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Pohled na obnovovaný areál Státního hradu a zámku Bečov nad
Teplou v lednu 2013, foto OH
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1 Pohled na obnovovaný areál Státního hradu
a zámku Bečov nad Teplou v lednu 2013, foto OH
2 Ing. Arch. Miroslav Cikán a Ing. Arch. Pavla
Melková získali 1. místo v architektonické soutěži
na obnovu hradu Bečov, foto OH
3 Vítězný projekt firmy MCA, s.r.o. foto OH
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4 Vernisáže výstavy soutěžních projektů v Národním
technickém muzeu v Praze se zúčastnila Belgická
velvyslankyně paní Francoise Gustin, foto OH
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BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
PARNERSTVÍ MEZI FLORENNES A BEČOVEM NAD TEPLOU

1

Wallonský region udílí městům každé dva roky dotaci
na zásadní kulturní projekty. Město Florennes uvažuje
o zpracování projektu mimo jiné o partnerství dvou
Evropských měst – Florennes a Bečov nad Teplou a pojítkem by byl samozřejmě relikviář sv. Maura. Kulturní komise
města Florennes projednala uvedenou záležitost a nám byla
doručena prozatím neformální informace, že mají v záměru
zjistit reálné možnosti úspěšnosti podpory projektu
Wallonským regionem. Z toho mimo jiné vyplývá, že se
naplňuje čas uzavření partnerské smlouvy mezi našimi
městy a tím splnění jedné z mnoha podmínek projektu.
Na plánované oficiální návštěvě ve Florennes koncem
dubna 2013, bychom měli příležitost přinejmenším projednat potřebné kroky k uzavření smlouvy.
Zástupci Belgického města se chystají na návštěvu
do Bečova nad Teplou ve dnech konání Bečovských
slavností, v červenci 2013. (OH)

4
Č.4 Před radnicí v Grűnbachu, Sasko, kde jsme projednávali partnerství při organizaci žádosti o dotaci z EU Cíl3
na Bečovské slavnosti 2013. foto V.D
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Č. 5 Vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti jsme
k narozeninám popřáli paní Klapáčové-Šindlerové. foto

3
Č.1, 2, 3 Hosté z Belgického Florennes navštívili Bečov
nad Teplou koncem minulého roku 2012. Fotograf
a dlouholetý radní pan J. Rayp s manželkou vlevo,
s přátelským manželským párem žijícím poblíž Florennes
a J. Halák, který tlumočil z francouzského jazyka si
prohlédli expozici zámku, kostel sv. Jiří, kovářskou dílnu
ve Vodné a v neformální atmosféře se projednaly
záležitosti, které obě města spojují.
Místa v Belgii, historicky propojena s Bečovem nad Teplou:
Florennes - Kaple Sv. Petra ve Florennes v majetku rodu
Beaufort-Spontin. Florenneský klášter, z kterého se
dochovaly pouze hospodářské budovy a kde se nacházel
relikviář. Město Huy, kde byl pravděpodobně vyroben
relikviář sv. Maura. Klášter Maredsous, kde je umístěn
druhý relikviář sv. Maura v zhruba třetinové podobě.

2

9

6
Krajská konference Karlovarského kraje v Bečově nad
Teplou. V sobotu 9. 2. 2013 se konala na Staré poště
konference Strany zelených. Významným hostem konference byl Martin Bursík.

10
Č.7,8,9, 10 Na začátku letošního roku 2013 se konala
v hasičské zbrojnici valná hromada Sdružení dobrovolných
hasičů. Velmi hezká práce s mladými hasiči nese plody
úspěchů v soutěžích a byla vidět i na čtení zpráv o činnosti
za minulý rok, kterého se ujali sami mladí hasiči.

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU 2013
V úterý 26. února 2013 schválili zastupitelé města Rozpočet města
na rok 2013. Očekávané daňové příjmy Bečova nad Teplou v roce
2013 jsou ve výši 12 310 040,- Kč. Schválené výdaje činí 11 388 040,Kč.
Předkládá Olga Haláková
Návrh rozpočtu byl sestaven na základě predikce Ministerstva financí
ČR a předpokládaných daňových příjmu v roce 2013. Bylo doporučeno
předpokládat ve skutečnosti nižší daňové příjmy a zohlednili jsme
i skutečné výsledky hospodaření v roce 201, předpoklad navýšení
elektrické energie atd.
Daňové příjmy města Bečov nad Teplou pro rok 2013 jsou
navrhovány ve výši 12 310 000,-Kč,
Daňové příjmy města Bečov nad Teplou pro rok 2013 jsou
navrhovány ve výši 11 388 040,-Kč z toho 1 040 000,-Kč
kapitálových výdajů
Hospodaření za rok 2012 skončilo se zůstatkem 159 380,-Kč
Úhrada splátek dlouhodobě přijatých úvěr v roce 2013 činí
1 081 440,-Kč
Fond obnovy města bude naplňován dle schválených pravidel
zastupitelstva
Rozpočtový výhled v příjmech na rok 2014 se předpokládá ve výši
12 000 000,-Kč
Rozpočtový výhled ve výdajích na rok 2015 se předpokládá ve výši
11 000 000,-Kč
Rozpočtový výhled v příjmech na rok 2015 se předpokládá ve výši
12 100 000,-Kč
Rozpočtový výhled ve výdajích na rok 2015 se předpokládá ve výši
11 500 000,-Kč

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA
NA ROK 2013
PŘÍJMY
Predikce MF = daň z příjmů FO
2 707 929,-Kč 		
daň z příjmů DPH
2 100 000,-Kč		
daň z přidané hodnoty
4 400 000,-Kč

schváleno 2 395 000,2 262 335,4 400 000,-

VÝDAJE
CESTOVNÍ RUCH – propagační materiály, spoluúčast na vydání
brožury Tajemná místa
DOPRAVA – oprava výtluků na komunikacích v BNT, Vodné,
Krásném Jezu, Na Zelené, rekonstrukce Školní ul. včetně ul. Nové,
atd

KULTURA A TĚLOVÝCHOVA
Knihovna 75. 000,Bečovské slavnosti, Bečovské kvítí, příspěvky nezisk. organiz.,
Svazek obcí Slav. les 300.000,Údržba fotbalového hřiště 120.000,provoz TJ Slavoj 80.000,-.
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Veřejné osvětlení - provoz a rekonstrukce
300. 000 + 50.000,-Kč
Komunální služby, nákup služeb, územní rozvoj
1 070 000,- Kč – 960.000,- + další
PA – nákup 220.000,-, stavební projektové dokumentace Školní
ul., ÚPD, čekárny 100.000,- škola, Program regenerace MPZ
Sběr a svoz kom. odpadu - 1 200 000,Sběrný dvůr - 100.000,- kapitálové výdaje (zpevnění plochy,
zídka a rozšíření o kontejner na stavební suť)
VNITŘNÍ SPRÁVA
Požární ochrana 300 000,- + 50.000,- vrata
osobní výdaje, odměny členům zastupitelstva 820 000,činnost místní správy – mzdy, radnice vymalování, nákup
nábytku, dohody, příspěvky členským organizacím, (SMO, EE,
Nadace GA, SHSČMS, nákup služeb, GP atd.)
Rok 2013 klade mimo jiné na nás úkoly přípravy pro čerpání
proklamovaných výzev dotací ROP severozápad – 2 stavební
projektové dokumentace jsou připraveny (před radnicí, schody
Nádražní-Srázná). Letos bude zadáno zpracování stavební
projektové dokumentace Školní ulice, připravovat budeme
architektonickou soutěž na náměstí, dále podklady pro
rekonstrukci objektu ZŠ. Připravena je projektová dokumentace
pro vodovod v Krásném Jezu, zpracovávat se bude také
infrastruktura v Tepelské ulici – vodovod a kanalizace a to v části
od náměstí směrem na Chodov (posléze je přislíbena Krajskou
správou a údržbou silnic Karl. kraje její oprava).
Z koncepčních či strategických materiálů bude zpracován
aktualizovaný Program regenerace MPZ, Plán údržby města,
nově bude vydáván Měsíční zpravodaj. Z kulturních událostí se
připravují městem organizované akce Bečovské kvítí, Bečovské
slavnosti ve spolupráci s městem Gruenbach - Sasko, města
Bad Berneck v Bavorsku, návštěva vernisáže výstavy kulturních
památek v Belgickém městě Namur a s tím související návštěva
ve Florennes, Dny Evopského historického dědictví apod.
Město finančně podpoří četné aktivity neziskových organizací,
které připravují místní kulturní a sportovní akce pro děti i dospělé
a vrací staré tradice do koloběhu života – vítání jara, masopust,
maškarní plesy, dětské dny, lampióny, rozsvícení vánočního
stromečku atd. Dále připravujeme jednodenní výlety pro občany
města a koncem roku návštěvu pražského divadla.

ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY
– ZŠ 120.000 a Školní - Nová 250 000,ŠKOLSTVÍ
ZŠ a MŠ provoz (včetně 80.000,-Kč doprava žáků) 1 600 000,jídelna 400 000,-Kč
opravy 200 000,ZUŠ J.L opravy, koncerty, hosté z Eschenburgu 180.000,-
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BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě)
45. zasedání RMě, konané v pondělí 22. října 2012 od 17 30 hod. na MěÚ
v Bečově nad Teplou
45/01 – 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:
- 45/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 45/02 Finanční záležitosti
- 45/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
45/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje podání žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu akcí v roce 2013:
a) na pořádání Bečovských slavností 2013
b) na obnovu pomníku ve Vodné 2. etapa
c) na obnovu pomníku před ZŠ, – Ministerstvo obrany v Krásném Jezu a J.
Kodýtka na hřbitově a hřbitovních zdí z Česko-německého fondu budoucnosti
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje podání změny závazných parametrů stavební akce Odvodnění spodní části stavby základní školy; stávající stav odvodnění byl prohlášen za havarijní a došlo k technickým změnám při realizaci. Dalším důvodem
pro změnu parametrů je limit možných finančních prostředků z rozpočtu
města a výše příspěvku z POV Karlovarského kraje
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje v souladu s Výborem pro regeneraci MPZ a obnovu obce,
podání Anketního dotazníku pro žádost o příspěvek z Programu regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR na obnovu fasády kostela sv. Jiří a kašny
v Kostelní ul.
Hlasování 5 pro
4) RMě v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 11/03/03 ze dne 18.
09. 2012 schvaluje předloženou Kupní smlouvou mezi městem a neziskovou
organizací „23/02 ZO ČSOP Berkut“ se sídlem Klášter č. p. 106, 364 61
Teplá, zastoupenou Ing. Petrem Šindelářem, s předmětem smlouvy 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 celkové výměře 65760 m2, včetně splnění
všech zastupitelstvem města schválených podmínek. Cena celkem činí
721.650, Kč včetně daně z převodu nemovitosti a správního poplatku
Hlasování 5 pro
5) RMě bere na vědomí výsledek hospodaření a rozbor nákladů a výnosů
ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou za 1. pololetí roku 2012 se závěrem; ztráta 40 640,-Kč
Hlasování 5 pro
6) RMě souhlasí s uzavřením smlouvy o vzniku věcného břemene k nemovitosti, přičemž povinný z věcného břemene je Jindřich Schmiedkunz, Závodu míru 821/75, 360 17 Karlovy Vary a oprávnění jsou Město Bečov nad
Teplou, Karel Frídel, Vítězná 1045/3, 360 01 Karlovy Vary, Tomáš Svoboda,
Mírová 524, 357 33 Loket, Martina Fialová, Sokolovská 260/28, 360 05
Karlovy Vary a Pavel Vocílka, Nábřeží Jana Palacha 1217/32, 360 01 Karlovy
Vary. Smlouva bude zajišťovat právo oprávněných chůze a jízdy přes celý
pozemek povinného p.č. 241/4 v k.ú. Krásný Jez. Smlouva bude bezúplatná
a bude zřízena ve prospěch oprávněných i jejich právních nástupců (budoucích vlastníků zpřístupňovaných nemovitostí).
Hlasování 5 pro
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7) RMě projednala žádost Národního památkového ústavu, územního
odborného pracoviště v Lokti o převod pozemků p.č. 3121/1, p.č. 3010/2
a p.č. 91/2 v k.ú. Bečov nad Teplou s tímto závěrem: RMě doporučuje ZMě
schválit záměr převodu severní a střední části pozemku p.č. 3121/1 druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, o velikosti cca
400 m2 ( rozsah by byl upřesněn na základě GP ) a p.č. 91/2 druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití neplodná půda o výměře 209 m2. Jižní část
pozemku p.č. 3121/1 je místní obslužnou komunikací pro přilehlé domy č.p.
253 a 254. Pozemek p.č. 3010/2 je korytem Bečovského potoka, pokud by
zamýšlená stavba nebo terénní úpravy zasahovaly do tohoto pozemku, dalo
by Město souhlas s jejich provedením. Dále RMě NPÚ připomíná nabídku
převodu pozemků p.č. 146/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 158
m2 a p.č. 146/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 66 m2, které jsou
v ulici Pod zámkem ve funkčním celku s areálem SHZ Bečov.
Hlasování 5 pro
8) RMě schvaluje na základě objednávky č. 130/125-12 firmy Rocknet s.r.o.,
Málkova 37, Chomutov, provedení čištění komunikace v délce 100m v lokalitě Krásný Jez za celkovou cenu 1940,-Kč a pověřuje zajištěním
p. M. Nepraše za SDH
Hlasování 5 pro
9) RMě schvaluje Rozpočtové opatření
RO č. 8/2012 – říjen
Zvyšují se příjmy pol. 4216 ÚZ 17928
hřiště
Zvyšují se výdaje §3421 pol.6121 ÚZ17928
hřiště
Zvyšují se příjmy pol. 4122
ce pro ZŠ a MŠ
Zvyšují se výdaje § 3113 pol. 5336
ce pro ZŠ a MŠ
Přesun z § 3639 pol. 6121
služby stavby
Přesun na § 3421 pol. 6121
Přesun z § 2321 pol. 5171
a čišt.odp.vod
Přesun na § 3421 pol.6121
Hlasování 5 pro

- 389.970,- Kč - dotace dětské
- 389.970,- Kč - dotace dětské
- 183.065,66 Kč - neinv. dota- 183.065,66 Kč - neinv. dota- 86.000,- Kč - komunální
- 86.000,- Kč - dětské hřiště
- 82.150,- Kč - odvádění
- 82.150,- Kč – dětské hřiště

45/03 Různé
1) RMě bere na vědomí informace starostky:
a) o plánované opravě točny v areálu nádraží, kulturní památky
b) dokončení opravy střechy na objektu ZUŠ J. L.
c) dokončení opravy okapů na objektu hasičské zbrojnice
d) zajištění inženýringu k vydání stavebního povolení na stavbu Revitalizace
centra města
e) zaměření Školní ulice včetně přilehlých ulic z důvodu plánované opravy
f) o připravených podkladech na vydání 3. a 4. čísla Bečovského zpravodaje
g) zahájení opravy termoregulačních ventilů v ZŠ a MŠ a instalaci v objektu
sokolovny
h) o připravovaných akcích
28. 10. 2012 Den živých vod – start Ovesné Kladruby
1. 11. 2012 návštěva 4 hostů z Florennes
3. 11. 2012 lampióny – start fotbalové hřiště
26. 11. 2012 zasedání krajské sekce SHS ČMS v Bečově N/T
Hlasování 5 pro
2) RMě bere na vědomí informace starostky o jednání se zástupci firmy ELTODO – dopravní systémy o záměru města zadat zpracování studie dopravním systémů, parkování naváděcích systému, kamerového systému apod.
Hlasování 5 pro
3) RMě bere na vědomí nabídku firmy Makléřský servis Plzeň, zpracovat
návrh na pojištění města; v případě zájmu připravíme oslovení více firem
o zpracování nabídky pro město
Hlasování 5 pro

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
V Bečově nad Teplou dne 26. 10. 2012 Schůze RMě ukončena v 20:30 hod.
Ing. Petr Kužvatr
		
Oľga Haláková
místostarosta města 			
starostka města
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě)
46. zasedání RMě, konané v pondělí 5. listopadu 2012 od 17 30 hod.
na MěÚ v Bečově nad Teplou
46/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17 30 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová, Ing. Jiří Šindelář,
V. Novotný
Host: Mgr. P. Pitra
Pořad schůze rady:
- 46/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 46/02 Finanční záležitosti
- 46/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
46/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje Smlouvu mezi městem a ZUŠ J. Labitzkého, Školní 338,
Bečov nad Teplou, zastoupenou ředitelem Mgr. Petrem Pitrou; předmětem
smlouvy je výpůjčka historické budovy, objekt občanské vybavenosti na st.
p. č. 447 v k.ú. Bečov nad Teplou a samotná st. p. č. 447, zastavěna plocha
a nádvoří o výměře 919m2. Nedílnou součástí předmětu výpůjčky je vnitřní
vybavení budovy a venkovní součásti a stavební příslušenství pozemku a budovy
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje Smlouvu mezi městem a firmou Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64 zastoupenou Ing. A. Jáglem, s předmětem smlouvy „Odvodnění spodní stavby ZŠ Bečov nad Teplou“ za celkovou cenu 340 006,90 Kč včetně DPH
Hlasování 5 pro
3) RMě bere na vědomí žádost manželů Kateřiny a Pavla Sázečkových,
ve které žádají vyjádření města k záměru prodeje nebytové části zdravotního
střediska vzhledem k tomu, že město má přednostní právo koupě nemovitosti zakotvené ve smlouvě. Starostka zajistí informaci o ceně nabízené nemovitosti v souladu s podmínkami kupní smlouvy (znalecký posudek, cena
v místě obvyklá)
Hlasování 5 pro
46/03 Různé
1) RMě bere na vědomí informace o konání povodňových preventivních
kontrol na území celého města a závěrech, které ukazují na potřebu zpracování povodňové studie, v rámci které by došlo k návrhům na úpravy břehů
a odstranění překážek v řece, v místech ohrožení obyvatel. Povodňové závady na vodních tocích řeky Teplá a Havraním potoku jsou zpracovány formou
zápisu a další toky budou řešeny na příštím jednání 22. 11. 2012
Hlasování 5 pro
2) RMě souhlasí se záměrem pozvání obyvatel ulice Školní na pracovní
jednání z důvodu přípravy návrhu na opravu ulice v roce 2013, případně
za přítomnosti dopravního inženýra a to v termínu do konce listopadu 2012
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje vyřazení dlouhodobého majetku (ze školní kuchyně) ZŠ
a MŠ Bečov nad Teplou dle předloženého seznamu: el. ohřívač režon – stůl
z roku 1975, nefunkční; el. ohřívač pult - vana z roku 1975, nefunkční; el.
kotel K15 z roku 1996, nefunkční a RMě souhlasí s likvidací uvedených předmětů
Hlasování 5 pro

4) RMě projednala podklady předložené ředitelkou ZŠ a MŠ Bečov nad
Teplou:
Dlouhodobý plán a nová Filosofie školy – koncepční záměry a úkoly školy
na rok 2012-2014
Doprava žáků ZŠ a dětí MŠ z Hlinek
Závady v budově
Návrhy na vyřazení majetku
Revizní zprávy
Vybavení MŠ
Se závěry: do návrhu rozpočtu na rok 2013 budou zařazeny – oprava kanalizace, okapy, komín, podlahové krytiny; fasáda, okna, schody před školou,
schody do MŠ budou součástí stavební projektové dokumentace rekonstrukce školy v rámci Programu regenerace Městské památkové zóny – příprava
a zadání dokumentace bude navrženo na vypracování v roce 2013;
Hlasování 5 pro
5) RMě bere na vědomí informaci starostky, že byla započata rekonstrukce
železniční tratě Krásný Jez – Ležnice u nádraží v Krásném Jezu a do konce
roku 2012 bude profinancováno cca 500.000,-Kč na přípravné práce
Hlasování 5 pro
6) RMě bere na vědomí, že Magistrát města Karlovy Vary jako pořizovatel
a zpracovatel předal městu ke konzultaci návrh zadání Územního plánu
Bečov nad Teplou. RMě, Ing. arch. I. Štros a Výbor MPZ a obnovy obce
projednají zadání v termínu do prosince 2012. Dále bude projednaný návrh
předán k připomínkování zastupitelům města.
Hlasování 5 pro
7) RMě schvaluje Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou,
okres Karlovy Vary, příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012. Školská rada schválila příslušnou Výroční zprávu na svém jednání 30. října 2012
Hlasování 5 pro
8) RMě schvaluje Plán inventur města na rok 2012, kterým stanovuje plán
inventur k provedení inventarizace majetku a závazků města za rok 2012
Hlasování 5 pro
9) RMě bere na vědomí informace:
a) o zaměření historické stezky u kostela GP v souvislosti s prodejem přilehlého pozemku
b) o přerušení řízení ve věci rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemky
určené k plnění funkcí lesa
c) o připravovaném zasedání Honebního společenství 13. 11. 2012
d) znečištění komunikace ve Vodné vypuštěním septiku
e) o zaměření GP chodníku v Nádražní ulici u mostu
g) o skutečnosti, že na pozemku bývalé firmy Blex a.s. neznámá osoba opakovaně zakládá oheň, na kterém pálí kabely – bude nahlášeno PČR
h) firma VAK Karlovy Vary byla požádána o předložení slepého rozpočtu
na rekonstrukci kanalizace v objektu ZŠ a MŠ v havarijním stavu, z důvodu
přípravy návrhu rozpočtu na rok 2013
V Bečově nad Teplou dne 09. 11. 2012 Schůze RMě ukončena v 21: 11 hod.
Ing. Petr Kužvart
		
místostarosta města			

Oľga Haláková
starostka města

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě)
47. zasedání RMě, konané v pondělí 19. listopadu 2012 od 17 30 hod.
na MěÚ v Bečově nad Teplou
47/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17 30 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová, Ing. Jiří Šindelář
Omluven: V. Novotný
Host: A. Petrovová, paní Pajmová
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Pořad schůze rady:
- 47/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 47/02 Finanční záležitosti
- 47/03 Různé
Pořad schůze schválen 4 hlasy

v rámci přípravy rozpočtu na rok 2013
b) RMě ukládá jednatelce A. Petrovové předložit RMě do 15. 12. 2012 plán
zimní údržby města a do 31. 12. 2013 plán údržby města na rok 2013 a jeho
zajištění
Hlasování 4 pro

47/02 Finanční záležitosti

4) RMě bere na vědomí informaci o doplňující volbě do školské rady ZŠ
a MŠ Bečov nad Teplou. Po ukončení pracovního poměru J. Váňové se
za pedagogické pracovníky stala členkou školské rady Mgr. M. Beerová
Hlasování 4 pro

1) RMě schvaluje Rozpočtová opatření:
RO 9/2012 – 19. 11. 2012
Přesun z § 3322 pol. 5… - 65.000, Kč zachování a obnova kulturních
památek
Přesun na § 3113 pol. 5171 – 14.600,- Kč – oprava části ústředního topení
ZŠ a Sokolovna
Přesun na § 3722 pol. 5169 - 35.400,- Kč - sběr a svoz kom. odpadů
Přesun na § 3329 pol. 5171 - 15.000,- Kč - zálež. ochrany památek
Přesun z § 2321 pol.5171 - 20.500,- Kč - odvádění a čišt.odp.vod
Přesun na § 3231 pol.5… - 5.500,- Kč – ZUŠ
Přesun na § 3639 pol.5169 - 15.000,- Kč – komunální služby
Přesun z § 3113, pol.5171 - 161.407,- Kč - ZŠ opravy
Přesun na § 3113 pol.6121 org.0024 - 161.407,- Kč - ZŠ stavby
Hlasování 4 pro
2) RMě schvaluje v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2012
poskytnutí finančního příspěvku neziskové organizaci Terra incognita, Mathesiova 117, Jáchymov zastoupené Mgr. F. Prekopem, ve výši 8.500,-Kč
na zpracování podkladů pro naučnou ceduli a propagační brožuru „Židovský
hřbitov v Bečově nad Teplou“ za tvorbu podkladů pro návrh Krajinné památkové zóny Bečovsko ve výši 12.000,-Kč (podpořeno dotací Karlovarského
kraje)
Hlasování 4 pro
3) RMě schvaluje
a) Dohodu o poskytnutí daru Základní škole a mateřské škole Bečov nad
Teplou pro potřeby mateřské školy ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou a to mezi
městem a O. Halákovou, Poštovní 47, Bečov nad Teplou. Dar je poskytnut
ve výši 7.000,-Kč
b) Dohodu o poskytnutí daru Základní škole a mateřské škole Bečov nad
Teplou pro potřeby mateřské školy ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou a to mezi
městem a Ing. Petrem Kužvartem, Školní 431, Bečov nad Teplou. Dar je
poskytnut ve výši 5.000,-Kč
Hlasování 4 pro
5) RMě schvaluje na provedení opravy veřejného osvětlení v obci Krásný
Jez, výměnu 3 ks stožárů včetně svítidel a kabeláže firmu Elektromontáže
Nepraš s.r.o. Otročín 96, Toužim za celkovou cenu 64. 161,-Kč včetně DPH
Hlasování 4 pro
47/03 Různé

5) RMě bere na vědomí informace o návrzích usnesení do programu jednání ZMě, které předkládá 5 zastupitelů, podepsáno p. Neuwirthem; RMě projednala jednotlivé body a vyjádří se v rámci přípravy na příští zastupitelstvo
města
Hlasování 4 pro
V Bečově nad Teplou dne 23. 11. 2012 Schůze RMě ukončena v 20:18 hod.
Ing. Petr Kužvart
Oľga Haláková
místostarosta města
starostka města
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě)
48. zasedání RMě, konané v pondělí 26. listopadu 2012 od 17 30 hod.
na MěÚ v Bečově nad Teplou
48/01 – 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:
- 48/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 48/02 Finanční záležitosti
- 48/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
48/02 Finanční záležitosti
1) RMě doporučuje ZMě schválit vrácení dotace poskytnuté Karlovarských
krajem na ÚPD Bečov nad Teplou v roce 2012
Hlasování 5 pro
2) RMě doporučuje ZMě schválit Návrh zadání ÚPD města Bečov nad Teplou po uplynutí předepsané 30 denní doby vyvěšení na úřední desce, na 13.
ZMě
Hlasování 5 pro

1) RMě bere na vědomí vydané rozhodnutí Úřadu územního plánování a stavebního úřadu MM KV jako vodoprávního úřadu, kterým povolil odstranění
stavby vodního díla „vakový jez v Krásném Jezu, řeka Teplá ř. km 20,850
a to bourání jezu, úpravu koryta a demontáž technologie ovládání jezu
Hlasování 4 pro

3) RMě bere na vědomí informace starostky o závěrech předpovodňové
komise, týkající se správy toku Havraní potok v k. ú. Krásný Jez, s cílem nastavit spolupráci a zajistit systémovou starostlivost o toky ve správě Lesů ČR
(Havraní a Bečovský potok se všemi přítoky), úpravu koryt a údržbu břehů
(další jednání 21. 12. 2012 o přípravě studie záplavové oblasti města)
Hlasování 5 pro

2) RMě bere na vědomí, že činnost Sběrného dvora v Bečově nad Teplou
pro občany města přechází na zimní období od měsíce listopadu 2012
do března roku 2013 na režim „na zavolání“ a to nadále na telefonní číslo
MSB s.r.o. (353 999 366, mobil: 731 037 018)
Hlasování 4 pro

4) RMě bere na vědomí informaci majitelů nemovitosti Zdravotní středisko v Bečově nad Teplou o tom, že cena ke koupi nabízené nemovitosti je
1 650 000,- Kč a ukládá starostce oslovit ordinující lékaře z důvodu zajištění
zdravotní péče
Hlasování 5 pro

3) RMě bere na vědomí
a) informace jednatelky MSB s.r.o. o hospodaření společnosti v roce 2012
se závěrem: jednatelka úhradu nedoplatků na sociálním a zdravotním pojištění do konce prosince 2012 a provede navržená opatření; předložené návrhy
hospodaření společnosti na rok 2013 a 2014 budou projednány zejména

5) RMě schvaluje úpravu ceny objednávky opravy příčného odvodnění náměstí 5. května – výjezdu z ul. Srázná schválené usnesením RMě
39/02/07 ze dne 30. července 2012 realizace firma Petr Chomický, ConTechServices, Brložec č. p. 7 a to z původní ceny 59.000,-Kč snížení na částku 39 633,60 Kč
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Hlasování 5 pro
6) RMě
a) bere na vědomí další informace o MSB s.r.o. a připravovaných krocích,
které zajistí pokrytí ztráty v hospodaření, jednání s příslušnou bankou společnosti, zrušení plátcovství DPH a další
b) RMě doporučuje ZMě schválit ručení města při žádosti MSB s.r.o. o zvýšení kontokorentu na částku 200.000,- Kč
Hlasování 5 pro

se v rámci Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje ve Specifické
oblasti nadregionálního významu SH2 Tepelsko-Toužimsko
b) ZMě schválit zpracovatele žádosti uvedené dotace a to firmu Olivius
se sídlem Atletická 2221 Sokolov, zastoupenou Mgr. Tomášem Správkou
za celkovou cenu 20.000,- Kč + DPH v rámci rozpočtu na rok 2013 na zasedání začátkem roku a to z důvodu přípravy všech nutných podkladů a příloh
k vypracování žádosti
Hlasování 5 pro

7) RMě bere na vědomí nabídku firmy VAK KV na odkanalizování ZŠ
a MŠ Bečov nad Teplou – splašková kanalizace v areálu školy za cenu
93 511,07 Kč včetně DPH a doporučuje zařadit její realizaci do rozpočtu
města na rok 2013
Hlasování 5 pro

2) RMě schvaluje na základě žádosti ze dne 03. 12. 2012 odměnu ředitelce
ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou Mgr. J. Rudolfové podle zákona č.128/2000 Sb.
o obcích, nařízení vlády č. 564/2006, o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na základě § 134 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce. Důvodem schválení odměny v žádané výši je výkon většiny kompetencí zástupce ředitelky, úspěšně realizované projekty Cesta za profesí a potvrzené dotace z ESF a SR ČR a Řemeslo má zlaté dno na podporu technických
a přírodovědných oborů. Žádost je v příloze tohoto zápisu
Hlasování 5 pro

48. Různé
1) RMě schvaluje termín, program a místo konání 12. zasedání ZMě Bečov
nad Teplou: Termín: 12. prosince 2012 ve středu od 17:00 hod.
Program: 12/01 Zahájení a organizační záležitosti
12/02 Kontrola plnění usnesení
12/03 Záměry, prodeje a převody pozemků
12/04 Různé
Místo konání: Základní umělecká škola J. L. Bečov nad Teplou - koncertní sál
Hlasování 5 pro

3) RMě schvaluje vyřazení rozhlasové ústředny v objektu ZŠ a MŠ Bečov
nad Teplou ze seznamu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
evidované pod inventárním číslem č. 461 a schváleného k vyřazení likvidační
komisí školy ze dne 16. 11. 2012. Ústředna je nefunkční, z roku 1975.
Hlasování 5 pro

2) RMě bere na vědomí informace o zpracované a PČR schválené projektové dokumentaci přechodových míst ulice Pod Zámkem – Plzeňská a připravovaných jednáních o zadání projektové dokumentace přechodových míst
v ul. Příčná – Rybářská a Toužimská - Plzeňská
Hlasování 5 pro

49/03 Různé
1) RMě bere na vědomí informace o konání krajské sekce SHSČMS v Bečově nad Teplou před jednáním předsednictva a výboru sdružení 30. listopadu
2012 v Hradci Králové
Hlasování 5 pro

3) RMě bere na vědomí informace o jednání týkajícím se stavby postavené
na středotlakovém rozvodu plynu vedle objektu ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
mezi městem, Stavebním úřadem Toužim a zástupcem RWE se závěrem;
rozvod plynu v této části města je nutno přeložit na pozemek města a následující kroky související s tímto problémem, včetně financování budou řešeny
mezi vlastníkem nemovitosti, RWE a Stavebním úřadem
Hlasování 5 pro

1) RMě projednala návrh zápisu 12. Zastupitelstva města konaného 12.
12. 2012 a jednotlivé návrhy usnesení včetně odpovědí na podněty přijaté
od zastupitelů
Hlasování 5 pro

V Bečově nad Teplou dne 30. 11. 2012 Schůze RMě ukončena v 19:30 hod.
Ing. Petr Kužvart
Oľga Haláková
místostarosta města
starostka města
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě)
49. zasedání RMě, konané v pondělí 03. prosince 2012 od 17 30 hod.
na MěÚ v Bečově nad Teplou
49/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17 30 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová, Ing. J. Šindelář, V.
Novotný, L. Pejmlová-Kubát, Ing. P. Špak
Pořad schůze rady:
- 49/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 49/02 Finanční záležitosti
- 49/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
49/02 Finanční záležitosti

2) RMě bere na vědomí informace o setkání s obyvateli ulice Školní za přítomnosti dopravního inženýra a zpracování připomínek. RMě doporučuje
návrh na zpracování stavební projektové dokumentace rekonstrukce ulice
a financování realizace předložit do návrhu rozpočtu města na rok 2013
Hlasování 5 pro
3) RMě bere na vědomí předložený návrh projektové dokumentace zpracovaný Projekční kanceláří Projektování dopravních staveb U Bachmače 29,
Plzeň a to přechodového místa ulice Pod Zámkem a žádost města o předložení nabídky na zpracování dalších přechodových míst ulice Příčná-Rybářská, Toužimská-Plzeňská
Hlasování 5 pro
4) RMě města bere na vědomí předloženou nabídku firmy ELTODO Citelium
na Přenesenou správu a údržbu veřejného osvětlení města a RMě doporučuje zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2013
Hlasování 5 pro
5) RMě bere na vědomí informace o konání přípravné schůzky na Bečovské
slavnosti 2013 a žádost o dotaci z dotačního titulu EU Cíl 3 (06. 12. 2012)
Hlasování 5 pro
V Bečově nad Teplou dne 07. 12. 2012 Schůze RMě ukončena v 19:50 hod.
Ing. Petr Kužvart
Oľga Haláková
místostarosta města
starostka města

1) RMě doporučuje:
a) ZMě schválit zadání zpracování žádosti o poskytnutí finanční podpory
na tvorbu územního plánu města Bečov nad Teplou v Integrovaném operačním programu MMR, na základě vyhlášené výzvy ze dne 16. listopadu 2012.
Bečov nad Teplou splňuje minimálně jednu předepsanou podmínku - nachází
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Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě)
50. zasedání RMě, konané v pondělí 17. prosince 2012 od 17 30 hod.
na MěÚ v Bečově nad Teplou
50/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17 30 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová, Ing. J. Šindelář, V.
Novotný
Pořad schůze rady:
- 50/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 50/02 Finanční záležitosti
- 50/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
50/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje Rozpočtová opatření:
RO 10/2012 – 17. 12. 2012
Snižují se příjmy pol. 4122 ÚZ 14004
odborná příprava hasiči
Snižují se výdaje § 5512 pol. 5… ÚZ 14004
– odborná příprava hasiči
Snižují se příjmy pol. 4222 org.0022
dotace územní plán Bečov n.T.
Snižují se výdaje § 3635 pol.6119 org.0022
dotace územní plán Bečov n.T.
Zvyšují se příjmy pol. 4122 ÚZ 34054
fasády radnice
Zvyšují se výdaje § 3322 pol.5171 ÚZ 34054
dy radnice
Přesun z § 2143 pol . 5139
Přesun z § 2321 pol. 5171
odp.vod
Přesun z 3319 pol. 5222
Přesun z § 3419 pol.5229
chovná činnost
Přesun na § 3722 pol. 5169
kom.odpadu
Přesun na § 3639 pol. 5169
služby
Přesun na § 3113 pol. 5169
škola, nákup služeb
Přesun na § 6112 pol.5023
obcí
Snižují se příjmy pol. 4121
od obcí
Snižují se výdaje §2321pol.5171
odp.vod
Snižují se výdaje §3319pol.5192
kultury
Přesun z pol.4159 N41 Z5
čovské slavnosti
Přesun na § 3319 položka 2329,org.0025
čovské slavnosti
Hlasování 5 pro

1) RMě schvaluje termín, program a místo konání 13. zasedání ZMě Bečov
nad Teplou:
Termín: 03. ledna 2013 ve čtvrtek od 17:00 hod.
Program: 13/01 Zahájení a organizační záležitosti
13/02 Územní plán města
13/03 Různé
Místo konání: zasedací síň na radnici 2. patro
Hlasování 5 pro
V Bečově nad Teplou dne 21. 12. 2012 Schůze RMě ukončena v 19:20 hod.
Ing. Petr Kužvart
Oľga Haláková
místostarosta města
starostka města
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě)
51. zasedání RMě, konané v pondělí 14. ledna 2013 od 17 30 hod.
na MěÚ v Bečově nad Teplou

1.540,- Kč – vratka dotace –
- 1.540,- Kč – vratka dotace
- 150.000,- Kč – vracení
- 150.000,- Kč – vracení
- 50.000,- Kč – dotace oprava
-

50.000,- Kč – oprava fasá-

-

30.000,- Kč cestovní ruch
21.900,- Kč odvád.a čišt.

-

30.000,- Kč ost.zál.kultury
40.000,- Kč ost.tělový-

-

90.000,- Kč – sběr a svoz

-

12.000,- Kč- komunální

-

18.200,- Kč základní

-

1.700,- Kč zastupitelstvo

-

51.995,- Kč nein.dotace

-

25.450,- Kč – odv.a čišt.

-

26.545,-Kč – ost.záležitost

- 169.058,88 Kč dotace Be- 169.058,88 Kč dotace Be-

2) RMě schvaluje převedení nedobytných pohledávek do účetní podrozvahy
města ve výši za rok 2009 – 9.500,-Kč; za rok 2010 – 10.500,-Kč; za rok
2011 – 20.500,-Kč
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje odpisový plán 2012 v položkách Sběrný dvůr, Hydraulické
zařízení, Nástroj rozpínací, nástroj kombinovaný, Dětské hřiště III
Hlasování 5 pro
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50/3 Různé

51/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17 30 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová, Ing. J. Šindelář,
V. Novotný
Pořad schůze rady:
- 51/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 51/02 Finanční záležitosti
- 51/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
51/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje
a) podání žádosti o dotaci Karlovarského kraje v programu Podpora cestovního ruchu na projekt Průvodce po památkách hrdelního soudnictví Karlovarského kraje, vzniklý ve spolupráci se SHZ Bečov a dalšími městy, kde se
příslušné historické atributy nachází
b) podání žádosti o dotaci EU – Cíl3 na Bečovské slavnosti (19., 20. A 21.
07. 2013) a Bečovské kvítí (01. 05. 2013)
Hlasování 5 pro
2) RMě bere na vědomí žádost pana A. Češka o odprodej části pozemku
p.p.č.3113/3 v Úzké ul. s tím, že u této žádosti bude zohledněn záměr města
a SHZ Bečov, realizace stezky podél řeky Teplá se vstupem do hradního
parku. O vyjádření bude požádán SHZ Bečov.
Hlasování 5 pro
3) RMě bere na vědomí informace o avizovaném navýšení ceny služeb
firmy Marius Pedersen a.s. za sběr a svoz komunálního odpadu v roce 2013
do výše 3%, které ovlivní schválená výše DPH a RMě schvaluje Dodatek
smlouvy na rok 2013
Hlasování 5 pro
4) RMě bere na vědomí žádost, která se týká navrhované směny pozemků
mezi městem a Lesy ČR u nemovitosti ve vlastnictví pana Mahovského
a ukládá starostce zajistit pozvání žadatele na jednání RMě
Hlasování 5 pro
5) RMě projednala strategii návrhu rozpočtu města pro rok 2013 před jeho
předložením Finančnímu výboru a následně zastupitelstvu města
Hlasování 5 pro
6) RMě schvaluje Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor budovy ZUŠ J.L.
mezi městem a Základní uměleckou školou J. L. Bečov nad Teplou zastoupenou ředitelem školy Mgr. Petrem Pitrou, dle předloženého návrhu
Hlasování 5 pro
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51/3 Různé
1) RMě schvaluje oddávací dny a hodiny pro rok 2013 takto:
- oddávacím dnem je každá sobota, pokud není státem stanovena jako státní
svátek a kdy se nekonají volby
- oddávacím dnem v obřadní síni na radnici je první sobota v měsíci
- oddávací hodiny jsou od 10 00 do 14 00 hodin
Hlasování 5 pro
2) RMě bere na vědomí informace o výsledku posouzení stavu podlahy
v objektu mateřské školy. Záležitost se bude projednávat v rámci návrhu
rozpočtu na rok 2013
Hlasování 5 pro
3) RMě bere na vědomí informace o predikci Ministerstva financí ČR a výši
předpokládaných daňových příjmů města Bečov nad Teplou na rok 2013.
Příjmy jsou zvýšeny v souladu s novým rozpočtovým určením daní a dotčeny novelou školského zákona
Hlasování 5 pro
4) RMě bere na vědomí návrh řešení zajištění dopravy pro dojíždějící žáky
z Hlinek předložen ředitelkou základní školy. Definitivní řešení bude předloženo zastupitelstvu v rámci schvalování návrhu rozpočtu města 2013
Hlasování 5 pro
V Bečově nad Teplou dne 18. 01. 2012 Schůze RMě ukončena v 19:40 hod.
Ing. Petr Kužvart
Oľga Haláková
místostarosta města
starostka města
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě)
52. zasedání RMě, konané v pondělí 28. ledna 2013 od 17 30 hod.
na MěÚ v Bečově nad Teplou
52/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17 30 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová, Ing. J. Šindelář, V.
Novotný
Pořad schůze rady:
- 52/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 52/02 Finanční záležitosti
Pořad schůze schválen 5 hlasy
52/02 Finanční záležitosti
RMě projednala návrh rozpočtu města Bečov nad Teplou na rok 2013, pro
projednání ve Finančním výboru a předložení zastupitelstvu města: pro rok
2013 rada města navrhuje zpracování stavebních projektových dokumentací
na - revitalizaci centra města, rekonstrukce Školní a Nové ulice; aktualizaci
Programu regenerace MPZ; přípravy žádostí o finanční dotace na realizace
oprav majetku města, tvorbu Plánu údržby města; za účelem financování záměrů města pokračování jednání s potenciálními partnerskými městy; úpravu a rozšíření Sběrného dvora; nákup nových parkovacích automatů a další
V Bečově nad Teplou dne 29. 01. 2012 Schůze RMě ukončena v 19:50 hod.
Ing. Petr Kužvart
Oľga Haláková
místostarosta města
starostka města
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě)
53. zasedání RMě, konané v pondělí 4. února 2013 od 17 30 hod. na MěÚ
v Bečově nad Teplou

53/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17 30 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová, V. Novotný, J.
Špak, I. Svobodová, Mgr. V. Dicá, Mgr. J. Rudolfová
Omluven: J. Kaufman, Ing. J. Šindelář
Pořad schůze rady:
- 53/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 53/02 Rozpočet města na rok 2013
- 53/0314. Zastupitelstvo města Bečov nad Teplou
Pořad schůze schválen 4 hlasy
53/02 Rozpočet města na rok 2013
1) RMě a Finanční výbor zastupitelstva města Bečov nad Teplou projednaly
předložený návrh rozpočtu na rok 2013 a
a) doporučují zastupitelstvu města ke schválení v projednané podobě
b) RMě ukládá starostce zajistit vyvěšení návrhu rozpočtu na úřední desku
a webové stránky
města a zaslat návrh zastupitelům města
Hlasování 4 pro
53/02 14. Zastupitelstvo města Bečov nad Teplou
1) RMě schvaluje termín, program a místo konání 14. zasedání ZMě Bečov
nad Teplou:
Termín: 26. února 2013 v úterý od 17:00 hod.
Program: 14/01 Zahájení a organizační záležitosti
14/02 Rozpočet města Bečov nad Teplou na rok 2013
14/03 Různé
Místo konání: ZUŠ J. L. Bečov nad Teplou, koncertní sál, 1. patro
Hlasování 4 pro
V Bečově nad Teplou dne 05. 02. 2012 Schůze RMě ukončena v 20:15 hod.
Ing. Petr Kužvart
Oľga Haláková
místostarosta města
starostka města
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě)
54. zasedání RMě, konané v pondělí 11. února 2013 od 17 00 hod.
na MěÚ v Bečově nad Teplou
54/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17 00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Ing. J. Šindelář, V. Novotný
Omluvena: Mgr. M. Beerová
Pořad schůze rady:
- 54/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 54/02 Finanční záležitosti
- 54/03 Různé
Pořad schůze schválen 4 hlasy
54/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo 0029/09 variabilní symbol 6528002909- pronájem pozemku p. p. č. 1318/1 k. ú. Krásný Jez, mezi
městem Bečov nad Teplou a SŽDC Ústí nad Labem. Na základě projednání
v Osadním výboru Krásný Jez došlo k závěru, že o původní záměr užívání
pozemku na volnočasové aktivity zdejších občanů není zájem. Výpověď
z nájemního vztahu je daná městem k 01. 03. 2013 z důvodu jednostranného
navýšení nájemného ze strany pronajímatele
Hlasování 4 pro
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2) RMě schvaluje Dohodu mezi městem a ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2,
Praha 10 zastoupená firmou ELID s.r.o. Demlova 6, Velké Meziříčí, která
bude provádět údržbu ochranného pásma vedení na pozemcích města
Hlasování 4 pro
3) RMě bere na vědomí nabídku na opravu části zřícené hřbitovní zdi firmou
ARCADIS Geotechnika a.s. Praha a ukládá starostce předložit další 2 cenové
nabídky k dalšímu projednání v RMě
Hlasování 4 pro
4) RMě schvaluje Dohodu o poskytnutí finanční náhrady za přičleněné honební pozemky do honitby Lunga, jejímž vlastníkem je Honební společenstvo
Stanovice. Roční náhrada za užívání pozemků je 65,-Kč/ha
Hlasování 4 pro
5) RMě schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o údržbě, podpoře a rozvoji
aplikačních programových produktů – udržovací smlouva, k systému CLIX
– registr oznámení r z roku 2008 mezi městem a BMI SYSTÉM CZECH, a.s.,
Dělnická 382 Ostrava Poruba zastoupenou členem představenstva Petrem
Krestem
Hlasování 4 pro
6) RMě bere na vědomí nabídku sponzorského daru na Bečovské slavnosti
2013 ve výši celkem 15.000,-Kč od firmy J. Dyedeková, Stará pošta Nádražní
112, Bečov nad Teplou. RMě schvaluje poskytnutí finančního sponzorského
daru ve výši 2.000,-Kč a schvaluje pronájem prostor, za cenu 1.000,-Kč, pronájem stanu za cenu 5.000,-Kč, úklid po akci -2.000,-Kč, spotřebu elektrické
energie za 2.000,-Kč, zázemí pro účinkující včetně občerstvení za 3.000,-Kč
Hlasování 4 pro
7) RMě schvaluje poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve finanční výši 1500,-Kč, paní Daně Fialové, trvale bytem Příčná ul. 242, Bečov nad
Teplou, držitelce Zlaté plakety Prof. MUDr. Jana Jánského, za dárcovství krve
a krevní plazmy v roce 2013
Hlasování 4 pro
8) RMě schvaluje zadání vyhotovení GP Ing. Miroslavem Sirotkem –Geodetickou kanceláří Borská 48/10 Dalovice, který se týká zaměření věcných
břemen, za cenu 3.200,-Kč. (Celková cena zaměření je 10.500,-Kč v souladu
s předcházejícím usnesením RMě)
Hlasování 4 pro
10) RMě schvaluje zadání odborného posouzení poruch podlah MŠ, návrh
sanace a rozpočtu opravy firmou Ing. Robert Šmíd, Přátelství 5, Karlovy
Vary za celkovou cenu 5 700,-Kč
Hlasování 4 pro
54/3 Různé
1) RMě bere na vědomí informace o výsledku provedeného vodoprávního
dozoru na Havraním potoku v Krásném Jezu, který se týkal údržby potoka,
povinností správce vodního toku a sdělení Ministerstva zemědělství ČR
Hlasování 4 pro
2) RMě bere na vědomí informaci o konání valné hromady Komunální
odpadové společnosti, a.s. 21. února 2013. Město Bečov nad Teplou jako
akcionáře zastupuje starostka města O. Haláková
Hlasování 4 pro
3) RMě bere na vědomí vyjádření NPÚ Bečov nad Teplou k žádosti pana
A. Češky o prodej části pozemku p. p. č- 3113/3 se závěrem: v souladu
s dlouhodobou koncepcí rozvoje objektu hradu se počítá s otevřením okružní
stezky právě v místech skalního masivu. RMě nedoporučuje ZMě prodej této
části pozemku ze strategických důvodů
Hlasování 4 pro
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4) RMě bere na vědomí vydané Rozhodnutí Městským úřadem Toužim, stavebním úřadem vydaná Územní rozhodnutí o změně využití území na pozemku parc. 1797/1, 1797/6 v k. ú. Bečov nad Teplou. Plošné vymezení a určení
nového využití území: změna kultury výše uvedených pozemků z lesního
pozemku na ostatní plocha a parc.č. 3368 v k. ú. Bečov nad Teplou plošné
vymezení a určení nového využití území: změna kultury výše uvedeného
pozemku ze zastavěné plochy a nádvoří na ostatní plochu
Hlasování 4 pro
5) RMě bere na vědomí informaci o přehledu množství komunálního a tříděného odpadu, (včetně nově otevřeného sběrného místa) produkovaného
občany města Bečov nad Teplou od roku 2008. Roční objem odpadu se
pohybuje od 321,590 do 337,343 tun. Za rok 2012 bylo uhrazeno celkem
za sběr a svoz odpadu 1 065 241,5 Kč. Občané zaplatili v rámci poplatku
na osobu celkem 418 450,-Kč a za to, že třídíme odpad, jsme získali od firmy
EKOKOM za rok 2012 - 91 885,-Kč. Z rozpočtu města byl doplacen rozdíl
skutečných finančních nákladů ve výši 551 906,5 Kč
Hlasování 4 pro
V Bečově nad Teplou dne 11. 02. 2012 Schůze RMě ukončena v 19:50 hod.
Ing. Petr Kužvart
Oľga Haláková
místostarosta města
starostka města
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě)
55. zasedání RMě, konané v pondělí 11. března 2013 od 17 00 hod.
na MěÚ v Bečově nad Teplou
55/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17 00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Mgr. M. Beerová, Ing. P. Kužvart, Ing. J. Šindelář,
V. Novotný
Omluven: Ing. P. Kužvart a Ing. J. Šindelář přišli v 17:30 hod.
Mgr. M. Beerová se omluvila od bodu 55/02/02
Hosté: zástupci firmy A PLUS SERVIS s.r.o.
Pořad schůze rady:
- 55/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 55/02 Finanční záležitosti
- 55/03 Různé
Pořad schůze schválen 3 hlasy
55/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2013
mezi městem a Římskokatolickou farností Bečov nad Teplou, se sídlem
Klášter premonstrátů Teplá, Klášter 1, 364 61 Teplá, zastoupenou Paterem
Pavlem Větrovcem, a to výhradně na opravu kulturní památky – kostel sv.
Jiří v Bečově nad Teplou, který je součástí městské památkové zóny (MPZ).
Finanční prostředky budou poskytnuty v rámci získané dotace Ministerstva
kultury z Programu regenerace MPZ (PRMPZ)
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 7720266551 ze dne
31. 01. 2008 mezi městem a Kooperativou pojišťovnou, a.s. Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747 – důvodem je úprava původního
ujednání se změnami. Předmětem Dodatku je navýšení pojistných částek,
upřesnění skutečné evidence majetku města a to za celkovou cenu pojistného sníženou o 544,-Kč. Tedy od nabytí platnosti Dohody po jejím podepsání,
za celkovou cenu 53.034,-Kč za rok
Hlasování 4 pro
3) RMě schvaluje finanční úhradu ve výši 14 031,-Kč včetně DPH, firmě
Elektromontáže Nepraš s.r.o. Otročín 96, 364 01 Toužim, za montáže a demontáže, opravy veřejného osvětlení, opravu poruchy kabelu na náměstí
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a výměnu svítidel na radnici a v sokolovně
Hlasování 4 pro
4) RMě schvaluje Smlouvu o kooperačním příspěvku na nákup a zpracování knižního fondu a na servis AKS Clavius REKS mezi městem a Krajskou
knihovnou Karlovy Vary na rok 2013 s finančním příspěvkem ve výši 21.
730,-Kč, v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2013. RMě bere
na vědomí informace o metodických návštěvách v Městské knihovně Bečov
nad Teplou a to zástupkyně oddělení regionálních služeb Krajské knihovny
Karlovy Vary
Hlasování 4 pro
5) RMě schvaluje Rozpočtové opatření:
RO č. 1/2013 – 11.3.2013
Zvyšují se příjmy
Pol. 4222 - 110.000,- Kč - inv. dotace Karlovarský kraj pro ZŠ a MŚ „Řemeslo má zlaté dno“
Zvyšují se výdaje
§ 3113 pol. 6356 - 110.000,- Kč - inv.dotace Karlovarský kraj pro ZŠ a MŚ
„Řemeslo má zlaté dno“
Zvyšují se příjmy
Pol. 4122 - 180.493,54Kč - neinv. dotace Karlovarský kraj pro ZŠ a MŚ
„Řemeslo má zlaté dno“
Zvyšují se výdaje
§ 3113 pol. 5336 -180.493,54Kč - neinv.dotace Karlovarský kraj pro ZŠ
a MŚ „Řemeslo má zlaté dno“
Zvyšují se příjmy
Pol. 4111 ÚZ 98008 - 26.200,- Kč - dotace volba prezidenta republiky
Zvyšují se výdaje
§ 6118 pol. 5… ÚZ 98008 – 26.200,- Kč – volba prezidenta republiky
Hlasování 4 pro
6) RMě schvaluje v souladu s rozhodnutím ZMě o podmínkách prodeje
pozemku p.č 1797/1 a 1797/2 v k.ú. Bečov nad Teplou úpravu cenu za prodej těchto pozemků a to o 1% zvýšené sazby daně z převodu nemovitostí
a 1000,- Kč správního poplatku zaplaceného za vydání územního rozhodnutí
o změně využití pozemků určených k prodeji. Celková kupní cena se tímto
zvyšuje ze 721 650,- Kč na 730.167,- Kč. Dále RMě schvaluje po dohodě
s kupujícím závazek kupujícího ponechat převáděné pozemky jako honební
v honitbě Bečov
Hlasování 4 pro
7) RMě schvaluje podání žádosti o koupi pozemku p.č. 746/26 v k.ú. Krásný
Jez, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, o výměře 77m2. Jedná se o část místní komunikace v osadě Krásný Jez, která je
ve vlastnictví Města Horní Slavkov.
Hlasování 4 pro
8) RMě schvaluje návrh na rozdělení p.č. 3121/1 v k.ú. Bečov nad Teplou
dle návrhu GP po zaměření skutečného stavu hranice pozemku a návrh
věcného břemene přístupu pro vlastníka st.p.č. 250 v k.ú. Bečov nad Teplou.
Jedná se o pozemek převáděný NPÚ a věcné břemeno pro majitele tzv. Žluté
vily domu č.p. 255.
Hlasování 4 pro
9) RMě bere na vědomí nabídku Lesní společnosti Bečov, s.r.o. na směnu
domů č.p. 105 v ulici Nádražní a č.p. 315 v ulici Mariánskolázeňská za 8,75
ha lesa v k.ú. Vodná a v k.ú. Krásný Jez a znalecké posudky předmětných
nemovitostí v cenách dle cenové vyhlášky a v čase a místě obvyklých
Hlasování 4 pro
55/3 Různé

1) RMě bere na vědomí informace:
a) o výsledku Místního šetření dopravní situace na náměstí, se závěrem:
návrh na vyhlášení dočasné obytné zóny na náměstí (rychlost aut omezena
na 20 km/hod.), odstranění nevhodných poutačů typu A na parkovacím
místě (reklama na nepovolené parkoviště v Poštovní ul.), odstranění reklamy
na hranici pozemků a to bez ohledu na vlastnictví pozemků, poutač vlevo
v Poštovní, odstranění reklamy restaurací a jídel přímo v prostoru komunikace. Dále byl projednán zákonný postup pro schvalování předzahrádek – 1.
souhlas PČR, 2. předání MěÚ a za 3. vydané rozhodnutí MěÚ a to na dobu
1 roku. Starostka navrhla místním podnikatelům setkání minimálně 2krát
ročně: příprava kulturních a sportovních akcí města a vyhodnocení sezóny,
dále bližší spolupráci při plánování akcí, propagaci a záměr realizace záštity
jednotlivých podnikatelů nad konkrétními připravovanými událostmi
b) o jednání, které se týkalo říčního brodu ve Vodné
Hlasování 4 pro
3) RMě schvaluje objednávku zápisu a objednávku publikací v Encyklopedii
– Česká republika, města a obce: prezentaci města 1/3 A4 za cenu 2.000,-Kč
bez DPH a objednávku 3 kusů publikace za cenu 1.200,-Kč za kus včetně
DPH, tedy celkem 3.600,-Kč
Hlasování 4 pro
4) RMě souhlasí s připojením se města k akci „Hodina země 2013“. 23.
března 2012 od 20:30 hod. do 21:30 hod. se v rámci celosvětové akce
na hodinu zhasne veřejné osvětlení v centru města
Hlasování 4 pro
5) RMě bere na vědomí o zahájení územního řízení na vydání rozhodnutí
o umístění stavby Krásný Jez – zásobování pitnou vodou v katastrálním
území Krásný Jez. Účastníci řízení podávají své námitky do 19. 03. 2013
na stavební úřad MěÚ Toužim
Hlasování 5 pro
V Bečově nad Teplou dne 15. 03. 2012 Schůze RMě ukončena v 21:10 hod.
Ing. Petr Kužvart
Oľga Haláková
místostarosta města
starostka města

12. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané ve středu 12. prosince 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 přílohou 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, I.
Rudolf
Omluveni: M. Nepraš
Zahájení a organizační záležitosti
Program: 12/01 Zahájení a organizační záležitosti
12/02 Kontrola plnění usnesení
12/03 Záměry, prodeje a převody pozemků
12/04 Různé
Navržený program schválen 10 hlasy, zdrželi se M. Bláha, F. Neuwirth, Z.
Ehrlich, L. Sýkorová
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určen: Lenka Pejmlová-Kubát
Schváleno 14 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: F. Neuwirth, Ing. S. Teplík
Schváleno 13 hlasy, zdržel se F. Neuwirth
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
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Předseda komise: Ing. P. Špak
Členové komise: M. Bláha, Z. Ehrlich
Zvoleni 13 hlasy, zdržel se Z. Ehrlich
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 11. zasedání, ze dne 18. září
2012
Usnesení schváleno 14 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 schvaluje vrácení dotace poskytnuté Karlovarských krajem na ÚPD
Bečov nad Teplou v roce 2012 ve výši 150.000,- Kč, vzhledem ke změně
strategie a případné možnosti financování z dotačního titulu MMR v 100 %
výši
Usnesení schváleno 14 hlasy
2) ZMě schvaluje prodej p. p. č.196/12 v k. ú. Bečov nad Teplou dle GP
č. 610-572/2012 o celkové výměře 321 m2, druh pozemku zahrada, za cenu
60,-Kč/ m2, celkem tedy za cenu 19. 260,-Kč panu Jonáši Leščišinovi trvale
bytem Příčná 379, Bečov nad Teplou
Usnesení schváleno 14 hlasy
3) ZMě schvaluje koupi p.p. č.3369 dle GP č. 609-571/2012 o celkové výměře 12 m2, druh pozemku ostatní plocha a to za cenu 100,-Kč/m2 tj. celkem
1.200,-Kč
Usnesení schváleno 13 hlasy, zdržel se F. Neuwirth
4) ZMě schvaluje prodej p. p. č. 1727 ostatní plocha neplodná půda o celkové výměře 1524 m2. p. p. č. 1729 trvalý travní porost o celkové výměře
1.115 m2 a p. p. č. 1724/1 trvalý travní porost, o celkové výměře 1.885 m2
vše k. ú. Bečov nad Teplou za cenu 20,-Kč/m2 tj. celkem 90.480,-Kč manželům Radce a Lukáši Zelenkovým, trvale bytem U Trati 342, Bečov nad Teplou
Usnesení schváleno 8 hlasy, Pro: O. Haláková, Ing. P. Kužvart,
Mgr. M. Beerová, V. Novotný, J. Špak, L. Pejmlová-Kubát, Ing. P. Špak,
Ing. J. Šindelář; Proti: M. Bláha, F. Neuwirth, L. Sýkorová; Zdrželi se: Z.
Ehrlich, I. Rudolf, Ing. S. Teplík
5) ZMě schvaluje Smlouvu o vzniku věcného břemene k nemovitosti (chůze
a jízdy). Oprávněné je město Bečov nad Teplou pro pozemek p. p. č. 241/2
v k. ú. Krásný Jez, povinný je Jindřich Schmiedkunz, trvale bytem Závodu
Míru 821/75, 360 17 Karlovy Vary pozemkem p. č. 241/4 k. ú. Krásný Jez
Usnesení schváleno 14 hlasy
6) ZMě schvaluje bezúplatný převod části p. p. č. 3189/2 v k. ú. Bečov nad
Teplou do majetku města Bečov nad Teplou od Karlovarského kraje o celkové výměře 316 m2. Jedná se o pozemky p.č. 3189/6, o výměře 120 m2, p.č.
3189/7 o výměře 14 m2, p.č. 3189/8 o výměře 27 m2, p.č. 3189/9 o výměře 131 m2 a p.č. 3189/10 o výměře 24 m2, dle GP č. 605-573/2012, který je
odsouhlasen Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje
Usnesení schváleno 14 hlasy
7) ZMě schvaluje vyhlášení záměru bezúplatného převodu severní a střední
části pozemku p.p. 3121/1 druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, o velikosti cca 400 m2, se zajištěním břemene přístupu
pro přilehlé nemovitosti a veřejnost (rozsah bude upřesněn na základě GP),
p.p. 91/2 druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda o výměře 209 m2, p.p.č. 146/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 158 m2
a p.p.č. 146/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 66 m2, vše v k. ú.
Bečov nad Teplou
Usnesení schváleno 14 hlasy
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K bodu programu 4) Různé
1) ZMě schvaluje pravidla hospodaření města Bečov nad Teplou na základě
rozpočtového provizória pro rok 2013 a to na úrovni příjmů a výdajů roku
2012 včetně přijatých rozpočtových opatření a to do doby schválení rozpočtu
města na rok 2013. Veškeré závazky vůči třetím osobám budou městem
řádně plněny a nové smluvní vztahy budou uzavírány pouze v případě nezbytnosti zajištění řádné správy města a MěÚ
Usnesení schváleno 14 hlasy
2) ZMě schvaluje:
a) zadání zpracování žádosti o poskytnutí finanční podpory na tvorbu územního plánu města Bečov nad Teplou v Integrovaném operačním programu
MMR, na základě vyhlášené výzvy ze dne 16. listopadu 2012. Bečov nad
Teplou splňuje minimálně jednu předepsanou podmínku – město se nachází
v rámci Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje ve Specifické oblasti nadregionálního významu SH2 Tepelsko-Toužimsko
b) zpracovatele žádosti firmu Olivius se sídlem Atletická 2221, Sokolov,
zastoupenou jednatelem Mgr. Tomášem Správkou a to za cenu 20.000,-Kč +
DPH. Příprava všech nutných podkladů a příloh k vypracování žádosti začne
ihned po schválení Smlouvy o zpracování žádosti. Zpracovaná žádost musí
být předložena do 07. 01. 2013.
Usnesení schváleno 14 hlasy
3) ZMě bere na vědomí Radou města přijata Rozpočtová opatření v období
od 18. září do 12. prosince 2012 č. 7-9/2012
Usnesení schváleno 14 hlasy
4) ZMě bere na vědomí zápisy Kontrolního výboru (KV), Finančního výboru (FV) a Výboru pro regeneraci městské památkové zóny a obnovy obce
(VRMPZaOO). Závěry a doporučení VRMPZaOO budou projednána při přípravě rozpočtu na rok 2013
Usnesení schváleno 14 hlasy
5) ZMě schvaluje
a) aby město Bečov nad Teplou bylo ručitelem při navýšení kontokorentního
účtu MSB s.r.o. se sídlem Školní 430, Bečov nad Teplou, zastoupenou jednatelkou společnosti Andreou Petrovovou ve výši. Kontokorentní účet bude
navýšen na částku 200.000,-Kč (doposud 100.000,-Kč)
b) návratnou finanční výpomoc ve výši 43.000,- Kč (přibližně ztráta hospodaření za rok 2011) pro MSB s.r.o. Finanční výpomoc bude čerpána MSB
s.r.o. v případě krajní potřeby, například na pokrytí plateb odvodů sociálního
a zdravotního pojištění
Usnesení schváleno 10 hlasy, Zdrželi se: M. Bláha, F. Neuwirth, Z. Ehrlich, L.
Sýkorová
6) ZMě ukládá Kontrolnímu výboru do 14.ZMě:
a) prověřit postup RMě při schvalování projektů Bečovské hřiště – etapy I.,
II., a III., včetně výběru dodavatele
b) prověřit ceny některých dřevěných prvků například: I. etapa: sestava věže,
II. etapa: Kolotoč, lavice, prolézačky, doprava a montáž, III. etapa pergola
Usnesení schváleno 13 hlasy; Termín kontroly na jednání 14. ZMě
7) ZMě ukládá lesnímu hospodáři V. Novotnému zpracovat a předložit
zprávu, o plnění nájemné smlouvy na hospodaření v městských lesích Lesní
společností Bečov s.r.o. dle LHE
a) roční výši těžeb a celkové těžby za dobu konání smlouvy
b) kolik ha bylo zalesněno, jaký byl přírůstek holin a plocha přirozené obnovy
c) kolik bylo provedeno prořezávky v ha a předmýtní úmyslné těžby ročně,
vše ročně a následně celkově a jak to koresponduje s LHP
Usnesení schváleno 13 hlasy, Termín kontroly na jednání 14. ZMě
8) ZMě ukládá zastupitelům Zdeňku Ehrlichovi a Miroslavu Neprašovi zpracovat ve spolupráci s jednatelkou společnosti MSB s.r.o. a starostkou města
celoroční Plán údržby města Bečov nad Teplou na rok 2013
Usnesení schváleno 13 hlasy
9) ZMě souhlasí s předloženou stavební projektovou dokumentací přechodového místa v ulicích Pod Zámkem a Plzeňskou a ZMě bere na vědomí, že
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realizace chodníku bude probíhat souběžně s rekonstrukcí mostu realizovanou ŘSD v roce 2013-14;

řešen přístup břemenem. Přístup k ostatním nemovitostem bude řešen oddělením od pozemku a ponecháno ve vlastnictví města

dále ZMě souhlasí s přípravou:
a) na zadání zpracování stavební projektové dokumentace dalších 3 přechodových míst na Plzeňské ulici v úseku Příčná-Rybářská, Toužimská-Plzeňská
a spojnicí dvou autobusových zastávek na Karlovarské ulici
b) na vypsání výběrového řízení malého rozsahu na zpracování Programu
regenerace MPZ
c) na zadání zpracování dopravní studie města Bečov na Teplou, včetně
parkovacích ploch
d) na zadání výběrového řízení na realizaci stavby Revitalizace centra města
náměstí 5. května
e) na vypsání výběrového řízení na zpracování stavení projektové dokumentace Revitalizace centra náměstí 5. května v úseku od zámecké brány po fasádu základní školy a část Školní ul. navazující na náměstí
f) na zpracování stavební projektové dokumentace rekonstrukce ulice Školní,
včetně 3 slepých odboček a ulice Nová
g) na realizaci rekonstrukce veřejného osvětlení města
h) na zpracování stavební projektové dokumentace na přípravu realizace
infrastruktury v ulici Tepelská v části navazující na náměstí směrem ke hřbitovu a to z důvodu možností využití dotačních titulů a již vypsaných anebo
připravovaných výzev. Samotné žádosti budou předloženy ke schválení
v ZMě a záměry v návrhu rozpočtu na rok 2013
Usnesení schváleno 13 hlasy

K bodu 04) programu – Různé

10) ZMě schvaluje za kronikáře města Bečov nad Teplou od 01. 01. 2013
paní Janu Dyedekovou, trvale bytem Nádražní 112, Bečov nad Teplou.
Spolupracovníkem kronikářky je jmenován pan Rudolfa Káva, trvale bytem
Nová ul. 449, Bečov nad Teplou. ZMě děkuje paní Mgr. Martě Woydichové
za dosavadní spolupráci na přípravě zápisu kroniky města v roce 2012 a aktivitách spojených se změnou přístupu k záznamu historie města. Dosavadní
tým „Pracovní skupina kronika“ bude nadále vyzýván ke spolupráci na tvorbě
kroniky a další související činnosti na setkání u starostky města minimálně
2x ročně
Usnesení schváleno 13 hlasy
Stručný záznam diskuse k bodům jednání ZMě, která proběhla
před přijetím usnesení:
K bodu 01) programu – Zahájení a organizační záležitosti
p. Neuwirth - námitka-všechny materiály nebyly zaslány
Starostka - materiály byly zaslány zastupitelům elektronicky v úterý 04. 12.
2012
p. Neuwirth – všechny nebyly, jen část
K bodu 03) programu – Záměry, prodeje a převody pozemků
Bod č.1
p. Bláha- Dotace na ÚPD připadá na rok 2013? Bude zahrnuta do rozpočtu
na rok 2013?
Starostka: nepotvrzené dotace se do rozpočtu nezahrnují
Bod č.3
pí. J. Dyedeková - proč je rozdíl v cenách pozemků?
p. Ing. P. Kužvart - jedná se o komunikaci, sazba je vyšší
pí. Sýkorová - bylo jednáno s panem Mgr. Jurisem?
p. Starostka - jednání probíhá, do úvahy připadá i směna části pozemků
Bod č.4
p. Neuwirth navrhl 10,-Kč/m2
Starostka - dotaz na manžele Zelenkovy, zda chtějí ten pozemek udržovat?
p. Zelenka se vyjádřil, že pozemek opravdu chtějí udržovat
p. Ing. P. Kužvart navrhl manželům pronájem, nebo odkup menší výměry
Bod č. 7
p. Neuwirth - jak je řešen přístup ke Žluté vile?
p. Ing. P. Kužvart - NPÚ chce nechat pozemky přístupné, případně bude

Bod č. 2
p. Neuwirth - do kdy musí být žádost zpracovaná?
Starostka – do 0 8. 01. 2013 musí být žádost o dotaci na ÚPD podaná na ministerstvu MMR ČR
Bod č. 3
pí. Sýkorová - dotaz na položku rozpočtových opatření č. 2143
Starostka - finance byly přesunuty z důvodu navýšení výdajů v kapitole sběr
a svoz komunálního odpadu z kapitoly cestovní ruch
Bod č. 4
p. Neuwirth - příliš vysoká částka za dohody o provedení práce?
Starostka přečetla seznam prací, na které jsou uzavírány dohody pro Městský úřad (lesní hospodář, informatik, pomoc při svatbách, knihovna, poradce
veřejné správy, správa veřejného osvětlení, kronika, úklid sněhu v K. Jezu
pí. Mgr. M. Beerová k tomu dodala, že např. oddávající odměnu nedostávají
pí Sýkorová - jak se čerpají finance z Fondu obnovy města?
Starostka - dle pravidel schválených ZMě
Bod č. 5
p. Bláha namítl, že se ho bod 5 jako zastupitele netýká
p. Mgr. V. Dicá – naopak, je to v kompetenci zastupitele
Zastupitelé p. Neuwirth, pí Sýkorová, p. Ehrlich, pí. O. Haláková,
p. Ing. P. Kužvart, p. Ing. J. Šindelář diskutovali nad situací v Městské společnosti Bečov s.r.o.
K tématu se vyjádřila jednatelka MSB s.r.o. A. Petrovová
p. Ing. J. Šindelář nabídl MSB s.r.o. v případě kalamity na pomoc dva zaměstnance ZO ČSOP BERKUT.
Bod č. 6
Zastupitelé hlasovali:
O snížení kompetentní finanční částky pro RMě dle návrhu p. Neuwirtha
z dosavadní schválených 500.000,-Kč na 100.000,-Kč
Návrh nebyl schválen: Pro hlasovali 4, p. Bláha, p. Neuwirth, p. Ehrlich,
pí. Sýkorová
Proti 9, pí. Haláková, pí. Mgr. Beerová, p. Ing. Kužvart, p. Novotný, p. J.
Špak, pí. Pejmlová-Kubát, p. Ing. p. Špak, p. Ing. J. Šindelář, p. Ing. Teplík
Zdržel se 1, p. Rudolf
pí. Mgr. J. Rudolfová - např. dotace pro ZŠ musí být převedena do druhého
dne z účtu města na účet školy, nestíhá se svolat zastupitelstvo
p. Ing. J. Šindelář připomněl, že převody financí v projektu Bečovské dětské
hřiště byly prováděny v rozmezí tří let, v samostatných etapách, nelze je
sčítat
pí. Mgr. M. Beerová se zeptala, proč neprotestovali zastupitelé p. Ehrlich
a p. Nepraš v době, kdy se dětské hřiště schvalovalo
p. Ehrlich - neznal jsem celý projekt
Starostka – pokud má někdo zájem o informaci, může kdykoliv přijít na radnici
pí. Mgr. J. Rudolfová připomněla styl jednání pana Neuwirtha v době, kdy
byl ve vedení města ….Navrhujte si co chcete nás je 8…!
p. F. Neuwirth - Jo a vás je teď 11 proti nám 5
Zastupitelé hlasovali dle návrhu návrhové komise stažení původního bodu
návrhu zápisu č. 12/04/06 od bodu II. – VIII. a odložení jeho projednání
na 14. ZMě
Pro 13
Přestávka
19:41 hod. se omluvil a odešel p. Ehrlich
Bod č. 9
p. Neuwirth - jednal někdo s p. Ehrlichem a p. Neprašem?
Starostka: Ano, oba zastupitelé souhlasí s nabídkou spolupráce na plánu
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BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
údržby města
Jednání 12. zasedání ZMě ukončeno v 20:37 hod.
V Bečově nad Teplou dne 21. prosince 2012
Ověřovatelé zápisu: Ing. S. Teplík, F. Neuwirth
								
Oľga Haláková
starostka města
Zapsal(a): Lenka Kubát

13. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané ve čtvrtek 03. ledna 2013 od 17.00 hod.
v zasedací síni Městského úřadu 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, Ing. S. Teplík, Z. Ehrlich, F. Neuwirth, M. Nepraš
Omluveni: M. Bláha, I. Rudolf, J. Špak
Zahájení a organizační záležitosti
Program: 13/01 Zahájení a organizační záležitosti
13/02 Územní plán města
13/03 Různé
Navržený program schválen 12 hlasy
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určen: Lenka Pejmlová-Kubát
Schváleno 12 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: F. Neuwirth, Ing. S. Teplík
Schváleno 10 hlasy, zdrželi se F. Neuwirth, Ing. S. Teplík
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: Ing. P. Špak
Členové komise: L. Sýkorová, Z. Ehrlich
Zvoleni 11 hlasy, zdržel se Z. Ehrlich
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 12. zasedání, ze dne 12. prosince 2012 bez připomínek
Usnesení schváleno 12 hlasy
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 2) programu – Územní plán:
1) ZMě Bečov nad Teplou schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5
písm. B) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), Zadání Územního plánu Bečov nad Teplou předložené pořizovatelem územně plánovací
dokumentace Magistrátem města Karlovy Vary, odborem Úřad územního
plánování a stavební úřad
Usnesení schváleno 12 hlasy
2) ZMě pověřuje starostku města k podpisu žádosti o dotaci z IOP MMR ČR
v roce 2013, na Územní plán města Bečov nad Teplou
Usnesení schváleno 12 hlasy
K bodu programu 3) Různé:
1) ZMě souhlasí s podáním žádosti o dotaci z titulu MMR POV – projekt
s názvem „Děti a mládež pro Bečov“ s podmínkou zapojení dětí a mládeže
do komunitního života města, které bude předcházet anketa ve spolupráci se
základní školou a veřejné setkání dětí a mládeže
Usnesení schváleno 12 hlasy
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2) ZMě bere na vědomí informace o výzvě MěÚ Bečov nad Teplou k nápravě
stavu nemovitostí majitelům 3 objektů v havarijním stavu – U Trati st. p. č.
444 – majitel uvažuje o prodeji objektu, Úzká ul. st. p. č. 127 – majitel připravuje opravu objektu a Plzeňská ul. st. p. č. 332 (majitelka sděluje záměr
demolice)
Usnesení schváleno 12 hlasy
3) ZMě bere na vědomí informace o výzvě MMR ČR podprogramu 117 514
„Podpora výstavby podporovaných bytů“ a ZMě souhlasí se zpracováním
záměru pořízení objektu vhodného k výstavbě vstupních bytů, sociálních
bytů apod., který bude předložen ZMě po projednání ve Finančním výboru
a Výboru MPZ a obnovy obce
Usnesení schváleno 12 hlasy
Termín kontroly červen 2013
Stručný záznam diskuse k bodům jednání ZMě, která proběhla před přijetím usnesení:
K bodu 01) programu – Zahájení a organizační záležitosti
p. F. Neuwirth – požádal o zpracování zápisu dříve
pí. Starostka - zápis byl ověřovatelům odeslán v zákonném termínu a to
elektronicky, takže byl čas na řádnou kontrolu a souběžně byl k podpisu
připraven na MěÚ
K bodu 02) programu – Územní plán města
p. Z. Ehrlich - Kdy se budou řešit změny v Územním plánu města?
p. Kužvart - v 2. etapě
pí. Starostka – budou následovat veřejná projednání nového Územního plánu
města
pí. Starostka - důležité je vytvořit územní plán města prozíravě s ohledem
na budoucí vývoj města
K bodu 03) programu – Různé
Bod č. 1
p. Z. Ehrlich - zda se do dotačního titulu musí napsat, na co se peníze konkrétně použijí
pí. Starostka - samozřejmě. Pravděpodobnost získání dotace opakovaně je
menší, uspěli jsme již 3 krát a získali jsme cca 1,1 mil. V dotačním titulu jde
o podporu sportování dětí a mládeže, a pokud budeme úspěšní i po čtvrté,
zlepší se sportovního zázemí na vytipovaných místech v objektu sokolovny,
anebo dalších místech dle výstupu z ankety a připravovaného veřejného
projednání
Bod č. 2
p. J. Turek - Zda se dá jednat s majiteli o odkupu objektů v havarijním stavu,
např. Centrál?
p. P. Kužvart - majitelé Centrálu chtějí objekt prodat, ale ne pod cenou
Bod č. 3
zastupitelé diskutovali nad možnými objekty, které by bylo vhodné použít
na sociální byty, startovací byty a byty pro seniory
p. F. Neuwirth – navrhuje v souvislosti se zdravot. střediskem odkoupit ordinace lékařů
p. P. Kužvart – nabídl 2 nemovitosti městu; je možná směna za 10 ha lesa
Jednání 13. zasedání ZMě ukončeno v 18:30 hod
V Bečově nad Teplou dne 9. ledna 2013
Ověřovatelé zápisu: Ing. S. Teplík, F. Neuwirth
								
Oľga Haláková
starostka města
Zapsal(a): Lenka Pejmlová-Kubát

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
14. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané v úterý 26. února 2013 od 17.00 hod.
v zasedací síni Městského úřadu v Bečově nad Teplou

Teplou. Veřejné Setkání s občany na téma údržby města se bude konat v úterý 12. 03. 2013 v ZUŠ J. L. od 16:30 hodiny
b) RMě přijata rozpočtová opatření č. 10/2012
Usnesení schváleno 14 hlasy

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. Kubát (Pejmlová), Ing. P. Špak, Ing. S.
Teplík, Z. Ehrlich, F. Neuwirth, M. Nepraš, M. Bláha (příchod v 17.20h, hlasoval od bodu programu č. 2), I. Rudolf, J. Špak
Omluveni: L. Sýkorová

4) ZMě projednalo žádost pana Antonína Češky o koupi části pozemkové
parcely č. 3113/3 v k.ú. Bečov nad Teplou. Na základě doporučení RMě
a v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje města a Státního hradu a zámku, kde se počítá s otevřením okružní stezky právě v místech skalního masivu sousedícího s uvedeným pozemkem, zastupitelstvo prodej zamítá
Usnesení schváleno 14 hlasy

Zahájení a organizační záležitosti

5) ZMě schvaluje podání žádosti o dotaci z POV Karlovarského kraje na Rekonstrukci podlahy v části objektu ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou – mateřské
škole v prioritě č. 1 a Rekonstrukci hřbitovní zdi v prioritě č. 2.
Usnesení schváleno 14 hlasy

Program: 14/01 Zahájení a organizační záležitosti
14/02 Rozpočet města Bečov nad Teplou na rok 2013
14/03 Různé
Navržený program schválen 12 hlasy, proti F. Neuwirth
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti
A) Zapisovatelem zápisu určen: Žaneta Svobodová
Schválen 12 hlasy, zdržel se 1 - F. Neuwirth
B) Ověřovateli zápisu určeni: Lenka Kubát, Z. Ehrlich
Schváleno 12 hlasy, zdržel se 1 - Z. Ehrlich
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: Ing. P. Špak
Členové komise: Ing. S. Teplík, M. Nepraš
Zvoleni 12 hlasy, zdržel se1 - S. Teplík
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 13. zasedání, ze dne 03. ledna
2013 bez připomínek
Usnesení schváleno 12 hlasy, zdržel se1 - M. Nepraš
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 2) programu – Rozpočet města Bečov nad Teplou na rok 2013
1) ZMě schvaluje rozpočet města na rok 2013 jako přebytkový, ve výši
celkových příjmů =12 310 100,- Kč a celkových výdajů = 11 388 040,-Kč
s tím, že přebytkem rozpočtu ve výši celkem = 922 060,- Kč spolu se zůstatkem prostředků na účtech města z roku 2012 ve výši celkem = 159 380,- Kč
se financují splátky dlouhodobě přijatých prostředků půjček z dřívějších
let (financování rozpočtu). Dále ZMě schvaluje v rámci rozpočtu města
plán tvorby a použití Fondu obnovy města na rok 2013 a rozpočtový výhled
na rok 2014 a 2015, to
vše ve znění, jak je uvedeno v příloze tohoto zápisu
Usnesení schváleno 14 hlasy
K bodu programu 3) Různé:
1) ZMě bere na vědomí informace o kontrole plnění zastupitelstvem města
přijatých usnesení s konstatováním: úkol trvá: - bod jednání 06/04/01,
12/04/06, 12/04/07
Termín kontroly květen 2013
Usnesení schváleno 11 hlasy, zdrželi se 3 - M. Nepraš, Z. Ehrlich, F. Neuwirth
2) ZMě vyhlašuje záměr převodu části pozemku p.p.č.3189/1, v k.ú. Bečov
nad Teplou, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, na kterém je
umístěna část stavby silnice III/21019 ve směru na Novou Ves ve vlastnictví
Karlovarského kraje. Jedná se o západní a jihozápadní část pozemku o výměře cca 250-300 m2. GP bude zhotoven na náklady Karlovarského kraje
Usnesení schváleno 14 hlasy
3) ZMě bere na vědomí
a) informace o průběhu přípravy zpracování Plánu údržby města Bečov nad

6) ZMě schvaluje vzdání se předkupního práva Města Bečov nad Teplou
sjednaného k nemovitosti - zdravotní středisko čp. 422 a 423, na p.p.
. 551/1 a 551/2 v k. ú. Bečov nad Teplou. Toto předkupní právo vyplývá
z Kupní smlouvy o převodu vlastnictví věcí nemovitých a movitých, dále
smlouvy zřízení předkupního práva mezi městem Bečov nad Teplou a manžely Mgr. Kateřinou a Ing. Pavlem Sázečkovými, ze dne 26. ledna 2005
s předmětem smlouvy převodu nebytových jednotek a spoluvlastnických
podílů na společných částech budovy a pozemku
Usnesení schváleno 12 hlasy, zdrželi se 2 - M. Nepraš, F. Neuwirth
7) ZMě bere na vědomí
a) zprávu předsedy Kontrolního výboru zastupitelstva týkající se realizace
Dětského hřiště
b) zprávu lesního hospodáře, o plnění nájemní smlouvy na hospodaření
v městských lesích Lesní společností Bečov s.r.o. dle LHP
Usnesení schváleno 13 hlasy, zdržel se 1 - F. Neuwirth
8) ZMě bere na vědomí předloženou zprávu pořizovatele a na základě výsledků předloženého vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu
Změny č. 3.1./2010, výsledku jednání ze dne 14.2.2012 a výsledku řešeného
rozporu Ministerstvem pro místní rozvoj, schvaluje ukončení projednávání
Změny č. 3.1./2010
Usnesení schváleno 12 hlasy, zdrželi se 2 - Z. Ehrlich, M. Nepraš
Stručný záznam diskuse k bodům jednání ZMě, která proběhla před přijetím usnesení:
K bodu 01) programu – Zahájení a organizační záležitosti
F. Neuwirth - námitka, konstatuje, že nedostali podklady k tomu, co bude
dnes projednáváno, v zápise není připraveno, co se na 12. ZMě dohodlo
a usneslo, že bude projednáván bod 12/04/06 vidím, zastupitelstvo řeklo, že
se bude projednávat na 14. ZMě, což je dneska, dále žádá, aby ve výborech
byly zastoupeny všechny strany
O. Haláková - všechny dostupné podklady byly zaslány elektronicky zastupitelům dne 18. 02. 2013, zpráva Kontrolního výboru byla předána zde před
jednáním zastupitelstva a zpráva o hospodaření v městských lesích taktéž,
takže nemohly být předány dříve. Některé body, které tam uvádíte, již projednány byly na 12. ZMě, zastupitelé byli informováni předem o dnešním
programu, můžete kdykoliv přijít na radnici a k navrženému programu se
vyjádřit, tedy ze strany radnice nedošlo k pochybení. Další body budou
projednány dnes. Co se týče požadavku na zastoupení ve výborech, po volbách 2010 bylo nabídnuto členství ve výborech všem zastupitelům, bez
ohledu na kandidátní seskupení, ve kterém kandidovali. Pan Bláha a M.
Nepraš požadovali pouze funkci předsedy, o členství neměli zájem a odmítli
ho. V současnosti mají výbory zastupitelstva 5 členů a navýšení počtu je
neopodstatněné vzhledem k velikosti města, nevidím důvod a nepřipadá mi
slušné někoho bezdůvodně odvolávat z výboru
P. Kužvart – doba roku a půl před komunálními volbami již není vhodná pro
změnu, karty budou znovu rozdány po volbách na podzim v roce 2014
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F. Neuwirth - uvádí - zastupitelstvo schválilo odložení bodu, jak jsem již
jmenoval a tady to v jednání vůbec není. V programu chybí projednání bodu
ohledně vytěžení dřeva v Botanické zahradě.
O. Haláková - konstatuje, že se v rámci jednání v bodě Různé dnešního zastupitelstva dočká a jeho připomínky budou zapsány v zápisu
Bod A)
F. Neuwirth - vznesl protinávrh na zapisovatelku, navrhl – M. Beerovou
Hlasování pro 1 – F. Neuwirth, proti 10 – O. Haláková, P. Kužvart, M. Beerová, L. Kubát, J. Šindelář, P. Špak, V. Novotný, J. Špak, I. Rudolf, S. Teplík;
zdrželi se 2- M. Nepraš, Z. Ehrlich
– protinávrh byl zamítnut
Dále byl hlasován a odsouhlasen původní návrh na zapisovatelku Ž. Svobodovou
K bodu 02) programu – Rozpočet města Bečov nad Teplou na rok 2013
O. Haláková – předložila návrh rozpočtu na rok 2013 - po přípravě v souladu
s predikcí Ministerstva financí ČR a výsledku hospodaření města za rok
2012; dále po projednání ve Finančním výboru a na pracovním jednání se
zastupiteli před konáním 14. ZMě, dále navrhla úpravu vyvěšeného návrhu
rozpočtu v příjmech snížit o 100.000,-Kč z důvodu potvrzeného ročního
snížení daně z nemovitosti na stavby a stavební pozemky o 40% a tedy
předpokládaného nižšího příjmu pro město (změna platná od 01. 01. 2013)
a snížení výdajů o 100.000,- Kč celkem, úpravou třech položek návrhu viz
důvodová zpráva k návrhu rozpočtu, která je přílohou dnešního zápisu
K bodu 03) programu – Různé
Bod č.1
M. Nepraš - navrhuje, aby byl stanoven konkrétní termín kontroly usnesení
O. Haláková - konstatuje, že konkrétní termín je květen. Květen je nejbližší
pravděpodobný termín konání dalšího zastupitelstva, den nelze v této chvíli
upřesnit
Bod č.2
Bez dotazů a připomínek
Bod č.3
Starostka – vysvětlila strategii tvorby Plánu údržby města a další kroky pracovní skupiny, která zpracuje podklady v textové, fotografické a elektronické
podobě, zveřejní anketu a svolá veřejné Setkání na 12. 03. 2013 v ZUŠ J. L.
od 17:00 hod.
Bez dotazů a připomínek
Bod č.4
F. Neuwirth - se táže, zda se Tomáš Wizovský vyjádřil k tomu, kudy přesně
povede okružní cesta
P. Kužvart – neřekl, okruh se zatím promýšlí
O. Haláková – v souladu se strategií Státního hradu a zámku (zpřístupnění
hradního parku veřejnosti v daném režimu) a strategií města vzhledem k připravované stezce podél řeky a také plánované cyklostezce, nástupní pozemek
na pravém břehu řeky u skalního masivu má propojit lávka a stezka hradním
parkem, která povede po břehu řeky až k Plzeňské ulici
M. Nepraš - se ptá, zda existuje původní fotografie toho místa
O. Haláková – pamětníci pamatují v těchto místech pěšinu, vedoucí do tehdy
osídlené části podhradí, kterou časem zlikvidovala řeka
J. Šindelář - uvádí, že projednávaným místem historicky vedla cesta do podhradí
M. Nepraš – zda bude hradní park volně přístupný
J. Šindelář – Hradní park bude pojat jako rekreační zázemí a bude zde nějaká
otevírací doba např. od 9 do 21 h. Byla by chyba hradní park neznepřístupnit
jiným vlastnictvím
Bod č.5
Bez dotazů a připomínek
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Bod č.6
O. Haláková - konstatuje, že dle Ing. Sázečky není možné odkoupení pouze
ordinací.
Ing. Sázečka mi řekl, že ordinace jsou pro něj ztrátové. Připravujeme další
jednání s majitelem zdravotního střediska a budeme projednávat případně
úhradu jeho ztráty.
F. Neuwirth – zda se řešily ztráty s doktory
O. Haláková - uvádí, že to je vztah mezi majitelem a doktory, pravděpodobně
to řešili, jelikož máme informaci, že původní ztráty byly mnohem vyšší
F. Neuwirth – zda se očekává nějaká nabídka ze strany Ing. Sázečky
O. Haláková – budeme jednat o tom, zda je město ochotno uhradit roční
ztrátu
F. Neuwirth – zda se ví, jaký je jinak záměr majitele nemovitosti
O. Haláková – předpokládáme, že bude chtít nemovitost prodat, ale naše
hlavní starost je, aby byla zachována zdravotní péče
F. Neuwirth - jsem pro to, aby se uhradila roční ztráta
O. Haláková – po obdržení písemné žádosti majitele to projednáme v orgánech města
F. Neuwirth – zda se uvažovalo o koupi celé nemovitosti, aby se z toho udělaly např. byty
O. Haláková – stavba je podmáčená, myslím si, že to není dobrá strategie,
bylo by to velmi finančně náročné a prostory jsou na tyto účely malé a ne
nejvhodnější
F. Neuwirth – abychom tak nepřišli o lékaře
O. Haláková – je našim prvořadým úkolem, aby byla nadále zachována
zdravotní péče. Majitel o tom ví, a proto požaduje úhradu ztráty z rozpočtu
města. Pokud uvažujeme o koupi nemovitosti, tak pouze z důvodu zachování ambulancí a potom musíme uvážit vhodnost investice. Ve městě jsou
vhodnější objekty pro ambulance, s dobrou infrastrukturou. Také jednáme
o dalších prostorách pro doktory – například v rámci záměru získání objektu obchodního domu a jedná se o možnosti získat pro tyto účely prostory
v soukromém vlastnictví v centru města. To se jeví jako lepší strategie
a méně finančně nákladná.
M. Beerová – budova zdravotního střediska je opravdu v hrozném stavu, je
podmáčená, kanalizace je v havarijním stavu atd. Momentálně se diskutuje
jen o předkupním právu. Až přijde další nabídka, pak se o ní můžeme bavit.
Každopádně si myslím, že dům není dobrý jako investice.
Bod č.7
7a)
F. Neuwirth – zda byla dodržena částka 500.000,-Kč schválená pro RMě
a disponování v rámci rozpočtového opatření. Částka na pergolu byla
60.000,- Kč, přičemž stála 82.000,-Kč, zda se k tomu může vyjádřit
S. Teplík – ceny, které jsem uvedl, byly bez DPH. Na realizaci hřiště byla
čerpaná dotace, RMě neschvalovala částku 500.000,-Kč z rozpočtu města
Z. Ehrlich – kdo schvaloval nabídku
S. Teplík – Komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek. Členové
komise byli členové RMě
V. Dicá – na tom není nic nezvyklého, je běžné, že hodnotící komise je totožná s RMě
M. Bláha – zda je určený někdo, kdo se o hřiště bude starat
O. Haláková – Provoz Dětského hřiště má na starosti MSB s.r.o. Provádí
denní záznamy z kontroly hřiště dle předpisů. Kontrola dětských hřišť je
prováděna velmi pečlivě i nezávisle na provozovateli. Minimálně 2x ročně
M. Bláha – nejde přece jen o hlídání objektu, musí se dělat něco více
O. Haláková – Provozovatel zajišťuje mimo jiné komunikaci mezi výrobcem
jednotlivých prvků, který v záruce opravuje případné nedostatky, dále zajišťuje výměnu písku, údržbu celého prostoru jediného veřejně provozovaného
hřiště ve městě apod.
Z. Ehrlich – zda by mohl S. Teplík zaslat zprávu zastupitelům
S. Teplík – ano, společně se zápisem vám zašleme i tuto zprávu
7b)
M. Beerová – zda se v roce 2008 dělaly prořezávky
V. Novotný – ne
P. Kužvart – v rámci diskuze o Honebním společenství - v loňském roce byla
podána výpověď nájemci LČR

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
F. Neuwirth – jaký byl důvod výpovědi
P. Kužvart – to, že nájemce zaplatil opožděně, ale pravým důvodem bylo to,
že nájemce nekomunikoval a nespolupracoval
Bod č.8
V. Dicá – zda dojde k narovnání změny územního plánu
P. Kužvart – se vší pravděpodobností ano

Jednání 14. zasedání ZMě ukončeno v 19:02 hod.
V Bečově nad Teplou dne 01. března 2013
Ověřovatelé zápisu: Lenka Kubát, Z. Ehrlich
Oľga Haláková
starostka města

Zapsal(a): Žaneta Svobodová

reklama

Finanční poradce Wüstenrot
Očekáváme
• SŠ/VŠ vzdělání
• Zájem o další vzdělávání a rozvoj
• Uživatelská znalost práce na PC
• Prodejní schopnosti a dovednosti
• Výborné komunikační dovednosti
• Schopnost naslouchat klientovi a jeho potřebám
• Samostatnost, zodpovědnost, orientaci na výsledky
• Časová flexibilita
• Řidičský průkaz B
• Práce na ŽL
• Praxe na obdobné pozici výhodou
• Základní znalost NJ vítána

Nabízíme
• Zázemí silné a stabilní mezinárodní finanční skupiny
• Stabilní pracovní příjem a finanční ohodnocení
odpovídající prodejním výsledkům
• Možnost profesního a odborného růstu podle
transparentních pravidel kariéry
• Práce na plný úvazek
• Flexibilitu při realizaci pracovních činností a úkolů
• Přátelský kolektiv
• Nástup možný dle dohody

Kontakt:
Wüstenrot

Olga Strnadová
M: +420 608 922 502
Karlovy Vary
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BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Výlet do Národního tecnického muzea v Praze

Výlet z Bečova nad Teplou do Národního technického muzea v Praze, na výstavu návrhů architektonické soutěže na obnovu Bečovského hradu.
Dne 15. února 2013 vyjelo z Bečova nad Teplou 39 dospělých a 11
dětí na návštěvu Národního technického muzea v Praze. Tomuto
výletu předcházela vernisáž výstavy všech soutěžních architektonických návrhů na obnovu hradu, kde
se zástupci zejména z odborné oblasti památek, architektury, umělci
a další osobnosti setkali poprvé
před návrhy řešení středověkého
hradu. Hodně se diskutovalo o samotných návrzích ale i o záměrech
přestavby z minulosti. Atmosféra
mezi návštěvníky výstavy byla napjatá, vážné argumenty o dalších
krocích obnovy, o nejlepším či
nejvhodnějším řešení či o samotné realizaci potvrzovaly hluboký
zájem o další osud jedné z nejvýznamnějších kulturních památek
Karlovarského kraje.
A Bečovští také projevili velký zájem vidět tuto uníkátní výstavu
a prohlédnout si Národní technické
muzeum. Po příchodu do muzea
nás osobně přivítal ředitel muzea
pan Karel Ksandr a umožnil nám
prohlédnout si celé muzeum. Celodenní výlet do Prahy, kterého se
zúčastnili zástupci všech generací
se vydařil.
(OH)
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Výlet do Národního tecnického muzea v Praze
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BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou

V letošním roce se připravuje zadání stavební
projektové dokumentace na řešení prostoru
náměstí a to od zámecké brány k fasádě základní
školy. Záměrem je připravit vydláždění náměstí
a to kompletně, včetně vyřešení dopravní situace,
chodníků, veřejného osvětlení až po mobiliář.
Na jednání Výboru Městské památkové zóny se
připravují strategické kroky, potřebné pro realizaci
revitalizace centra historického města Bečov nad
Teplou. Základní škola je městskou dominantou

náměstí, je protipólem barokního zámku, který je
součástí národní kulturní památky. V této chvíli je
po kostele sv. Jiří nejvýznamnější budovou, jejíž
vzhled bude reprezentovat město. Rekonstrukce
školy bude náročnou záležitostí, v první fázi obnovou infrastruktury, na které pracujeme již šestým
rokem a posléze bude vyřešena fasáda školy
včetně výměny oken. Prostor před školou bude
projektován v tomto roce v rámci stavební dokumentace, včetně území okolo pomníku padlým

a tzv. parčíku na náměstí. Podoba parčíku, který
bude sloužit zejména místním obyvatelům bude
ovlivněna mimo jiné tím, zda archeologická sonda
potvrdí existenci alespoň části základů původní
oválné kašny. V rámci připravovaného Plánu
údržby budou zpracovány detailní plány údržby
jednotlivých staveb a jejich každoroční potřeby
technické i finanční. Těmito kroky bychom měli
nastavit pečlivou údržbu majetku města a zajištění
jeho trvale dobrého stavu. (OH)

Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou

Žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy
Josefa Labitzkého kreslily v posledních měsících
návrhy oplocení hřiště na míčové hry u sokolovny.
Vzniklé kresebné návrhy se staly součástí projektu
města a žádostí o dotace Ministerstva pro místní
rozvoj ČR. Nebylo to poprvé, děti se zúčastnily
všech etap vzniku dětského hřiště, letos je to již
počtvrté. Vymýšlely hrací prvky pro nejmenší,
houpací koníky, kolotoč, kreslící tabule, pískoviště,
houpačky atd. Svými nápady děti pomohly zkultivovat venkovní prostředí sportoviště, které si
budou dlouho užívat. (OH)
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kontakty
Úřad

Městský úřad

Adresa

nám. 5. května 1
364 64 Bečov nad Teplou

Telefon

353 999 318

Fax

353 999 218

E-mail obce

info@becov.cz

WWW

http://www.becov.cz

Starosta

Olga Haláková

Telefon, E-mail
starosty

353999318, olga.halakova@becov.cz

Úřední dny

PO + ST

Úřední hodiny

8.00 - 17.00

IČ

00254410

Dat.schr.

szbbfjh

Spadá do působnosti obce s rozšířenou působností: Karlovy Vary
Spadá do působností obce s pověřeným obecním úřadem: Toužim
Příslušející
úřad

Adresa

Telefon

Fax

950 371 101

Úřední dny

Úřední
hodiny

e-podatelna

Hasičský
záchranný
sbor

Hasičský záchranný sbor
Karlovy Vary, Sokolovská 108A
360 05 Karlovy Vary

950 371 111

Katastrální
úřad

Katastrální úřad Karlovy Vary
Sokolovská 167
360 05 Karlovy Vary

353 417 111

353 417 286
353 417 252

PO + ST

8.00 - 17.00

www_kvary@cuzk.cz

Krajská
hygienická
stanice

Krajská hygienická stanice
Karlovy Vary, Závodní 94
360 21 Karlovy Vary

355 328 311

355 328 330

PO + ST

7.30 - 17.00

sekretariat@khskv.cz

Okr.
veterinární
správa

Krajská veterinární správa inspektorát Karlovy Vary
kpt. Jaroše 318/4
360 06 Karlovy Vary

353 449 026

353 565 615

PO - PÁ

8.00 - 11.00,
13.00 - insp.karlovy-vary.kvsk@svscr.cz
15.00

Pozemkový
úřad

Pozemkový úřad Karlovy Vary
Závodu Míru 725/16
360 17 Karlovy Vary

353 503 132

353 568 239

PO + ST

Úřad práce

Úřad práce Karlovy Vary
Svahová 24
360 01 Karlovy Vary

353 239 511

353 225 544

353 118 216

353 222 913

Magistrát města Karlovy Vary
Živnostenský
Moskevská 21
úřad
361 20 Karlovy Vary
Policie ČR

Policie ČR Bečov nad Teplou
Nová 339
364 64 Bečov nad Teplou

Městský Úřad Toužim
Stavební úřad Sídliště 428
364 01 Toužim

nepřetržitě nepřetržitě

8 -17

PO + ST, ÚT 8.00 - 17.00,
+ ČT
8.00 - 11.00

PO + ST

8.00 - 17.00

nepřetržitě nepřetržitě

ustredna.kv@kvk.izscr.cz

pu_karlovy_vary@mze.cz

posta@kv.mpsv.cz

obzu@mmkv.cz

353 999 317

974 366 705

dotazy@mvcr.cz

353 312 410

353 312 210

PO + ST

8.00 - 17.00

touzim@touzim.cz

matrika

Městský Úřad Bečov nad Teplou
5. května 1
364 64 Bečov nad Teplou

353 999 318

353 999 218

PO + ST

8.00 - 17.00

info@becov.cz

Krajské
vojenské
velitelství

Krajské vojenské velitelství
Karlovy Vary, Foersterova 24
361 01 Karlovy Vary

973 349 401

973 349 410

PO + ST

8.00 - 17.00

kvv.karlovyvary@army.cz

Dávky SSP
- kontaktní
místo

Dávky SSP Karlovy Vary
U Spořitelny 2
361 20 Karlovy Vary

353 118 111

353 222 913

PO + ST

8.00 - 17.00

posta@mmkv.cz

Městský úřad Bečov nad Teplou
náměstí 5. května 1
364 64 Bečov nad Teplou
Telefon: +420 353 999 318
FAX: + 420 353 999 218
Email: info@becov.cz,
datová schránka:
Starostka Olga Haláková
Email: olga.halakova@becov.cz
Mobil: + 420 724 180 137
Skype: Město Bečov nad Teplou
Městská společnost Bečov s.r.o.
Školní 430
364 64 Bečov nad Teplou
Jednatelka Andrea Petrovová
Telefon: + 420 353 999 366
Email: andrea.petrovova.msb@seznam.cz
Základní škola a mateřská škola
Bečov nad Teplou
příspěvková organizace
Školní 152l
364 64 Bečov nad Teplou
Telefon: + 420 353 999 244
Email: zs.becov@seznam.cz
Ředitelka školy Mgr. Jitka Rudolfová
Email: 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
Email: dasadobiasova@seznam.cz
Státní hrad a zámek
náměstí 5. května 13
364 64 Bečov nad Teplou
Správce objektu Mgr. Tomáš Wizovský
Vedoucí návštěvního provozu Alena
Švehlová
Telefon/Fax: +420 353 999 394
GSM: 606 659 637
Email: info@zamek-becov.cz
http://www.zamek-becov.cz
http://www.castlebecov.eu
V případě zájmu o zveřejnění kontaktu
kontaktujte Městský úřad Bečov nad
Teplou
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BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Židovský hřbitov V Bečově nad Teplou
Karlovarský kraj, město Bečov nad Teplou
a občanské sdružení Terra incognita, o.s.
spolupracovaly na vydání první ifnormační
brožury o historii a záměrech obnovy židovského hřbitova v Bečově nad Teplou. Přestože
dnes nalezne návštěvník Bečova nad Teplou
na zdejší židovskou komunitu jen minimum
památek, bylo v minulosti židovské osídlení
jednou z významných součástí života města.
Již za vlády jana Lucemburského (1310 –
1346) platili Židé z Bečova nad Teplou králi
daň, roku 1570 jsou uváděni ve městě 3 dospělí muži, patrně zástupci tří rodin, a na přelomu 16. - 17. století bylo ve městě kolem
10 rodin. Vrcholu dosáhlo židovské osídlení
v 1. pol. 19. století, kdy zde bylo usazeno až
40 rodin. Ve 20. letech 20. století tvořila židovská obec nejvýznamnější náboženskou
menšinu v Bečově. Před německou okupací
českého pohraničí v říjnu 1938 patrně všich-

ni zdejší Židé unikli do vnitrozemí. Válečným
událostem v letech 1939-1945 a nacistickému vyvražďování však uniklo jen několik, původně bečovských Židů a po válce se z nich
do města vrátil pouze jediný, který byl v poválečném období členem obnovené karlovarské
obce.Takto začíná text nově vydané brožury,
sice malého rozsahu ale velkého významu, ve
smyslu připomenuté součásti historie města. V současnosti se uvažuje o vydání knihy,
kompletní informaci o příběhu tohoto židovského hřbitova. Státní židovské muzeum,
Krajské muzeum Karlovy Vary, NPÚ Loket,
město Bečov nad |Teplou a odborníci z oblasti archeologie, na společných jednáních
připravují obnovu židovského hřbitova, ale
také vydání knihy s odborně zpracovanými
fotografiemi a texty. (OH)

SPORT
Sportujeme s hůlkami - 2013
Protože máme rádi sport a někdy věk, někdy nemoc, někdy i nedostatek
času, zapříčiní to, že se mu nemůžeme věnovat v takové míře, jak
bychom si představovali, vymýšleli jsme, jak na to. Chceme zapojit co
nejvíce lidí různého věku i odlišné kondiční vybavenosti. Jediné co nás
napadlo, bylo tzv. nordic walking, neboli severská chůze. Tím, že Bečov
je skoro již horská oblast (myšleno povětrnostními podmínkami), hodí
se sem tento druh sportu – zábavy – nejlépe. Na podzim jsme tedy dali
dohromady partu nadšenců a vyrazili jsme s hůlkami na cestu kolem
Bečovských rybníků. A poněvadž se to líbilo, začali jsme vymýšlet
další aktivity tohoto typu. Díky paní starostce jsme dostali deset párů
docela kvalitních holí (myšleno samozřejmě holí určených k túrám, ne
francouzských holí) a mohli jsme vyrazit.
První, tedy respektive druhou, vycházkou byla trasa z náměstí směr
fotbalové hřiště, dále pak směrem k hájence a odtud už jen do kopce.
Sešli jsme až lyžařskou loukou dolů. Nutno podotknout, že jsme šlapali
v téměř půl metrových sněhových peřinách, protože zrovna 23 února
bylo tolik sněhu, jak nebylo ani o Vánocích. Trasu cca 6,5 km jsme ale
zdárně urazili všichni (Monika, Jana, Lída, Eva, Jiřka) a plni optimismu
jsme si ihned domluvili výšlap na další den, to je na neděli dopoledne.
Tentokrát naše cesta byla i ve znamení dětských radovánek. Vzali jsme
jednoho ochotného tatínka – hlídače a mohli jsme vyrazit směr botanická
zahrada (samozřejmě se souhlasem Jirky Šindeláře). Botanickou máme
oblíbenou, máme tam již vyšlápnuté naše trasy, různé okruhy odlišných
délek i náročností. Zde jsme nachodili také téměř 5 km, takže slušný
výkon. Děti se radovaly, my byli vyčerpáni a tatínek hlídač byl asi rád, že
už odcházíme a končí mu služba.
Plni euforie a nadšení, vyrazili jsme i v týdnu a to ve středu. To jsme
pokořili Chodov. V neděli po ránu, přesněji řečeno v deset hodin, jsme
opět vzali hůlky a naplánovali jsme si trasu směr Nová Ves. Tentokrát
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jsme ušlápli víc než 8 kilometrů a zakončili jsme tak další týden.
Protože jsme se ujistili, že tento druh sportu je pro různé kategorie,
chtěli bychom náš okruh rozšířit o další příznivce. S příchodem jara,
tedy plánujeme další akce, o kterých vás budeme informovat.
Těšíme se na Vás
Jana, Monika, Eva, Šárka, Lída, Jiřka, a další.

SLAVOJ BEČOV --- KOPANÁ
17.3.2013

BEČOV – TEPLÁ (POHÁR)

24.3.2013

BEČOV – BOCHOV“B“

15.00 NE

30.3.2013

DVORY – BEČOV

16.00 SO

7.4.2013

BEČOV – JUNIOR

15.00 NE

13.4.2013

POTŮČKY – BEČOV

15.00 SO

21.4.2013

BEČOV – SADOV

15.00 NE

27.4.2013

PERNINK – BEČOV

17.00 SO

5.5.2013

BEČOV – ŠTĚDRÁ

15.00 NE

12.5.2013

BEČOV – POČERNY

15.00 NE

19.5.2013

BEČOV – DALOVICE „B“

15.00 NE

26.5.2013

BEČOV – DĚPOLTOVICE

15.00 NE

2.6.2013

BEČOV – VERUŠIČKY

15.00 NE

9.6.2013

BEČOV – ŽLUTICE „B“

15.00 NE

HROZNĚTÍN „B“ – BEČOV

17.00 SO

15.6.2013

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
SPORT

V Bečově nad Teplou pokračujeme v Nordic Walking.

TJ Slavoj Bečov nad Teplou reprezentoval
na přespolních bězích V. Dicá a umístil
se na závodě zařazeném do Běžecké ligy
Karlovarského kraje v únoru 2013 v Sokolově,
v kategorii nad 50 let na velmi hezkém druhém
místě.

Fotbalové družstvo SLAVOJ Bečov

Záběry z Valné hromady TJ Slavoj, která proběhla v kamarádské atmosféře. Po zprávách výboru a vyhodnocení činnosti za rok 2012 se mluvilo
o plánech na rok 2013 v oblasti sportu, o budoucnosti fotbalového hřiště a sportovních družstev, které reprezentují Bečov nad Teplou. Dnešní
doba je dobou technickou a sportování se nevěnuje tolik lidí, jak tomu bývalo před léty. Určitě na to doplatíme všichni, kteří nesportují ale
zejména děti. Po oficiální části se atmosféra na Valné hromadě TJ Slavoj Bečov nad Teplou uvolnila a došlo i ke zpěvu. Snad k pobavení všech
přítomných v restauraci Stará pošta.
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Masopust 2013

Do života města Bečov nad Teplou se opět navrací tradiční akce. Není to jednoduché a o to víc si zaslouží poděkování nadšenci,
kteří organizují masopustní průvod. Dne 16. února 2013 se od rána připravovali masky do průvodu. Koláče a další pohoštění
chystali jak účastníci průvodu tak i domácnosti, které se na průvod a masky těšily. Říkalo se, že když se otevřely dveře domů
do ulic, šířila se z nich vůně koblih a koláčů, ba i uzeného masa a klobás. Nechyběl ani alkohol. Po poledni průvod vyšel z brány
školy, kde měli organizátoři zázemí. Jako každý rok se za doprovodu dechové hudby z Teplé vydal průvod k starostce města
pro povolení projít městem, jak tomu bylo i kdysi a glejt byl předán masopustnímu průvodu. Selka, myslivec, kominík,
mouřenín, medvěd, nevěsta a další masky za doprovodu těch, kteří se radostně přidali, navštívili Bečovské obyvatele, restaurace, na průjezdné komunikaci Plzeňské nabídli koláče projíždějícím městem, kde potkali mimo jiné i Jaroslava Lobkowicze,
či starostu Krásného Údolí. Bylo milé slyšet zdály z domova dechovou hudbu a sledovat kudy se průvod pohybuje, než
nakonec došel do Staré pošty, kde se konala podvečerní masopustní zábava. (OH)
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