RMě projednat s OV KJ jednotlivé body připomínek a
žádostí občanů
Usnesení schváleno 14 hlasy
10) ZMě stanovuje s účinností od 01. 07. 2012
panu Františku Neuwirthovi odměny za výkon

funkce neuvolněného člena ZMě = 280,-Kč
měsíčně, v souladu s § 72 zákona o obcích a příslušným nařízením vlády, v souladu s usnesením
zastupitelstva města bod č. 1/10/02 ze dne 09. 11.
2010 o stanovení odměn zastupitelů
Usnesení schváleno 13 hlasy, zdržel se 1 (F.
Neuwirth)
11) ZMě stanovuje s účinností od 01. 07. 2012
panu Ing. S. Teplíkovi odměny za výkon funkce
předsedy Kontrolního výboru neuvolněného člena
ZMě = 280,-Kč + 760,-Kč = 1.040,- Kč měsíčně, v
souladu s § 72 zákona o obcích a příslušným
nařízením vlády, v souladu s usnesením zastupitelstva města bod č. 1/10/02 ze dne 09. 11. 2010 o
stanovení odměn zastupitelů
Usnesení schváleno 13 hlasy, zdržel se 1 (S.
Teplík)

STRUČNÝ ZÁZNAM DISKUSE K BODŮM JEDNÁNÍ
ZMĚ, KTERÁ PROBĚHLA PŘED PŘIJETÍM
USNESENÍ:
K bodu 03) programu - Záměry, prodeje a převody
pozemků
Bod č. 1
P.Špak - je nutno zvážit, zda pozemek prodat
a pokud ano, zda nelze prodej právně ošetřit
M.Nepraš - žádá upřesnění polohy pozemku
Z.Ehrlich - je žadatelka seznámena s cenou?
P.Kužvart - Jednání začalo teprve probíhat,
p. Kotálová bude s cenou seznámena
F.Neuwirth - navrhuje cenu 100,- Kč - hlasování :
pro 4
proti 7
zdrželi se 3
Cena 300,- Kč - hlasování :
pro 6
proti - 0
zdrželo se 7
Usnesení nebylo schváleno.
Bod č. 2 : Z. Ehrlich - nebudou v zimě v ulici problémy se sjízdností?
V. Novotný - pokud bude pozemek prodán
v navrhované podobě tak nikoli
Bod č. 3 : M. Nepraš - jméno lesního hospodáře
V. Novotný - je odpovědný lesní hospodář - podle
předpisů zaznamenává do číselníku množství
vytěženého dřeva a pak zanáší do hospodářské
knihy
J. Rudolfová - je tento způsob řešení nutný? - není
ing. Šindelář dotlačen k žádosti o koupi?
p. Kužvart - prvotní zájem ZO ČSOP Berkut byl
o koupi pozemků, ZMě v té době nesouhlasilo
a nabídlo pronájem, stojí za úvahu zvážit, zda by
město nemělo před prodejem podniknout právní
kroky, aby byl ošetřen v budoucnu vstup do
Botanické zahrady pro veřejnost
I. Rudolf - počítá se s tím, že by se v budoucnu
vybíralo vstupné?
J. Šindelář - ZO ČSOP Berkut zvažuje různé varianty vybírání vstupného
K bodu 04) programu - Výsledek hospodaření
města na rok 2011
F. Neuwirth - jak bude uhrazena hospodářská ztráta MSB s.r.o. za rok 2011?
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Starostka - úkolem nové jednatelky je ztrátu v roce
2012 pokrýt - usnesení RMě
P. Kužvart - nespokojenost města se stavem MSB
s.r.o. - tento stav je možno zlepšit ofsetem anebo
nastane 2. varianta - společnost zrušit a zajiš ovat
technickou stránku správy města přímo
Starostka - úkolem každého zastupitele by mělo být
zabývat se stavem MSB s.r.o. a podávat návrhy na
pracovním jednání, budoucnost ovlivní přijetí
nového rozpočtového určení daní, platba DPH
apod.

K bodu 5) programu - Různé
Bod č. 3 - J. Rudolfová podala vysvětlení o průtoku
peněz
M. Nepraš požaduje, aby byli před přijetím usnesení o rozpočtovém opatření vyrozuměni všichni
zastupitelé
Starostka - vždy jsou vyrozumění všichni zastupitelé
Bod č. 5 - F. Neuwirth - kolik platí město měsíčně
za provoz výdejny?
Starostka - 28 000 Kč
Bod č. 7 - M. Nepraš - kdy byla udělena výjimka?
P. Kužvart - usnesením RMě č. 35
Závazná vyhláška:
K. Čížek - podal objasnění hospodářské situace VD
Elektro Bečov - zvýšení daně z nemovitosti by pro
v. d. Elektro, bylo neúnosné
F. Neuwirth - kdo toto zvýšení daně navrhuje?
Starostka - rada města prodiskutovala tento návrh
na 38. RMě a většinově souhlasila s jeho předložením k projednání, zvýšení je ve prospěch všech
obyvatel
M. Bláha - je možno hlasovat až ke konci
kalendářního roku?
Starostka - pro rok 2013 nutno rozhodnou to srpna
2012
M. Beerová - v jiných městech je koeficient i vyšší
- jižní Čechy
Z. Ehrlich - možno postihovat neplatiče dom.
Odpadu
Starostka - jsou zákonné postupy pro postih,
probíhají i exekuce, pokud jsou dlužníci zaměstnáni
M. Dicá - lze nahradit i formou veřejných služeb
P. Kužvart - je třeba počkat do konce roku, zda se
změní přerozdělování peněz pro obce - navrhuje
tuto vyhlášku projednat nejprve ve Finančním
výboru, pak v RMě a posléze na dalším ZMě
p. Lukšík - K. Vary zvedly daně pětinásobně
L. Sýkorová - navrhuje nezvedat koeficient s ohledem na důchodce
p. Kužvart - lze stanovit i úlevy, výjimky atp.
M. Nepraš - přiklání se k názoru P. Kužvarta - je
lépe směřovat navýšení rozpočtu směrem k
odpadovému hospodářství
F. Neuwirth - navrhuje stáhnout bod z jednání hlasování: 14 pro

Informace starostky:
bod b - F. Neuwirth - existuje studie k využití
pozemku?
starostka - záměrem je zajistit sběrná parkovací
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místa pro město v důsledku velmi špatné situace
na náměstí a očekávaného nárůstu návštěvníku po
otevření hradu a naučná stezka v přírodní podobě
podél řeky od sádek až k hradu a technická naučná
stezka železnice včetně muzea v prostoru nádraží
M. Nepraš - na tento pozemek již vynaložili peníze
někteří podnikatelé
P. Kužvart - obecní zájmy mají přednost
M. Beerová - je nutno volit ve prospěch města
bod g - zadláždění - F. Neuwirth - co s lípou?
P. Kužvart - žádost o pokácení je podaná,
Starostka - z diskuse o této problematice vyplynulo souhlasné stanovisko odborníků s pokácením;
toto rozhodnutí bude vždy o dvou názorech pro a
proti
J. Šindelář - přesazení nebo jiná úprava stromu není předpoklad zachování stromu
P. Kužvart - i když bude dáno souhlasné
stanovisko, není řečeno, že se musí kácet
Z. Ehrlich - je dobré znát veřejné mínění - anketa
Starostka - tato záležitost se již dlouho diskutuje,
někteří občané se žádají, poražení jiní se ptají, zda
to není škoda
Krásný Jez - F. Neuwirth - bylo by vhodné, aby
vedení města komunikovalo s občany K. Jezu
starostka - vedení města komunikuje
P. Kužvart - dostával připomínky od občanů Krásný
Jez na jiný mail, ale také v Krásný Jez jedná a
reaguje na podněty občanů

Diskuse:
M. Bláha - navrhuje F. Neuwirtha, aby zastupoval
město ve Sdružení historických sídel ČMS
starostka - město zastupuje starostka a neuvažujeme o změně, zastupuje město i z hlediska
zkušeností ze své profese, obecně vítá nabídku pracovat ve prospěch města ve všech oblastech
J. Rudolfová - pozvánka do školy na výstavu ,,Cesta za profesí "
p. Peřinová - děkuje za zřízení sběrného dvora
F. Neuwirth - žádá aby návrh zápisu dostali kompletně zastupitelé 7 dnů před jednáním
Starostka připomíná pracovní jednání, na kterém
byly závažné body projednány
p. Janoušková - chování některých občanů na veřejnosti - jak lze řešit jejich nevhodné postávání před
obchody a pití alkoholu na veřejnosti?
Starostka - zákaz pití alkoholu ve veřejném prostoru je jednou z možností ale to nepostihuje aktuální problém nepatřičného chování některých občanů
v prostoru kolem radnice
P. Kužvart - problém je i s neukázněnými motoristy
a souhrnně s parkováním na náměstí
M. Beerová navrhuje, aby se příštího jednání ZMě
zúčastnil velitel Policie ČR v Bečově

Jednání 10. zasedání ZMě ukončeno v 20:08 hod.
V Bečově nad Teplou dne 29. 06. 2012

Setkání místních akčních skupin Karlovarského kraje v Bečově nad Teplou.
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ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BEČOV NAD TEPLOU

11. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané v úterý dne 18. září 2012 od 17.00 hod. v ZUŠ
J. Labitzkého v Bečově nad Teplou
Přítomni: Členové zastupitelstva města (dále též ZMě) dle
prezenční listiny, která je součástí tohoto zápisu: O.
Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová, Ing. J.
Šindelář, V. Novotný, L. Pejmlová-Kubát, L. Sýkorová,
Ing. P. Špak, J. Špak, Ing. S. Teplík, Z. Ehrlich, M. Bláha,
F. Neuwirth
Omluveni: M. Nepraš, I. Rudolf
Zahájení a organizační záležitosti
Program: 11/01 Zahájení a organizační záležitosti
11/02 Kontrola plnění usnesení
11/03 Záměry, prodeje a převody pozemků
11/04 Různé
Navržený program schválen 13 hlasy
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určen: Mgr. M. Beerová
Schváleno 13 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: F. Neuwirth, Ing. S. Teplík
Schváleno 11 hlasy, zdrželi se - F. Neuwirth, Ing. S. Teplík
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: M. Bláha
Členové komise: Ing. P. Špak, Z. Ehrlich
Zvoleni 11 hlasy, zdrželi se - M. Bláha, Z. Ehrlich
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 10.
zasedání, ze dne 26. června 2012 a bere na vědomí
připomínky k zápisu 10. ZMě, které byly vyřešeny na jednání dne 05. 09. 2012
Usnesení schváleno 13 hlasy
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 2) programu - Kontrola plnění usnesení:
Starostka města podala informace o plnění přijatých
usnesení s konstatováním: Úkol trvá - bod jednání
06/04/01, 6. ZMě ze dne 23. září 2011 zadání zpracování
nového Programu regenerace MPZ a obnovy obce; ostatní usnesení jsou splněna
K bodu programu 3) Záměry, prodeje a převody pozemků
1) ZMě doporučuje prodej části pozemku p. č. 3128/1 v
k. ú. Bečov nad Teplou o rozloze přibližně 50 m2 (přesná
výměra prodávané části bude upřesněna geometrickým
plánem na náklady žadatelky). Jedná se o pozemek mezi
ulicemi Říční a U Elektrárny, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití dle KN ostatní komunikace,
skutečný stav zahrada, funkční určení dle ÚP plocha pro
bydlení individuální, na základě předložené žádosti paní
Marie Kotálové, bydliště Nová 450, Bečov nad Teplou.
Žadatelka je vlastnicí přilehlé garáže a uživatelkou oploceného pozemku. Pozemek má v pronájmu za cenu 100
Kč/rok. Návrh ceny za prodej: 300,- Kč/m2 - dle
směrných cen zastavitelný pozemek v zóně B - MPZ
Usnesení schváleno 8 hlasy, zdrželi se - S. Teplík, F.
Neuwirth, P. Špak, L. Sýkorová, Z. Ehrlich
2) ZMě schvaluje uzavření kupní smlouvy - prodej části
pozemku p.č. 3114/1 v k.ú. Bečov nad Teplou druh
pozemku ostatní plocha, dle GP Ing. Zdeňka Tally č. 60026/2012 p.č. 3114/11 o rozloze 27 m2., Kupujícími jsou

manželé Marie a Jan Vejvodovi, trvale bytem Rybářská
230, Bečov nad Teplou, za cenu 100,-Kč/m2, celkem
2.700,-Kč, v souladu s usnesením ZMě bod jednání č.
10/03/01
Usnesení schváleno 13 hlasy

K bodu 4) programu - Různé
1) ZMě bere na vědomí Radou města přijatá Rozpočtová
opatření č. 5 - 7, za období od 26. června 2012 do 18. září
2012
Usnesení schváleno13 hlasy

3) ZMě projednalo na základě vyhlášení záměru města 2
žádosti o koupi předmětných pozemků; žádost neziskové
organizace "23/02 ZO ČSOP Berkut" se sídlem v Teplé a
žádost manželů Marcely a Zdeňka Peškových z Karlových
Varů. ZMě schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemků p.č. 1797/1 lesní pozemek o výměře 62379 m2
a 1797/2 lesní pozemek o výměře 3381 m2, respektive
nově navrhovaných parcel 1797/1, 1797/2, 1797/5,
1797/6 a 1797/7 dle GP Ing. Karla Turčina č. 595101/2012 o stejné celkové výměře 65760 m2 pro
neziskovou organizaci "23/02 ZO ČSOP BERKUT" zastoupenou Ing. Petrem Šindelářem se sídlem Klášter č. p.
106, 364 61 Teplá a to na základě její žádosti při splnění
těchto podmínek:
a) náklady na GP pro změnu druhu pozemků uhradí žadatel
b) kupní cena je navržena ve výši znaleckého posudku č.
83/02/12/A1 znalce Ing. Jana Sychravy ve výši 700.000,- Kč
c) kupní cena bude navýšena o daň z převodu nemovitostí ve výši 21.650,- Kč a kupující uhradí správní
poplatek ve výši 1.000,- Kč
d) v kupní smlouvě bude sjednána podmínka předkupního práva Města za stejných cenových podmínek prodeje v případech:
A) že by se prodávané nemovitosti staly z rozhodnutí
vlastníka trvale veřejně nepřístupné
B) dalšího převodu (zcizení) pozemků
Usnesení schváleno 12 hlasy, zdržel se Ing. J. Šindelář

2) ZMě bere na vědomí informace o ročním působení
firmy Scolarest s.r.o. v ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, která
zde zajiš uje stravování pro žáky, zaměstnance školy i
"cizí strávníky"
Usnesení schváleno13 hlasy

4) ZMě schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků a to
takto: z vlastnictví města Bečov nad Teplou část pozemku
p. č. 196/1 v k. ú. Bečov nad Teplou, panu Jonáši
Leščišinovi, Příčná 379, Bečov nad Teplou, za část
pozemku st. p. č. 511.
Podmínkou směny je souhlas s převodem části pozemku
st. p. č. 511 o nezbytné výměře Městu Bečov nad Teplou
tak, aby byla zpřístupněna historická stezka mezi ulicemi
Kostelní a Příčná. GP bude vyhotoven společně Městem
a žadatelem. Část pozemku města ke směně je vedena v
ÚP jako zóna sídelní zeleně. Pozemek p. č. 196/1 byl v
minulosti mnoho let využíván právním předchůdcem
žadatele jako zahrada k domu č. p. 379.
Usnesení schváleno 13 hlasy

6) ZMě schvaluje Obecně závazné vyhlášky (dále OZV)
města Bečov nad Teplou č. 1/2012, o místním poplatku
ze psů, č.2/2012 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
č. 3/2012 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační
pobyt, č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění.
Důvodem změn OZV města je uvedení do souladu s
novým daňovým řádem, zákonem č. 280/2009 Sb. OZV
č. 1 - č.4/2012 schválené ZMě jsou přílohou tohoto zápisu
Usnesení schváleno 13 hlasy

5) ZMě souhlasí s majetkoprávním vypořádáním navrhovaným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského
kraje, bezúplatný převod části pozemků p. č. 3189/2 v k.
ú. Bečov nad Teplou na město Bečov nad Teplou, na
kterých se nachází stavba chodníků, dále pozemek, na
nějž se umís ují kontejnery na separovaný odpad a
pozemku, na němž je veřejné osvětlení. Tyto pozemky
jsou mimo průjezdný profil silnice III/19824 a jsou pro
KSÚS KK nepotřebné. GP na oddělení částí pozemků
bude vyhotoven na náklady Města.
Usnesení schváleno 13 hlasy
6) ZMě projednalo žádost manželů Jany a Václava
Dyedekových z Bečova nad Teplou ze dne 15. 08. 2012
č.j. 441 o koupi části pozemku p. č. 3189/1v k. ú. Bečov
nad Teplou se závěrem: ZMě konstatuje, že záměrem
obce není prodat uvedený pozemek, nebo se jedná o
ostatní komunikaci, kde lze v budoucnu uvažovat o stavbě
chodníku. V případě trvalého zájmu žadatelů je třeba
upřesnit, o jakou část pozemku se jedná a zdůvodnit
záměr jeho využití
Usnesení schváleno 13 hlasy

3) ZMě bere na vědomí zápis z jednání RMě s Osadním
výborem Krásný Jez (OVKJ) a projednání jednotlivých
bodů zápisu č. 1 a č. 2/2012 OV KJ
Usnesení schváleno 13. hlasy
4) ZMě bere na vědomí
a) informace předsedy Finančního výboru a usnesení výboru,
přijatých na jednání 06. 09. 2012 pod číslem č. 2/2012
b) zápis z jednání členů RMě a některých zastupitelů
města u starostky, ze dne 05. 09. 2012,
kde byly projednány jejich připomínky, dotazy a požadavky, z dopisu ze dne 13. 09. 2012
pod č. j. 440/2012, ostatní připomínky byly projednány v
ZMě
Usnesení schváleno 13 hlasy
5) ZMě bere na vědomí rozšíření zápisu ZŠ a MŠ Bečov
nad Teplou do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 01. 09. 2012 takto: Obor vzdělání: základní škola
speciální kód oboru 79-01-B/01; nejvyšší kapacita: 6 žáků
Usnesení schváleno 13 hlasy

7) ZMě schvaluje vyhlášení výzvy vlastníkovi k převzetí
opuštěné nemovité věci dle § 135 občanského zákoníku o
nalezeném majetku:
Vzhledem k tomu, že pomníky padlých ve světových
válkách, které se nachází na veřejných prostranstvích
města a poškozený panelový brod v řece Teplé v ř. km
29,280-29,290 (na základě oznámení Povodí Ohře, st.
podnik o nalezení ztracené věci a žádosti o provedení
opatření vedoucí k nalezení předmětné věci), nejsou formálně zařazeny do vlastnictví města, v souladu se
zákonem č. 40/1964 § 135 odst. 1 a na základě
doporučeného postupu Ministerstva kultury ČR vyhlašujeme výzvu k těmto nemovitostem:
1. v k. ú. Bečov nad Teplou na p. p. č. 236/4 pomník
padlých před ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
2. v k. ú. Bečov nad Teplou na p. p. č 3113/1 socha Panny
Marie
3. v k. ú. Vodná na p. p. č. 361/7 a p. p. č. 225 pomník
padlých
4. v k. ú. Krásný Jez na p. p. č. 7/1 pomník padlých
5. v k. ú. Bečov nad Teplou na p. p. č. 3204/1 poškozený
panelový brod v ř. km 29,280 - 29,290
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Město Bečov nad Teplou vyzývá vlastníky předmětné
věci, aby ve lhůtě do 6 měsíců od zveřejnění této informace na úřední desce uplatnili u města Bečov nad Teplou
svá vlastnická práva a patřičným způsobem je doložili.
Nepřihlásí-li se o výše uvedené nemovité věci ve
stanovené lhůtě jejich vlastník, připadne opuštěná
nemovitá věc ve smyslu ustanovení § 135 odst. 1 občanského zákoníku městu Bečov nad Teplou, náměstí 5.
května 1, 364 64 Bečov nad Teplou, IČ 254 410.
V případě, že se přihlásí vlastník opuštěné věci před
uplynutím lhůty 6 měsíců ode dne vyvěšení, je potenciální vlastník věci povinen nahradit obci náklady, které jí v
souvislosti s opatrováním věci vznikly - opravy a rekonstrukce atd.
Usnesení schváleno 13 hlasy
8) ZMě projednalo návrh pana M. Bláhy, kterým navrhuje
za zástupce města Bečov nad Teplou ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) pana
Františka Neuwirtha. ZMě konstatuje, že v současnosti
zastupuje město ve SHS ČMS starostka Olga Haláková,
na základě zákona o obcích a na základě usnesení č.
02/04/03 ze dne 9. prosince 2010. O. Haláková pracuje v
předsednictvu sdružení, výboru sdružení, republikové
pracovní skupině Program regenerace MPZ a je garantem
sdružení pro Karlovarský kraj)
Usnesení schváleno 11 hlasy, zdrželi se 2 - F. Neuwirth,
M. Bláha
9) ZMě bere na vědomí, že od měsíce října 2012 nabyla
účinnosti nová smlouva mezi MSB s.r.o. a Úřadem práce
v Karlových Varech na výkon Veřejné služby pro občany
evidované na Úřadu práce a pobírající podporu v nezaměstnanosti
Usnesení schváleno 13 hlasy
10) ZMě neschvaluje podání žádosti na MěÚ Bečov nad
Teplou o povolení pokácení stromu javoru klenu u rohu
domu č.p. 28 na náměstí 5. května v Bečově nad Teplou
Usnesení schváleno 11 hlasy, zdržel se 1 - F. Neuwirth, 1
nehlasoval - S. Teplík

STRUČNÝ ZÁZNAM DISKUSE K BODŮM JEDNÁNÍ ZMĚ,
KTERÁ PROBĚHLA PŘED PŘIJETÍM USNESENÍ:
K bodu 01) programu - Zahájení a organizační záležitosti
p. Neuwirth žádá doplnění zápisu 10. ZMě o body k projednání
p. Dicá - k uvedenému zápisu byly pouze 2 připomínky a
celý zápis byl ověřen ověřovateli
návrhová komise přednesla návrh na usnesení: ZMě
potvrzuje zápis ze svého 10. zasedání, ze dne 26. června
2012 a bere na vědomí připomínky k zápisu 10. ZMě,
které byly vyřešeny na jednání dne 05. 09. 2012
K bodu 03) programu - Záměry, prodeje a převody
pozemků
Bod č. 1
pí. Kotálová - domnívá se, že cena 300,- Kč/m2 je příliš
vysoká
p. Neuwirth - navrhuje 15O ,- Kč
p. P. Špak - Výbor regenerace MPZ navrhuje pozemek
neprodávat vzhledem k přípravě nového Územního plánu
(ÚP) města
pí. Haláková - výhledově by toto území mohlo být
zařazeno v novém ÚP jako atraktivní zóna města
p. Neuwirth - čí jsou pozemky související s tímto
pozemkem?
p. Kužvart - soukromých vlastníků
p. P. Špak - může se stát, že v budoucnu dojde k výkupu
těchto pozemků
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Bod č. 3 :
V příloze projednávání:
1. žádost ZO ČSOP Berkut
2. manželé Peškovi
3. Dopis ČSOP - ústřední výkonná rada Praha - Vyjádření
k činnosti ZO ČSOP Berkut
4. Dopis OS Náš region Teplá
p. J. Šindelář oznámil, že se zdrží hlasování - je členem
ZO ČSOP - jeho stanovisko je zastupitelům známo
p. Ehrlich - jaká je nejnižší cena pro prodej podle směrnice?
p. Kužvart - je velká diference mezi cenou tržní a směrnicemi
p. Bláha - dotaz na body a/ a b/
p. Kužvart - podal vysvětlení
p. Turek - nejde jen o cenu pozemků, ale o myšlenku
obnovy Botanické zahrady - cena by neměla být rozhodující. Panu Peškovi by měly být nabídnuty jiné lokality
k uskutečnění jeho podnikatelských zájmů
p. Wizowský - rozhodujeme o budoucnosti těchto
pozemků, pokud bude Botanická zahrada odborně
spravována, přitáhne daleko větší spektrum návštěvníků
p. Bláha - je známa cena, kterou nabídl p. Pešek?
p. Kužvart - oficiálně ne
pí. Rudolfová - připomíná, že aktivity ZŠ jsou úzce propojeny s aktivitami Botanické zahrady
p. Bláha - jaký je záměr p. Peška?
p. Kužvart - v žádosti uvedeny podnikatelské aktivity, neoficielně obnova Botanické zahrady
pí. Haláková - město se markantně mění, postupně se
obnovuje, je významným místem
cestovního ruchu, je nutné návštěvníkům nabídnout i jiné
vyžití, aby se ve městě zdrželi z pohledu podnikatelů; je
urážlivé ignorovat dosavadní úsilí ZO ČSOP Berkut
p. Neuwirth - ukončeme diskusi, budeme hlasovat pro 1.
žádost, všichni jsou zajedno
p. Bláha - jak bude prodej financován ze strany ZO ČSOP
Berkut?
p. Šindelář - úvěrem od banky
p. Neuwirth - panu Peškovi musí být dána písemná
odpově
pí. Haláková - samozřejmě
Bod č. 4
p. Ehrlich - proběhlo nějaké jednání s p. Leščišinem
p. Kužvart - ano, p. Leščišin je přítomen a bude vyjadřovat až k cenám
p. Neuwirth - kdo bude financovat stezku?
pí. Haláková - v první fázi upravíme terén, aby se dal
využívat chodci na propojení náměstí, Příčné ul. a
Rybářské ul., a po získání finančních prostředků město
zde stavebně upraví stezku
Bod č. 5
p. Neuwirth - jsou pod těmito pozemky inženýrské sítě?
p. Kužvart - není známo, ověříme, převedení pozemků je
nabízeno zdarma
pí. Haláková - Veřejné osvětlení a plyn ano, chodník je
hotový, celkový stav zasí ování
zjistíme
Bod č. 6
p. Neuwirth - navrhuje odložení projednání tohoto bodu
po dohodě s manželi Dyedekovými
p. Haláková - je možno na části tohoto pozemku uvažovat
o výstavbě chodníku a souhlasíme s dalším jednáním se
žadateli (návrhová komise rozšířila usnesení v tomto
duchu)
p. Kužvart - komunikace by se prodávat neměly

K bodu 04) programu - Různé
Bod č. 2
pí. Rudolfová - v současné době stravovací komise neřeší
žádné připomínky
p. Bláha - kolik jídel se vaří průměrně?
Scolarest - 150
p. Kužvart hodnotí úroveň jako velmi dobrou
p. Sýkorová - jaký je příspěvek města?
Scolarest - částka je konstantní po dobu 60 měsíců podle
odpisů, po odepsání se zařízení
stane majetkem města
p. Bláha - náklady se hradí rovnoměrně 12 měsíců?
Scolarest - ano, připravujeme zhruba 1 500 obědů
denně, dojde ke změně dodavatele - do Bečova se budou
obědy vozit z nové provozovny v Dalovicích (doposud se
vozí z Ostrova)
Bod č. 4
a)
pí. Haláková - 19 termoregulačních hlavic na tělesech
ústředního topení v budově ZŠ bylo
vandalsky ulomených a tato skutečnost nebyla městu
nahlášena
p. Kužvart - SEI nám udělila za to pokutu
pí. Rudolfová - neuvědomila si, že ze zákona musí být
všechny hlavice funkční, ale roli hrají
také omezené finanční prostředky - školník musí lépe
kontrolovat stav hlavic
pí. Haláková - náhrada hlavic bude stát cca 30.000,-Kč,
které ve svém důsledku uhradí město
b)
p. Kužvart - objasnění těžby v Botanické zahradě - předání
výpisů z hospodářské knihy, tyto
výpisy se dále sumarizují do lesnické evidence - originály
jsou uloženy u lesního hospodáře - vytěžené dřevo je
zprůměrováno do částky 210. 000 ,- Kč - výnosy z prodeje dřeva jdou podle smlouvy nájemci pí. Haláková - usnesení Finančního výboru č. 2/2012
neshledává porušení nájemní smlouvy
p. Rudolfová - výnosy z těžby jsou vkládány do nákladů
společnosti
p. Neuwirth - tato částka by měla být zlegalizována
pí. Haláková - jde o neziskovou organizaci, která nemá v
náplni vytváření zisku, ale naplňuje
cíle - v tomto případě obnovu Botanické zahrady
pí. Beerová - jiná Bečovská občanská sdružení
nepřevádějí své zisky do majetku města
p. Kužvart - nejedná se o nájemné tržní
p. J. Šindelář - vytěžené dřevo bylo voženo na pilu, zpracováno a následně použito v Botanické zahradě
Městská společnost Bečov s.r.o. - od 11. 08. 2012 nabyl
platnost zápis nové jednatelky v Obchodním rejstříku a to
od 01. 04. 2012
Pí. Haláková - po zasedání Dozorčí rady budou předloženy výsledky hospodaření
k projednání valné hromadě
- jednatelka hledá i jiné zakázky
- jednatelka se zúčastnila pracovního setkání starostů a
dalších zástupců měst na Úřadu práce v Karlových
Varech s programem o výkonu veřejné služby - je
obrovským problémem tyto lidi získávat
- od 01. 10. 2012 mohou nastoupit 4 lidé k výkonu v MSB
s.r.o.
p. Neuwirth - má společnost dluhy na sociálním a
zdravotním pojištění?
pí. Petrová - učinila opatření k likvidaci ztráty do konce
roku 2012
p. Novotný - dozorčí rada podá zprávu o hospodaření do
konce září
Dětské hřiště
p. Neuwirth - žádá předložení projektu, položkový
rozpočet, harmonogram prací
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pí. Haláková - vše je v souladu s podmínkami
Ministerstva pro místní od kterého byla získána
dotace na realizaci, uvedené doklady jsou k dispozici
p. Neuwirth - dostává město nějakou dotaci na hospodaření v lese?
p. Kužvart - žádné roční dotace městu nechodí, případné
příspěvky státu účtuje rovnou nájemce
pí. Haláková - odvodnění budovy ZŠ - termín realizace do
konce října 2012Bod č. 6
p. Neuwirth - lze každou vyhlášku hlasovat zvláš ?
pí. Haláková - hlasování balíčku vyhlášek není v rozporu
se zákonem
p. Pejmlová - Kubát - v návrhu vyhlášky o odpadech bylo
- lze platit ve 2 splátkách
pí. Haláková - bude řešeno následně
p. Neuwirth - v případě ztracené nebo zničené popelnice,
kdo objednává novou?
pí. Haláková - Městský úřad
Bod č. 7
p. Kužvart - lze přiřadit i železný most ve Vodné
pí. Haláková - v žádosti o zařazení na seznam kulturních
památek byl uváděn vlastník Povodí Ohře, ověříme
skutečnost a případně vyhlásíme výzvu o nalezení

Bod č. 10
p. Bláha - je-li strom na pozemku žadatele, musí žádat
vlastník pozemku
p. Neuwirth - lze strom částečně upravit ořezem?
p. Kužvart - ano
p. J. Šindelář - větve, které se dotýkaly fasády, byly
odstraněny před 2 lety, strom je dominantou náměstí
p. Kužvart - škody způsobené stromem nejsou ze zákona
vymahatelné. Normální by bylo, aby se majitel objektu
dostavil na MÚ a dohodl se osobně a ne prostřednictvím
advokátní společnosti
pí. Rudolfová - podala zprávu o stavu hospodaření ZŠ a
informaci o projektech ZŠ
pí. Haláková - Poděkování velitele hasičského sboru
Karlovarského kraje
pí. Dyedeková - dotaz na prodej části pozemku - mají
zájem jen o jeho část
pí. Haláková - bude dohodnuto společné jednání
p. Neuwirth - proč jsou na webové úřední desce usnesení
zapsána na přeskáčku?
p. P. Špak - usnesení jsou chronologicky správně, ale
různě označeny a proto se jeví různorodě, i když tomu tak
není; domluvíme jednotný systém vkládání na web města;
při hledání starších zápisů nutno zadávat archiv

Bod č. 8
p. Neuwirth - byla starostka na jednání v Kutné Hoře?
pí. Haláková - ne, v tom čase zahajovala Mezinárodní
kovářské sympozium v Bečově nad Teplou v rámci
Evropských dnů historického dědictví

ČLENSTVÍ MĚSTA BEČOVA
„Informace o organizacích ve kterých je členem město Bečov nad Teplou“
MAS Náš region – Místní akční skupina Náš region
NGA SL - Nadace Georgia Agricoly Slavkovský les
SOSL - Svazek obcí Slavkovský les
VSOZČ - Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
SMO – Svaz měst a obcí
EE – Euregio Egrensis
SHSČMS – Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

NEZISKOVÉ ORGANIZACE V BEČOVĚ
„Neziskové organizace působící ve městě Bečov nad Teplou“
SRPDŠ – Sdružení rodičů a přátel dětí školy - Eva Andršová
SDH ČMS – sbor dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska – Miroslav Nepraš
ZO ČSV – Základní organizace českého svazu včelařů – Oldřich Lojka
BOS Archa – Bečovské občanské sdružení Archa – Olga Haláková
MRC CVRČEK – Mateřské a rodičovské centrum CVRČEK – Jiřina Horváthová
ZO ČSOP Berkut – Základní organizace Českého svazu ochránců přírody – Petr Šindelář
Liga lesní moudrosti – Kateřina Rozinková
TJ Slavoj Bečov
SPCCH – Svaz postižených civilizačními chorobami – Marie Kávová

KONTAKTY
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:szbbfjh
Starostka Olga Haláková
E-mail: olga.halakova@becov.cz
Mobil: + 420 724 180 137
Skype: Město Bečov nad Teplou
Místostarosta Ing. Petr Kužvart
E-mail: kuzvart@volny.cz
Mobil: 606791807
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
Technické záležitosti ve městě, jako údržba, úklid, údržba
veřejného prostranství, drobné opravy, provoz Sběrného
dvora, veřejné osvětlení apod.
Městská knihovna
Školní ul. 338
364 64 Bečov nad Teplou
Mgr. B. Žemličková
Telefon: +420 353 999 669
E-mail:becovskaknihovna@seznam.cz.
Požadavky na knihy lze objednat u paní knihovnice.
Připravujeme změnu v knihovně ve formě vnitřního
vybavení a zřízení čítárny v první místnosti knihovny (případné návrhy přivítáme)
Otevřeno: úterý a čtvrtek od 14-17 hodiny (mimo červenec-srpen)
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
Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou
náměstí 5. května 13
364 64 Bečov nad Teplou
Správce objektu
Mgr. Tomáš Wizovský
Mgr. Kateřina Rozinková
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
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BEČOVSKÝ ZPRAVODAJ
SPORT

Běh kolem tří rybníků

Nordic walking technika nově v Bečově nad Teplou

CVIČENÍ(ČKO)
PRO VŠECHNY, KDO SE CHTĚJÍ HÝBAT A CÍTIT SE FIT
KAŽDÉ PONDĚLÍ A ČTVRTEK OD 19.00 HOD
CVIČÍME RŮZNÉ TYPY A STYLY CVIČENÍ
PRO VŠESTRANNÝ ROZVOJ
(AEROBNÍ BLOKY S PRVKY ZUMBY, DANCE AEROBIC,
KICK BOX AEROBIC, PILATES, KALENETIKA, FUNKČNÍ
TRÉNINK S VYUŽITÍM NÁČINÍ A NÁŘADÍ, STREČINK
A RELAXACE…)
VSTUPNÉ 30 KČ/1 HOD, NEBO PŮLROČNÍ
ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ
V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ SE NA VÁS TĚŠÍ
JANA D. A MONIKA B.
INFO NA TEL. 732 646 084
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Věrné pisatelky diplomů pro sportovce paní Mgr. M. Woydichová a B. Jíchová

BEČOVSKÝ ZPRAVODAJ
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Tradice přijetí u starosty v obřadním sále Městského úřadu v Bečově nad
Teplou se udržela po dlouhá léta. Slavnostní obřady a setkání jako důležité
chvíle našich životů, na které nejraději vzpomínáme, se odehrávají na radnici
a nově i v zámecké kapli. V našem městě máme ojedinělou tradici, kdy se
setkávají absolventi zdejší základní školy, aby společně zavzpomínali na dobu
svého dětství a dospívání a svěřili se navzájem se svými současnými pocity.
Minulost a všechny příběhy z dětství vypěstovaly hluboké lidské vztahy, které
jsou přirozenou součástí životů. Obřadní síň Městského úřadu v Bečově nad
Teplou již byla svědkem mnoha významných setkání zde žijících lidí i lidí
z jiných míst, kteří ji vyhledávají. Tento slavnostní prostor vydává tiché
svědectví mnoha lidských příběhů.
(OH)

Svatba Lenky Pejmlové a Radomila Kubáta. Hodně štěstí!

Setkání absolventů Základní školy v Bečově nad Teplou po 35 letech.

Diamantová svatba manželů Marie a Aloise Řádových z Krásného Údolí

Zlatá svatba manželů Ivany a Václava Opavových a diamantová svatba jejich přátel Anny a Jiřího Knorových
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BEČOVSKÝ ZPRAVODAJ
Táboření a působení kmene Strážci pokladů v Bečově nad Teplou
Již od loňského podzimu funguje v Bečově nad
Teplou dětský kmen s názvem Strážci pokladů,
který je součástí organizace Liga lesní moudrosti The Woodcraft League. Ta je zaměřená mimo jiné
na práci s dětmi a má na našem území téměř stoletou tradici stejně jako skauting, kterému se
v určitých rysech podobá. Hlavním posláním ligy
je vytvářet volnočasové aktivity pro všechny
věkové skupiny a to zejména v přírodě a v souladu
s ní. Liga lesní moudrosti má své kmeny (oddíly)
ve většině krajů v republice a od roku 2011 je
zastoupena díky bečovskému kmeni i v Karlovarském
regionu. Většina kmenů Ligy lesní moudrosti se
zaměřuje na aktivity spojené se tábořením ve stylu
severoamerických indiánů, není však v tomto ohledu striktní, proto se bečovský kmen rozhodl profilovat spíše k minulosti naší země. V budoucnu by
se měl zaměřit na poznávání vlastní historie,
stylové táboření zaměřené na středověk a některé
aktivity spojené s experimentální archeologií.
Vychází přitom z předpokladu, že středověký
kolonista, který přišel do oblasti Slavkovského
lesa, uplatňoval stejné znalosti a řešil stejné problémy jako původní obyvatelé Severní Ameriky.
V průběhu školního roku 2011 / 2012 se aktivity
kmene zaměřovaly především na pořádání
pravidelných schůzek, během kterých se děti
s vedoucími zaměřovali mimo jiné na stopování,
psaní a čtení šifer, poznávání místa svého bydliště
a znalost historie, apod. Strážci pokladů se rovněž
zapojili do některých aktivit ve spolupráci
s městem Bečov nad Teplou, či MC Cvrček a
dalšími institucemi - například Novoroční pochod
na Homolku, velikonoční pletení pomlázek, Dětský
den, apod.
Nejvýznamnější akcí nového kmene bylo však
bezpochyby letní táboření, které proběhlo v prvním
srpnovém týdnu v Bečovské botanické zahradě.
Vzhledem k rozmanitému věku účastníků bylo
možné program absolvovat jako klasický tábor

Výroba darů
pro benátského dóžete
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(tedy i se spaním) nebo jako tábor příměstský
(účastnit se jen denního programu). Mezi dětmi
byly nakonec zastoupeny obě varianty, program
byl postaven tak, aby nikdo nepřišel o zásadní hry
nebo události.
Hlavním tématem tábora a především pak
celotáborové hry byla "Dětská křížová výprava".
Děti se tedy hned po příchodu do tábořiště
a seznámení s ním dozvěděly, že je čeká pomyslná
pou z Bečova až do Svaté země, přes Itálii
a Středozemní moře. Role jejich průvodců se ujali
tři rytíři, kteří je doprovázeli a vedli po celou dobu
tábora. V průběhu týdne tak došlo mimo jiné na
stavění rytířských hradů, rozdělávání ohňů a vaření
čaje z přírodních zdrojů, výrobu rytířských rouch
a spoustu dalších úkolů. Kromě velké celotáborové
hry byl program průběžně doplňován o hříčky
a sporty. Uprostřed týdne se celá skupina vydala
na výlet vlakem do Mariánských lázní, kde po jízdě
lanovkou navštívila park Boheminium a poté
zakončila pěším pochodem zpět na vlak. Během
táboření se děti, které přespávaly, měly možnost
vydat na "stezku odvahy", na jejímž konci byly
pasovány na rytíře. Táboření bylo ukončeno
slavnostním ohněm, u kterého se sešli jak účastnicí tábora, tak jejich příbuzní a přátelé. Spaní se
odehrávalo převážně ve stylových stanech typu
teepee a shelter, díky kterým se jak dětští tak i někteří dospělí účastníci měli možnost seznámit
s odlišnými podmínkami, než které poskytují
běžné turistické stany.

Akci by nebylo možné zorganizovat bez pomoci
obětavých rodičů a příbuzných jednotlivých členů
kmene, kteří mimo jiné pomohli tábor postavit
a zbourat. Někteří z nich se účastnili aktivně rovněž
celého programu. Další partnerskou organizací
byly v tomto ohledu Město Bečov nad Teplou
vyjadřující již od jeho vzniku novému kmeni podporu a 23/02 ZO ČSOP Berkut, která velkoryse
poskytla prostor botanické zahrady. V neposlední
řadě je nutné zmínit skautské Středisko Klíč Nový
Bor, od něhož byla zapůjčena část vybavení a jehož
vedoucí se podíleli i na vedení dětí během
bečovského táboření.
V novém školním roce bude i nadále kmen fungovat formou pravidelných schůzek zaměřených na
hry, dovednosti pro přežití v přírodě, vyrábění
stylových výrobků, apod. V současné době je
kmen na svém maximu, co se týče počtu dětí, se
kterými mohou vedoucí adekvátně pracovat, další
rozšiřování svých řad proto plánuje až v následujícím školním roce.
Doufáme, že táboření znamenalo pro všechny,
malé i velké, zajímavě, užitečně a zábavně strávený
volný čas a že na první, či lépe řečeno nultý ročník,
naváže v následujících letech ještě mnoho dalších.
Kateřina Rozinková, Ká a, náčelnice kmene Strážci
pokladů Bečov nad Teplou
Fotografie: Autor Dagmar Wizovská

Na výletě v Mariánských Lázních

První procházka v rytířském

Zkoušíme střílet z luku

Hrajeme si na stonožku

BEČOVSKÝ ZPRAVODAJ
NA ČEM PRACUJEME V ROCE 2012

projekt Bečov pro děti III - multifunkční hřiště - 2 nohejbalová hřiště, 2 volejbalová hřiště, tenisový kurt,
vyměnitelné stojany na sítě, zabudované značky pro lajnování

úprava sportoviště u sokolovny

zaměstnanci Městské společnosti spolupracují na realizaci sportoviště
cesta ve Vodné upravena podrceným asfaltem

odvodnění spodní části stavby základní školy

oprava říms a fasády na objektu radnice

Oprava fasády kostela na jižní straně

V letošním roce se podařilo získat finanční podporu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR na úpravu sportoviště u sokolovny. 3. etapa projektu Bečov pro děti se
věnovala úpravě povrchu a instalaci technických prvků, které umožní využívat
hřiště flexibilně na nohejbal, volejbal a tenis. Fotbalové brány a stojan s košem
na basketbal byly nakoupeny v minulém roce. Kvalitní antukový povrch,
vyměnitelné sloupy na sítě, značení zabudované pro lajnování jednotlivých hřiš ,
pergola u stolu s lavicemi, zábradlí nad lavicemi - tribunou nainstalovány v roce
2012. Nový technický stav umožní kvalitnější sportovní vyžití pro děti, teenagery
i dospělé sportovce. Nárok na přípravu hřiště bude vyšší, před zápasy či hrami
se bude muset nalajnovat příslušné hřiště podle zabudovaných značek, připevnit
sítě atd. Hřiště a jeho vybavení slouží všem zájemcům a jeho životnost je v rukou
bečovských občanů. 3. etapou ukončujeme vybavení venkovního prostoru
sportoviště a dětského hřiště u sokolovny. Dalším potřebným krokem bude ještě
vybudování dostatečně vysokého oplocení, aby byl zabezpečen prostor s míčovými hrami. Posléze bychom přistoupili k rekonstrukci objektu sokolovny.
V listopadu proběhne oprava výjezdu v ulici Srázná. A průběžně připravujeme
technické podklady na návrhy rozpočtu na rok 2013.
(OH)

instalace lamp veřejného osvětlení v Krásném Jezu

cesta k fotbalovému hřišti upravena podrceným
asfaltem
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BEČOVSKÝ ZPRAVODAJ
PŘIPRAVOVANĚ OPRAVY A STAVBY NA ROK 2013

připravovaná postupná rekonstrukce základní školy začala odvodněním spodní částí
stavby a odstraněním septiků

Příprava opravy Školní ul. a přilehlých ulic

Obchodní dům - v současnosti je diskutována jeho možná přestavba na bytové
jednotky

Připravujeme:
opravy komunikací v Bečově nad Teplou,Krásném Jezu a ve Vodné
připravujeme infrastrukturu v Krásném Jezu a v Tepelské ulici
projektovou dokumentaci na 3 přechodových místech na Plzeňské ulici
projektovou dokumentaci na vydláždění náměstí
projektovou dokumentaci na opravu fasády a výměny oken objektu ZŠ a MŠ
Na podnět města Bečov nad Teplou zasedala povodňová komise za účasti zástupců Povodí Ohře z Chomutova, Karlových Varů a Magistrátu města Karlovy
Vary, která projednala jednotlivá místa města ohrožena povodní. Zejména
oblast ulice Úzká, u viaduktu na Karlovarské ulici, u kovárny ve Vodné a u
mostu v Krásném Jezu. Závěrem byl vyjasněn vztah vlastnictví přilehlých
pozemků a městu doporučeno zpracování studie povodí, v rámci které by byla
navržena konkrétní opatření, která odstraní anebo přinejmenším zmírní
ohrožení. Další jednání je připraveno s MMKV a správcem toku Havraní potok,
LČR.
(OH)

ulice Pod Zámkem

rozpadlé části pomníků ve Vodné
budou uloženy a následně obnoveny
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v těchto místech se připravuje
přechodové místo na Plzeňské ulici

obnova historické stezky u kostela

