BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
MÌSTO BEÈOV NAD TEPLOU OD ROKU 1399
Beèovský zpravodaj 1/2014

Úvodní slovo
Vážení občané, milí přátelé, první číslo Bečovského
zpravodaje v roce 2014 zahajuje připravovaná vydání
dvouměsíčníku, který má za úkol informovat vás o jednotlivých krocích správy města, při přípravě a realizaci
technické obnovy města, organizaci kulturních, sportovních a společenských akcí, partnerství měst a projektové přípravě pro realizace v příštích letech.
Začátkem února byl schválen rozpočet města na rok
2014. Celkové předpokládané daňové příjmy Bečova
nad Teplou jsou 12 176 500,- Kč a celkové výdaje =
12 201 336,-Kč. Zůstatek prostředků na účtech města
z roku 2013 byl ve výši 816.276,-Kč. V roce 2014
plánujeme financování dlouhodobě přijatých prostředků
půjček z dřívějších let na financování oprav komunikací
a plynofikaci města ve výši 791 440,-Kč. Do roku 2015
budou všechny dosavadní závazky splaceny. Součástí
schváleného rozpočtu města je dále rozpis
předpokládaných kapitálových výdajů v celkové sumě
1.050 000,-Kč. Z této částky město zaplatí 200 000,-Kč
za zametací stroj s kropením a vysavačem (realizace
duben 2014), na kterou jsme získali dotaci ve výši
1 900 000,-Kč; dále na realizaci územního plánu
a dalších projektů na opravy komunikací je v rozpočtu
v kapitálových výdajích schváleno 500.000,-Kč; kapitálové výdaje jsou připraveny na koupi parkovacích
automatů a stavební úpravy a rozšíření Sběrného dvoru.
Na opravu a údržbu komunikací je vyčleněno 500.000,s tím, že se počítá s navýšení této částky o finance
z úvěru na krytí oprav ulice Školní a centra města.
Na opravy kanalizační sítě mezi ulicemi Školní - Nová
a Tepelská ulice je připravena částka 400.000,- Kč.
Co se týče našich škol, tak roční provozní náklady
základní školy na rok 2014 jsou ve výši 1. 600 000,-,
poplatky za školní jídelnu 400.000,-Kč a 200.000,-Kč je
připraveno na realizaci oprav ve škole. Na údržbu
objektu ZUŠ je rozpočtováno 180.000,-Kč a provozní
náklady hradí Karlovarský kraj.
Pro oblast kultury a sportu, obnovy kulturních památek
a knihovnictví je schváleno 690.000,-Kč.
Na potřeby místního hospodářství, které obnáší veřejné
osvětlení, územní rozvoj, komunální služby, projektové
dokumentace a výstavbu sběrného dvoru je počítáno
s částkou 3 901 000,-Kč.
V rozpočtu města na rok 2014 je pro vnitřní správu
schváleno 4 080 336,-Kč a to na rezervu ochrany obyvatelstva, požární ochranu, odměny členům zastupitelstva,
činnost místní správy - příspěvky místním spolkům

a občanským sdružením, poplatky členským organizacím, přestupky, provoz radnice, městské knihovny,
telefony, účetní program, informatiku, geometrické
zaměření, dohody (veřejná správa, lesní hospodář, svatby, hřbitov, sběrný dvůr) atp. Na zajištění údržby města,
každodenní úklid, dozor parkování, terénní příprava rozvojových projektů, správa Sběrného dvoru atd.
Dále pro zvýšení příjmu do rozpočtu město využívá
dotační příspěvky z různých zdrojů. V současnosti
máme potvrzen příspěvek na obnovu kulturních
památek ve výši 185. 000,-Kč na dokončení fasády
kostela a restaurování kašny u radnice. V soutěži o cenu
Programu regenerace městské památkové zóny za rok
2013 získal Bečov nad Teplou 1. místo v Karlovarském
kraji (odměna ve výši 100.000,-Kč bude v souladu
s podmínkami soutěže použita na revitalizaci centra)
a v této soutěži město postoupilo do celostátního kola,
jako jedno ze 14 měst v republice. Již jsme zažádali
anebo připravujeme podání o dotace v cestovním ruchu
(uspořádání Mezinárodní konference 7. století Bečova
v září 2014), ověřovací studii na údržbu zeleně města
a založení městského parku v centru města (cca 1,3 mil.
korun), výměnu rozvodu vody v objektu ZŠ a MŠ Bečov
nad Teplou a rekonstrukci hřbitovní zdi, Územní plán
města, zabezpečení akceschopnosti a věcné vybavení
hasičů, povodňový plán, realizaci drobných
vodohospodářských ekologických akcí, na opravu
pomníku před školou, výměnný pobyt žáků škol –
Eschenburg – Bečov nad Teplou, výměnu oken
a zateplení objektu základní školy atd.
Jako reakci na neformální informace od vás, lidově
řečeno klepy z hospod, facebooku, náměstí atp. mi
dovolte poznámku: ujišťuji vás, že správa města
probíhá dle zákonných předpisů a s majetkem města
hospodaříme ve prospěch všech občanů. Dodržujeme
koncepci rozvoje města každoročními plošnými opravami majetku města, infrastruktury, komunikací a to
ve všech částech města. Pokud sledujete kompletní
a detailní informace o přijatých usneseních zastupitelstva města, máte je k dispozici na webových stránkách
města, v Bečovském zpravodaji anebo kdykoliv na radnici. V tom případě by se dalo předpokládat, že není
možné, aby jste podlehli či šířili nesmyslné
a nepodložené informace.
Například opravdu je to tak, že nájemníci zahrádek
u řeky si mohou nadále užívat svých zahrad a bytový
dům je připravován na základě vašich požadavků,
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protože místní mladí lidé i starší občané se opakovaně
dotazují na možnost nájemního bytu či koupě bytu.
Jsem přesvědčena, že město Bečov nad Teplou má
před sebou velkou budoucnost, ale bude úspěšné
a slavné pouze v tom případě, když se lidé v něm žijící
sjednotí a každý přispěje svými schopnostmi a svou
prací k jeho rozvoji.
Olga Haláková
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Návštěva prezidenta republiky v Bečově nad Teplou
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Ve středu 15. ledna 2014 navštívil Bečov nad
Teplou prezident České republiky Miloš Zeman.
Spolu s hejtmanem Karlovarského kraje Josefem
Novotným a starostkou města Olgou Halákovou
uskutečnili setkání s představiteli města
v knihovně Státního hradu a zámku. Přítomna
byla i generální ředitelka NPÚ ČR Naděžda
Goryczková, která doprovodila pana prezidenta
k relikviáři sv. Maura. Velmi mile působilo
hudební vystoupení žáků místní ZUŠ J. L.

3

4

5

2

Foto č.1
Čekání na příjezd pana prezidenta
Foto č.2
Paní starostka Oľga Haláková, pan prezident Miloš
Zeman a hejtman Karlovarského kraje Josef
Novotný v zámecké knihovně.
Foto č.3
Pan prezident Miloš Zeman při odchodu z knihovny.
Foto č.4
V zámecké knihovně pan prezident odekoroval
prapor Bečova stuhou prezidenta republiky.
Foto č.5
Vystoupení žáků místní hudební školy ZUŠ
J. Labitzkého.
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Dne 1. 1. 2014 se konal tradiční již 32. ročník novoročního výstupu na Homolku.
Nejstarší občanka Bečova nad Teplou paní
Cahajlová byla se svými přáteli 1. 1. 2014
na Homolce, tak jako každý rok. Přejeme šťastný
nový rok a mnoho zdraví!
Foto č.1
Strážci pokladů, kteří formou zábavné
a dobrodružné hry, dorazili na Homolku.
Foto č.2
Majda a Kačenka si čtou diplom za výstup
na Homolku.
Foto č.3
Letos jsme stoupali po takovéto cestě. Sníh
nenapadl.
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Silvestrovský fotbálek
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Poděkování
Vážená paní starostko,
vážení radní,
děkuji vám za zasílání Bečovského zpravodaje. Každé
číslo přečteme s manželem od začátku do konce,
potěšíme se fotografiemi a máme radost, jak Bečov
vzkvétá. Zavzpomínáme si na doby, kdy jsme v srpnu
vyráželi na dovolenou. Jakmile jsme v Bochově odbočili
z hlavní silnice, nemohli jsme se dočkat, až uvidíme *náš
Bečov líbezný*.
Přeji vám i všem obyvatelům Bečova do roku 2014
pevné zdraví, městu at’ dál roste do krásy.
(A já se budu těšit, že nás letos už konečně vnuk
na výlet do Bečova odveze).
Zuzana Kumpoštová

Tradiční silvestrovský fotbálek 2013. Hráli svobodní muži proti ženatým pánům a zápas skončil
nerozhodně.
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Zápisy ze zasedání rady města a zastupitelstva města Bečov nad Teplou
18. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané v úterý 17. prosince 2013 od 17:30 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, L. Pejmlová-Kubát, L. Sýkorová, Ing. S. Teplík, Z. Ehrlich,
M. Bláha, F. Neuwirth, I. Rudolf, Ing. P. Špak, J. Špak, V. Novotný
Omluveni: M. Nepraš
Hosté: A. Petrovová, P. Chomický, Mgr. T. Wizovský
Program: 18/01 Zahájení a organizační záležitosti
18/02 Provizórium rozpočtu na rok 2014
18/03 Záměry prodeje a převody pozemků
18/04 Různé: Výběrové řízení zametací stroj, MSB s.r.o., Hřbitovní řád
a Nařízení rady města o cenách za hrobová místa, OZV
Navržený program schválen 14 hlasy
1.
2.
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určen: Ž. Svobodová
Schváleno 13 hlasy, Zdržel se 1 (F. Neuwirth)
B) Ověřovateli zápisu určeni: I. Rudolf, Ing. J. Šindelář
Schváleno 14 hlasy
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: Ing. P. Špak
Členové komise: Z. Ehrlich, Mgr. M. Beerová
Zvoleni 14 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 17. zasedání, ze dne 26. září 2013
Usnesení schváleno 12 hlasy, Zdržel se 1 (Z. Ehrlich), Proti 1 (F. Neuwirth)
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
Starostka města podala informace o plnění přijatých usnesení
K bodu 2) programu – Provizórium rozpočtu na rok 2014
ZMě schvaluje pravidla hospodaření města Bečov nad Teplou na základě
rozpočtového provizória pro rok 2014 a to na úrovni příjmů a výdajů roku 2013
včetně přijatých rozpočtových opatření a to do doby schválení rozpočtu města
na rok 2014. Veškeré závazky vůči třetím osobám budou městem řádně plněny
a nové smluvní vztahy budou uzavírány pouze v případě nezbytnosti zajištění
řádné správy města a MěÚ
Usnesení schváleno 14 hlasy
K bodu 3) programu – Záměry, prodeje a převody pozemků
1) ZMě schvaluje převod části p.p.č. 91/2 v k.ú. Bečov n. T. a to dle GP č. 615235/2013 nově vzniklou p.p.č. 91/2 o výměře 68 m2, druh pozemku ostatní plocha
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se způsobem využití neplodná půda (další nově vzniklá p.p.č. 91/3 o výměře
141 m2, ostatní plocha se způsobem využití silnice je součástí tělesa komunikace
I/20 a bude nabídnuta k převodu ŘSD). Dále ZMě schvaluje převod části p.p.č.
3121/1 v k.ú. Bečov nad Teplou a to dle GP č. 614-234/2013 nově vzniklou
p.p.č. 3121/1 o výměře 465 m2, druh pozemku ostatní plocha se způsobem
využití ostatní komunikace (další nově vzniklá p.p.č. 3121/3 o výměře 126 m2,
druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha zůstane v majetku
města jako přístup k domům č.p. 253 a 254). Nabyvatelem převáděných pozemků
bude Národní památkový ústav v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3, IČO
75032333. Kupní cena je stanovena ve výši přímých nákladů Města Bečov nad
Teplou spojených s převodem a činí 6.083,- Kč (4.840,- Kč GP, 1.000,- Kč kolková
známka, 243,- Kč daň z převodu nemovitosti). V GP č. 614-234/2013 je vymezen
rozsah věcného břemene pro majitele domu č.p. 255 se st.p.č. 250 (tzv. Žlutá
vila). Toto VB bude zaneseno KS do KN. Oprávněný z věcného břemene je město
Bečov nad Teplou a to z důvodu nedosažitelnosti vlastníka domu č.p. 255 (Bečov
Teryd s.r.o., IČ: 28029771). ZMě schvaluje převod 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. ZMě schvaluje převod p.p.č.
3210/2 v k.ú. Bečov n. T. a to z důvodu, že na tomto pozemku je postaven mostek
přes Bečovský potok, který je součástí pozemku a NPÚ v Praze se zavázalo k jeho
opravě, pokud ho získají do majetku.
Usnesení schváleno 14 hlasy
2) ZMě schvaluje směnu nově vzniklé p.p.č. 196/13 v k.ú. Bečov nad Teplou ( dle
GP č. 618-231/2013 ) ostatní plocha neplodná půda o výměře 40m2, z majetku
města za nově vzniklou p.p.č. 3369 v k.ú. Bečov nad Teplou (GP 609-571/2012
) ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12 m2, současný vlastník Mgr. Benedikt
Juris. Směnou dojde k zprůchodnění historické pěší stezky mezi ulicemi Příčná
a Kostelní. Podmínkou směny je závazek města opravy a stabilizace opěrné
zdi na hranici pozemků p.č. 196/13 a 196/1 v k.ú. Bečov nad Teplou. Náklady
na směnu budou hrazeny oběma stranami rovným dílem.
Usnesení schváleno 14 hlasy
3) ZMě vyhlašuje zveřejnění záměru na směnu st.p.č. 432 s rodinným domem
č.p.315 o výměře 735 m2 a zahrady p.p.č 1247 o výměře 1214 m2 v ul.
Mariánskolázeňské v k.ú. Bečov nad Teplou za lesní pozemky v k.ú. Vodná p.p.č.
193/5 o výměře 3,6364 ha a p.p.č. 285/7 o výměře 1,6993 ha o celkové výměře
5,3357 ha. S odhadní cenou nemovitosti i lesních pozemků byli zastupitelé
seznámeni.
Usnesení schváleno 10 hlasy, Zdrželi se 2 (M. Bláha, Z. Ehrlich), Proti 1 (F.
Neuwirth),
P. Kužvart nehlasoval
4) ZMě na základě doporučení RMě schvaluje Smlouvu mezi městem a firmou
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu stavby vedení NN (2) v Krásném Jezu.
Usnesení schváleno 14 hlasy

K bodu 4) programu – Různé: Výběrové řízení zametací stroj, MSB s.r.o.,
Hřbitovní řád
a Nařízení rady města o cenách za hrobová místa, OZV
1) ZMě schvaluje
a) na základě usnesení RMě ze dne 2. 12. 2013 bod jednání č. 70/02/02
a v souladu s Protokolem pro otevírání a vyhodnocení nabídek 2. veřejné zakázky
na „Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Bečov nad Teplou“ toto pořadí
účastníku:
1. MIKEŠ–zahradní a komunální technika, B. Němcové 117, 438 45 Blatná –
1.639.000,-Kč bez DPH
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2. EUROGREEN CZ s.r.o., Nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín p. J. – 1.649.000,-Kč
b) uzavření Smlouvy na dodávku sestavy zametacího stroje od firmy MIKEŠ –
zahradní a komunální technika za cenu 1. 639.000,-Kč plus DPH. Podmínkou
uzavření Smlouvy je, že vybraný uchazeč splní ostatní podmínky k zadání zakázky
dle výzvy k podání nabídek a zákona o veřejných zakázkách. Za tím účelem ZMě
schvaluje přijetí dotace na pořízení zametacího stroje ze Státního fondu životního
prostředí z Operačního programu Životní prostředí EU, výzva č. 45 – omezení
prašnosti z plošných zdrojů ve městě Bečov nad Teplou, na zlepšení kvality
ovzduší a snižování emisí - akceptační číslo 13156802. Předpokládaná struktura
financování dle registrace akce: celkové výdaje na projekt ve výši 2.159.850,- Kč,
z toho 1.830.730,- Kč podpora Fondu soudržnosti, podpora ze Státního rozpočtu
(dotace) ve výši 107.690,- Kč, podíl města Bečov nad Teplou ve výši 215.380,Kč jako zdroje žadatele + vedlejší nezpůsobilé výdaje 6.050,-Kč. ZMě pověřuje
RMě organizací a realizací všech potřebných kroků pro zajištění dotace s tím, že
výsledná struktura výdajů na projekt bude upravena dle výsledků výběrového řízení
v souladu s podmínkami dotace a dále ZMě pověřuje RMě přijetím rozpočtového
opatření, kterým bude přijata výše uvedená dotace a to ve výsledné reálné výši;
finanční podíl města bude čerpán z rozpočtu města na rok 2013, v případě nutnosti
s provizóriem rozpočtu na rok 2014 nebo z rozpočtu na rok 2014.
Usnesení schváleno 14 hlasy

2) ZMě schvaluje vyhlášení prodeje kuchyňského robotu RE-22 (pořízený
v 06/2010) evidovaného v majetku města z důvodu nepoužívání – ukončení
provozu školní jídelny. Zůstatková cena byla k 01. 01.2013 – 74. 201,- Kč (odpis
v roce 2013 ve výši 5.544,- Kč)
Usnesení schváleno 14 hlasy

3) ZMě bere na vědomí Radou města přijata Rozpočtová opatření č. 8, 9 a 10
v období od 26. září do 17. prosince 2013
Usnesení schváleno 14 hlasy

4) ZMě bere na vědomí informace Kontrolního výboru (KV), Finančního výboru
(FV) a Výboru programu regenerace městské památkové zóny a obnovy obce
(VPRMPZaOO).
Usnesení schváleno 14 hlasy

5) ZMě bere na vědomí zprávu jednatele MSB, s.r.o. Petra Chomického
o současném stavu hospodaření společnosti. Do konce roku 2013 budou
uhrazeny všechny závazky z minulého období včetně kontokorentu. Dále zpráva
obsahuje seznam provedených oprav v roce 2013 zejména na komunikacích,
chodnících města včetně osad, úprava prostoru chodby a schodiště v objektu
základní školy, oprava zábradlí na schodišti mezi Úzkou a Poštovní ul., zahájeno
bylo odvodnění Školní ul. směrem do Tovární, provedeny opravy na mechanizaci
vybavení společnosti novými pracovními nástroji
Usnesení schváleno 13 hlasy, Zdržel se 1 (F. Neuwirth)

6) ZMě schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č.1/2013 O ochraně veřejného
pořádku a nočního klidu na území města Bečov nad Teplou
Usnesení schváleno 14 pro
7) ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace Ministerstva vnitra ČR obcím
a jejich jednotkám SDH. Na základě rozhodnutí MV ČR a následného schválení
zastupitelstvem

Karlovarského kraje budou tyto mimořádné finanční prostředky poskytnuty
za pomoc při povodních v červnu 2013 jednotce Sboru dobrovolných hasičů
Bečov nad Teplou na úhradu výdajů spojených se zásahy mimo území města a to
ve výši 99.500,-Kč. Tyto prostředky budou využity v souladu s pravidly dotace
Usnesení schválen 14 hlasy

8) ZMě schvaluje opravu v usnesení číslo 17/04/06 - oprava čísla p.p.č. z 3210/3
na p.p.č. 3210/5 v k. ú. Bečov nad Teplou
Usnesení schváleno14 hlasy

9) ZMě schvaluje vyhlášení výzvy vlastníkovi k převzetí opuštěné nemovité věci
dle § 135 občanského zákoníku o nalezeném majetku:
1. Most ve Vodné přes řeku Teplá (původní silniční most), p.p.č. 361/1, p.p.č.361/7
a p.p.č. 395/1, k.ú. Vodná (vzhledem k tomu, že poškozený historický silniční most
ve Vodné je navržen Magistrátem města Karlovy Vary odborem památkové péče
na zařazení do seznamu kulturních památek ČR, ale nemá formálního vlastníka
je v souladu se zákonem č. 40/1964 § 135 odst. 1 a na základě doporučeného
postupu Ministerstva kultury ČR vyhlášena tato výzva)
2. Boží muka u silnice na Chodov (kulturní památka r.č. ÚSKP 11850/4-5107)
na p.p.č. 3149/8, k.ú. Bečov nad Teplou
3. Soubor kamenných památek u hájovny směrem na Chodov - smírčí kříž
(kulturní památka r.č. ÚSKP 10209/4-4952), renesanční náhrobky, boží muka –
na p.p.č. 2400/35, k.ú. Bečov nad Teplou
4. Kříž s kamenným podstavcem na křižovatce u fary, p.p.č.196/9 nebo 3160/1,
k.ú. Bečov nad Teplou
5. Svatojiřský kříž na pastvinách nad botanickou zahradou, na hraně p.p.č.1849
a p.p.č. 1850 v k.ú. Bečov nad Teplou
Usnesení schváleno 14 hlasy

10) ZMě bere na vědomí informace o členských organizacích:
a) o přípravě rozpočtu SHS ČMS ve výši 4.415.000,-Kč a Plánu činnosti
Sdružení na rok 2014
b) konání valné hromady Euregia Egrensis – návrh změny sídla
c) Svazu obcí Slavkovský les
d) Svazu měst a obcí
e) Nadace Georgia Agricoly Slavkovský les
f) Vodohospodářského sdružení západních Čech
Usnesení schváleno 14 hlasy

11) ZMě bere na vědomí informace:
a) o průběhu koupě pozemku u mostu přes řeku Teplá
b) o dokončené projektové dokumentaci na opravu ulice Školní a přilehlých ulic,
včetně nápravy charakteru pozemku komunikací
c) o jednání o koupi obchodního domu
d) o stavu přípravy Bečovských slavností - pracovní jednání 19. 12. Od 9 hod.
e) příprava rozpočtu na rok 2014
f) podaném Anketním dotazníku na dotaci z Programu regenerace MPZ na rok
2014 (kostel
fasáda, kašna u radnice) a žádosti o dotaci Ministerstva kultury pro knihovny
na její
elektronické vybavení a informační kiosek před budovou ZUŠ
g) oprava podlahy v mateřské škole, výměna rozvodu kanalizace a kanalizačních
těles
v zadním traktu školy, oprava šatny v objektu školy
Usnesení schváleno 13 hlasy, Z. Ehrlich nehlasoval
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12) ZMě souhlasí s tím, že přístup do Bečovské botanické zahrady je záležitostí
veřejného zájmu a ukládá RMě písemně v tomto smyslu informovat představenstvo
výrobního družstva Elektro a pozvat členy představenstva na jednání do RMě
a mimo jiné projednat podmínky za umožnění průjezdu přes pozemek výrobního
družstva po dobu obnovy historické Bečovské botanické zahrady.
Usnesení schváleno 11 hlasy, Zdrželi se 2 (J. Šindelář, F. Neuwirth), Z. Ehrlich
nehlasoval

13) ZMě schvaluje vyhlášení veřejné sbírky na finanční pomoc pro manžele
Zuzanu Kříž Obrtlíkovou a Miroslava Kříže, trvale bytem Kostelní ul. 182, Bečov
nad Teplou, kteří byli postiženi živelnou pohromou, požárem rodinného domu.
Veřejná sbírka bude vyhlášena od 19. 01. 2014 do 19.04.2014
Usnesení schváleno 14 hlasy

ZMě se sešlo v lednu, únoru, květnu, červnu, září a nyní v prosinci, tzn. vždy
min. 1x za 3 měsíce po sobě jdoucí. Zákon je potřeba vykládat přesně
O. Haláková dodává, že 16.ZMě se konalo 25. 6. 2013, kdy ověřovatelkami
byly M. Beerová (ověřeno 01. 07. 2013) a L. Sýkorová, která ověřila
v zákonném termínu zhotovený zápis až po návratu z dovolené. Závazná jsou
usnesení a ta máte před sebou vždy v konání ZMě. Počty hlasujících v 17. ZMě
ověříme dle původních záznamů. Pokud by tam byla nesrovnalost, můžeme
upravit usnesení o potvrzení zápisu s připomínkami F. Neuwirtha
F. Neuwirth nadále trvá na tom, že zákon byl porušený
P. Kužvart: já bych to „nehrotil“, budeme si na to dávat pozor, více bych to
neřešil
P. Špak: nevidím důvod měnit usnesení, slova F. Neuwirtha budou zaznamenána
do zápisu

K bodu 2) programu – Provizórium rozpočtu na rok 2014
14) ZMě ukládá předsedovi FV aby vyhotovil zápis z mezitímní účetní závěrky
hospodaření města k 30. 09. 2013 a předložil ho k projednání na dalším ZMě.
V souladu s novelizací zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších
změn a doplňku a v souladu s vyhláškou MF č. 220/2013 je mezitímní účetní
závěrka hospodaření města Bečov nad Teplou k 30. 09. 2013 k dispozici
k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě
Usnesení schváleno 14 hlasy

15) ZMě schvaluje
a) Řád veřejného pohřebiště v Bečově nad Teplou v předloženém znění
s účinností od 01. 01. 2014. MěÚ zajistí jeho vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední
desce a Hřbitovní řád bude vyvěšen na hřbitově v nové vývěsní skřínce po celou
dobu jeho platnosti.
b) bere na vědomí Nařízení města Bečov nad Teplou č.1/2013 vydané RMě,
které se týká zejména oddělení cen nájemného za hrobová místa a ceny služby
spojené s jeho nájmem. ZMě pověřuje jednatele MSB, s.r.o. předáním těchto
informací svým smluvním partnerům
Usnesení schváleno 14 hlasy

16) ZMě pověřuje RMě k podání návrhu na prohlášení budovy ZUŠ J. L.
v Bečově nad Teplou včetně varhan, za kulturní památku a její zařazení
na seznam kulturních památek Ministerstva kultury ČR
Usnesení schváleno 14 hlasy

17) ZMě schvaluje přijetí finančního příspěvků ve výši 100.000,-Kč od agentury
Czech Tourism na realizaci dlouhometrážního, filmového, časosběrného
dokumentu s pracovním názvem „Bečov v proměnách času“
Usnesení schváleno 14 hlasy

Stručný záznam diskuse k bodům jednání ZMě, která proběhla
před přijetím usnesení:

Bez dotazů a připomínek.
K bodu 03) programu – Záměry, prodeje a převody pozemků
K bodu 3/1 – bez dotazů a připomínek
K bodu 3/2 zastupitelé zahájili diskuzi ohledně opěrné zdi. Náklady na směnu
budou hrazeny oběma stranami stejnou měrou.
K bodu 3/3
F. Neuwirth konstatuje, že při minulém ZMě byl schválen záměr, a to jen
na směnu RD, nikoliv však pozemku, o tom se tam nepíše.
ZMě po diskuzi změnilo schválení usnesení na vyhlášení záměru směny RD
s doplněním pozemků.
K bodu 3/4 – bez dotazů a připomínek.

K bodu 04 programu – Různé: Výběrové řízení zametací stroj, MSB, s.r.o.,
Hřbitovní řád a Nařízení rady města o cenách za hrobová místa, OZV
K bodu 4/1 – Zastupitelé vedli diskuzi k zametacímu stroji.
M. Beerová – je s podivem, že na Kulatém stole – Bečov v souvislostech
někteří občané nebyli ochotni diskutovat o dalších bodech jednání a také
nevyužili příležitost prohlédnout si projektovou dokumentaci na zastupitelstvu
města, které se konalo následující den
K bodu 4/5 – Členové zastupitelstva diskutovali o zimní údržbě města a údržbě
komunikací spolu s vedením MSB. Kontakt na MSB, s.r.o.: 731037018 - A.
Petrovová a M. Bubláková, 602261603 – P. Chomický, pevná linka MSB s.r.o.:
353 999 366, andrea.petrovova.msb@seznam.cz
K bodu 4/6-8 – Bez dotazů a připomínek
K bodu 4/9 – J. Šindelář navrhuje rozšířit usnesení o další památky. Např.
Soubor kamenných památek, Boží muka u silnice na Chodov, Svatojiřský kříž,
Boží muka na křižovatce u fary a další
Zastupitelé diskutují k rozšíření usnesení o další památky navržené
J. Šindelářem.
K bodu 4/10-11 – Bez dotazů a připomínek
K bodu 4/12 – Z. Ehrlich konstatuje, že se neúčastní hlasování.
K bodu 4/13-17 – Bez dotazů a připomínek
Jednání 18. zasedání ZMě ukončeno ve 21.00 hodin

K bodu 1) Zahájení a organizační záležitosti
1/D)
F. Neuwirth konstatuje, že byl porušen § 92 zákona o obcích, neboť se zasedání
ZMě konalo po uplynutí doby 3 měsíců. Dále, že bylo špatně zapsáno hlasování
až do bodu 2. A také u bodu 11 je nevhodně zapsáno „0 hlasujících“. Co se týče
zápisu z 16. ZMě byl také porušen zákon, jelikož zápis je nutno pořídit do 10 dnů
po zasedání a takto učiněno nebylo
V. Dicá oponuje, že v žádném případě nedošlo k porušení zákona. ZMě se dle
zákona o obcích schází 1x za 3 měsíce, není stanovená lhůta od – do 3 měsíců.
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V Bečově nad Teplou dne 17. prosince 2013
Ověřovatelé zápisu: I. Rudolf, Ing. J. Šindelář
Oľga Haláková
Starostka města
Zapsal(a): Žaneta Svobodová

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě)
68. zasedání RMě, konané ve středu30. října 2013 od 17: 00 hod. na MěÚ
v Bečově nad Teplou
68/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17 00hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Ing. J. Šindelář
Omluveni: V. Novotný, Mgr. M. Beerová
Pořad schůze rady:
- 68/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 68/02 Finanční záležitosti
- 68/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
68/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje:
a)v souladu s vyhlášením Výběrového řízení „Omezení prašnosti z plošných
zdrojů ve městě
Bečov nad Teplou“, lhůtu pro podání nabídek na 2. 12. 2013 do 9:00 hodin a termín
otevírání obálek a následného vyhodnocení je stanoven na 2. 12. 2013 od 9:30
hodin
b) jmenování členů komise pro výběrové řízení na akci Omezení prašnosti
z plošných zdrojů
ve městě Bečov nad Teplou a pro termín 2. 12. 2013 takto: O. Haláková,
Ing. P. Kužvart,
M. Nepraš, Ing. J. Šindelář, P. Chomický, náhradníci I. Rudolf a Ing. Novák
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje Rozpočtová opatření:
RO 8/2013
Zvyšují se příjmy
Pol. 4111 ÚZ 98071
- 26.430,- Kč - dotace volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu
ČR
Zvyšují se výdaje
§ 6114 pol. 5… ÚZ 98071
- 26.430,- Kč – volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Zvyšují se příjmy
Pol.4121- 42.000,- Kč - neinv. př. transf. od obcí
Zvyšují se výdaje
§ 6171 pol.5…- 42.000,- Kč - činnost vnitřní správy
Přesun z § 3419 pol. 5169
- 46.660,- Kč – ostatní tělovýchovná činnost
Přesun na § 3419 pol. 5139
- 46.660,- Kč - ostatní tělovýchovná činnost
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje zajištění autobusové dopravy na divadelní představení Sodoma
Gomora s občany města, v sobotu 23. listopadu 2013 do divadla Radka Brzobohatého v Praze,včetně podpisové akce s herci a procházky po předvánoční Praze.
Ze tří předložených nabídek byla vybrána firma Pöselt Krásno za cenu do 12.000,Kč včetně DPH
Hlasování 5 pro
4) RMě schvalujev souladu se schváleným rozpočtem na rok 2013opravy
veřejného osvětleníměsta dle předložené nabídkyfirmyEktromontáže Nepraš s.r.o.,
Otročín a to realizace těchto prací: výměna 6 kusů stožárů v Mariánskolázeňské
ul.; zrušení odběrného místa a výměna kabelu na Novoveskéul.; oprava rozvaděče
v ulici Na Zelené a oprava kabelu a zrušení odběrného místa v Toužimské ulici
za celkovou cenu 155 000,- Kč s tím, že práce budou případně provedeny a uhrazeny po etapách dle technických a organizačních podmínek
Hlasování 5 pro

5) RMě schvaluje pořádání divadelního představení klauniády Don Quichot de la
Ancha v režii Boleslava Polívkyv Bečově nad Teplou v objektu sokolovny v termínu
7. 11. 2013 od 18:00 hodiny za celkovou cenu 6.000,-Kč a stanovení vstupného
pro návštěvníky kulturní akce ve výši 30,-Kč na osobu, děti zdarma
Hlasování 5 pro
5) RMě souhlasí s přijetím dotace a doporučuje ke schválení ZMě:
a) poskytnutí dotace Ministerstva vnitra ČR obcím a jejich jednotkám SDH.
Na základě
rozhodnutí MV ČR a následného schválení zastupitelstvem Karlovarského kraje
budou tyto
mimořádné finanční prostředky poskytnuty za pomoc při povodních v červnu
2013
jednotce Sboru dobrovolných hasičů Bečov nad Teplou na úhradu výdajů spojených se
zásahy mimo území města a to ve výši 99.500,-Kč. Tyto prostředky budou
využity
v souladu s pravidly dotace
b) Technické vybavení pro potřeby výkonu hasičů zajistí velitel SDH M. Nepraš
v souladu s
předloženou objednávkou firmy PROBO – Petr Machara, Nový Bor, Rumburských hrdinů
819 a to ve finanční výši 100 747,-Kč. Finanční rozdíl mezi výší dotace a realizací
objednávky bude zajištěn v souladu se schváleným rozpočtem města na rok
2013
Hlasování 5 pro
6) RMě schvalujezadání prezentace města Bečov nad Teplou ve speciální příloze
Vánoční města v Karlovarském deníku (28. 11. 2013) – jedna strana za celkovou
cenu 5.000,-Kč bez DPH
Hlasování 5 pro
7) RMě bere na vědomí závěr jednání s Dopravní policií ČR, které se týkalo obytné
zóny města Bečov nad Teplou a systému předzahrádek a překážek na silnici, které
brání průjezdnosti (Áčka a další upoutávky restaurací). Informace o pravidlech jejich fungování od roku 2014 budou předány příslušným podnikatelům a veřejnost
bude informována na veřejném setkání, za přítomnosti PČR, v Bečovském zpravodaji a na webových stránkách města. Dále byla projednávána situace zajištění
výjezdu z oblasti Zlatého vrchu s tím, že v současnosti nejsou zajištěny předepsané
výhledy pro bezpečný výjezd
Hlasování 5 pro
8) RMě souhlasí s tím, aby byly osloveny firmy na zajištění nákupu dopravního
značení v obytné zóně města, instalací svislých značek a realizace vodorovného
značením na vozovce na náměstí. Předložené nabídky a jejich vyhodnocení bude
projednáno na nejbližším jednání RMě
Hlasování 5 pro
9) RMě souhlasís tím, aby v souladu se stávající smlouvou mezi městem a MSB
s.r.o.,tato společnost zajistila pravidelnou údržbu městské zeleně na celém území
města a to ve spolupráci s odbornou firmou. RMě v působnosti valné hromady
společnosti ukládá jednatelům smluvně zajistit tuto údržbu do konce roku 2013
Hlasování 5 pro
10) RMě bere na vědomíinformace o konání varhanního koncertu pro veřejnost,na
kterém vystoupí významný varhaník Jaroslav Tůma, v Základní umělecké škole
J. L. v Bečově nad Teplou v koncertním sále, v pátek 6. prosince 2013 od 15:30
hodin. Koncert se koná za podpory Regionálního stavebního sdružení Karlovarského kraje v rámci jeho Adventního setkání v našem městě
Hlasování 5 pro
11) RMě souhlasí se zveřejněním předběžné přihlášky pro zájemce o nájemní byty
v Bečově nad Teplou, vzhledem k tomu, že město má záměr pořídit nemovitosti,
které jsou vhodné k přestavbě na malometrážní nájemní byty pro občany a to
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za finanční podpory státu. RMě ukládá MěÚ připravit formulář přihlášky a zajistit
jeho zveřejnění
Hlasování 5 pro
12) RMě bere na vědomí předložený materiál posouzení významnosti vlivu záměru
nového Územního plánu města na lokalitu soustavy NATURA 2000, který vypracoval v souladu s příslušným zákonem o ochraně přírody a krajiny autorizovaný
odborník RNDr. Oldřich Bušek
Hlasování 5 pro
13) RMě souhlasís podáním žádosti o dotaci Karlovarského kraje z oblasti kultury,
na podporu XI. Bečovských slavností v roce 2014. Vzhledem pravidlům finanční
podpory kraje RMě souhlasí s tím, aby nositelem žádosti byla nezisková organizace Mateřské a rodinné centrum CVRČEK, o.s.
Hlasování 5 pro
14) RMě schvalujepředložený průběžný plán podzimní údržby komunikací
a chodníkůzpracovaný MSB s.r.o.pro zimu 2013/2014
Hlasování 5pro
15) RMě bere na vědomí informace z generálního ředitelství Českých drah
o průběhu přípravy koupě pozemků u mostu u řeky Teplá s tím, že do konce
měsíce listopad 2013 bude městu Bečov nad Teplou předložena stanovena kupní
cena
Hlasování 5 pro
16) RMě schvaluje účast města o cenu Programu regenerace MPZza rok 2013
vypsanou Sdružením historických sídel, Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci
s Ministerstvem pro Místní rozvoj ČR a Ministerstvem kultury ČR a žádá předsedu
Výboru Městské památkové zóny zastupitelstva města Ing. P. Špaka o zajištění
zpracování podkladů a příslušného formuláře žádosti
Hlasování 5 pro
V Bečově nad Teplou dne 02. 11. 2013
Schůze RMě ukončena v 19:50 hod.
Ing. Petr Kužvart
místostarosta města

Oľga Haláková
starostka města

kumentu o proměně Bečova. Finanční příspěvek bude postoupen vybranému
autorovi dokumentu, který bude dále financován z vícera dotačních a dalších
zdrojů, ve spolupráci s institucemi a osobnostmi
Hlasování 4 pro
2) RMě schvaluje
a) Souhlasné prohlášení mezi městem a Lesy ČR, s.p. Hradec Králové – nabyvatelem pozemků na LV 54 z majetku ČR dle zák. 172/1991 ve znění zákona
č. 114/2000 Sb. přechází do vlastnictví obce
b) Dohodu o budoucím souhlasném prohlášení mezi městem a Lesy ČR, s.p.
Hradec Králové o zápisech vlastnických a jiných věcných práv LV 54 po geometrickém zaměření na náklady města
Hlasování 4 pro
3) RMě schvaluje výrobu 2 dřevěných čekáren firmou Lesní společnost Bečov
s.r.o., na autobusových zastávkách na Karlovarské ul. směrem na Karlovy Vary
za cenu 52.973,-Kč, směrem na Plzeň za cenu 43.793,- Kč a opravu čekárny
na náměstí za cenu 13.074,- Kč. Výroby a instalace čekáren se zúčastní MSB
Bečov s.r.o.
Hlasování 3 pro
4) RMě souhlasí se spoluúčastí města Bečov nad Teplou na žádosti o dotaci
z OPŽP, kterou podá Svazek obcí Slavkovský les a to na údržbu a stabilizaci
veřejné zeleně ve městě Bečov nad Teplou. RMě schvaluje zpracování studie
k žádosti Ing. Zorou Rákosovou dle cenové nabídky za cenu 22.600,-Kč
Hlasování 4 pro
5) RMě schválila Rozpočtové opatření:
Ro 9/2013
Zvyšují se příjmy
Pol. 4122
- 405.085,23Kč - neinv. dotace Karlovarský kraj pro ZŠ a MŠ
„Řemeslo má zlaté dno“
Zvyšují se výdaje
§ 3113 pol. 5336 - 405.085,23Kč neinv.dotace Karlovarský kraj pro ZŠ a MŠ
„Řemeslo má zlaté dno“
Snižují se příjmy
Pol. 4111 ÚZ 98071 - 5.508,-Kč – dotace volby do Poslanecké sněmovny PČR
Snižují se výdaje
§ 6114 pol. 5... ÚZ 9871 – 5.508,-Kč – volby do PČR
Hlasování 4 pro

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě)
69. zasedání RMě, konané v pondělí 18. listopadu 2013 od 17 00 hod.
v kanceláři starostky v Bečově nad Teplou

69/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17 00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová, V. Novotný
Omluven: Ing. J. Šindelář
Pořad schůze rady:
- 69/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 69/02 Finanční záležitosti
- 69/03 Různé
Pořad schůze schválen 4 hlasy
69/02 Finanční záležitosti
1) RMě souhlasí s přijetím příspěvku městu od Agentury CzechTourism,
státní příspěvkové organizace Ministerstva pro místní rozvoj ve finanční výši
100.000,-Kč na realizaci připravovaného dlouhometrážního audiovizuálního do-
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6) RMě schvaluje Dodatek ke Smlouvě č. VK6008/13 mezi městem a firmou
Credostav s.r.o., Závodu Míru 806, Karlovy Vary zastoupenou Ing. Janem
Klímou, s předmětem smlouvy: oprava podlahy v mateřské škole ZŠ a MŠ
Bečov nad Teplou - změna obvodových lišt, částka uvedena ve Smlouvě je
navýšena o 16.758,35 Kč bez DPH, tedy celková částka za opravu podlahy je
216 459,53 Kč bez DPH
Hlasování 4 pro
7) RMě schvaluje velkoplošné výspravy na komunikacích ve Vodné (p.p.č.
361/7, 357/1, 361/1) formou emulzního postřiku a podkladu ze štěrkodrtě,
očištění krajnic strojně a ručně za celkovou cenu 71 240,-Kč; opravu komunikace Krásný Jez (p.p.č. 746/20, 745/6, 746/24, 746/26) z asfaltového
recyklátu, u ložení a zhutnění za cenu 70 550,- Kč; opravu komunikace Vodná (p. p. č. 222/4) z asfaltového recyklátu včetně uložení a zhutnění za cenu
33. 600,-Kč, Úpravu odvodnění školního hřiště formou drenáže a vyústění
za cenu 6. 600,-Kč; opravu plotu školního hřiště za cenu 4.000,-Kč. Celková
cena všech oprav je 185 990,-Kč bez DPH. Uvedené opravy provede MSB,
s.r.o., odpovědný jednatel P. Chomický
Hlasování 4 pro
69/03 Různé
1) RMě bere na vědomí informace:

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
a) o průběhu zpracování studie cyklostezky Teplá (zadáno MAS Náš region)
mezi Bečovem
nad Teplou a Vodnou
b) o XI. Bečovských slavnostech v roce 2014 – žádost o dotaci KÚ KV (žadatel
o dotaci KK
je MRC CVRČEK, navrhované téma – Železnice – partner Železniční spolek
Klub M
131.1)
c) o žádostech o dotaci - Anketní dotazník, Ministerstva kultury z Programu
regenerace MPZ
2014 na dokončení opravy fasády kostela sv. Jiří a restaurování kašny u radnice
d) o návrhu rozpočtu VSOZČ na rok 2014
Hlasování 4 pro
2) RMě doporučuje ZMě ke schválení zveřejnění nalezeného majetku – historický most ve Vodné na p. p. č 361/1 a 361/7, za účelem zjištění vlastnictví
a případně následného zařazení do majetku města Bečov nad Teplou
Hlasování 4 pro
3) RMě schvaluje Dohodu o partnerství mezi městem a GWTrain Regio o spolupráci na přípravě, realizaci a zajištění následné udržitelnosti projektu „Nákup
nových drážních vozidel pro provoz na regionální železniční trati Karlovy VaryMariánské Lázně“ financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II
Severozápad. Město se zaručuje k podpoře uvedeného projektu zejména v oblasti publicity, průzkumu a monitoringu potřeb obyvatel a návštěvníků města, spolupráci s koordinátorem IDS Karlovarského kraje atp. a to bez přímých
finančních nároků,
Hlasování 4 pro
4) RMě bere na vědomí zápis o Povodňové prohlídce vodních toků Teplá, Lomnický potok a Chodovský potok, zaplavování pravobřežní zástavby pod hradem,
brodových přepravišť a manipulační plochy dřevní hmoty
Hlasování 4 pro
5) RMě bere na vědomí žádost Úřadu územního plánování Karlovy Vary zaslanou na Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, o přehodnocení stanovisek týkajících se vlivu ÚP města na Natura 2000.
Městem zadaný externí posudek dosáhl závěru: Realizace ÚP nebude mít významný negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000
Hlasování 4 pro
6) RMě bere na vědomí informaci o Dodatku k žádosti o přidělení statutu Památný strom pro lípu na náměstí v Bečově nad Teplou, který byl zaslán CHKO
SL
Hlasování 4 pro
7) RMě bere na vědomí předběžnou informaci Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje o dotačních možnostech na jednotky PO ze strukturálních
fondů EU v plánovacím období 2014-2020 a ukládá veliteli JSDH předložit návrh
na případnou přípravu podkladů k žádosti, zejména v oblasti nezbytné požární
techniky
Hlasování 4 pro
8) RMě bere na vědomí informace:
a) o změně organizace přípravy Bečovského zpravodaje
b) o přípravě akce Rozsvícení vánočního stromu
c) o záměru nákupu PA za zbytkovou cenu
d) o přípravě Tříkrálového koncertu Jana Polívky a hudebníků ZUŠ J. L. Bečov
nad Teplou
e) o průběhu realizace pořízení zametacího stroje
f) o připravované změně vodného a stočného, rozpočtu VSOZČ na rok 2014
a připravované
projektové dokumentaci na realizaci vodovodu a kanalizace v části Tepelské
ulici

g) o postupu oprav šatny v ZŠ a MŠ
Hlasování 4 pro

V Bečově nad Teplou dne 21. listopadu 2013
v 1930 hod.
Ing. Petr Kužvart
místostarosta města

Schůze RMě ukončena
Oľga Haláková
starostka města

Zapsala: Olga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě)
70. zasedání RMě, konané v pondělí 2. prosince 2013 od 17:00 hod. na MěÚ
v Bečově nad Teplou
70/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 1700hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, V. Novotný,Mgr. M. Beerová,Ing. J. Šindelář
Pořad schůze rady:
- 70/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 70/02 Finanční záležitosti
- 70/03 Různé
Pořad schůze schválen5 hlasy
70/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje dle doporučení hodnotící komisea v souladu s protokolem pro
otevírání a vyhodnocení nabídek pořadí účastníků2. výběrového řízení veřejné zakázky na pořízení zametacího stroje z dotace OPŽP na „Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Bečov nad Teplou“ze dne 2. prosince 2013, celkové pořadí
přihlášených firem:
1. MIKEŠ – zahradní a komunální technika
B. Němcové 117, 438 45Blatná
2. EUROGREEN CZ s.r.o.
Nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín p. J.
Hlasování 5 pro
2) RMě doporučuje ZMě,vzhledem k zrušenému 1. Výběrovému řízení ze dne
17. září 2013 schválit výsledek a pořadí firem dle 2. výběrového řízení ze dne
02. prosince 2013 v souladu s vyhodnocením komise výběrového řízení a dále
schválit návrh Smlouvy s vybraným vítězným uchazečem firmou MIKEŠ – zahradní
a komunální technika, B. Němcové 117, Blatná, pořízení zametacího stroje za cenu
1.639 000,-Kč bez DPH.Podmínkou uzavření Smlouvy je, že vybraný uchazeč splní
ostatní podmínky k zadání zakázky dle výzvy k podání nabídek a zákona o veřejných
zakázkách. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti
k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4.
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje vzhledem k změnám vyvolaným novým občanským zákoníkem
platným od 01. 01.2014 Upgrade programu Misys na verzi 11, firmou Ing. Václav
KellnerZeměměřičská projektová inženýrská kancelář Karlovy Vary za cenu 11.616,-Kč
Hlasování 5 pro
4) RMě schvalujekoupislavnostního osvětlenína vánoční stromeček od firmy
Osvětlení DayLight Seč za celkovou cenu 5.782 Kč včetně DPH
Hlasování 5 pro
5) RMě souhlasía doporučuje ZMě schválit Smlouvu městem a Karlovarským krajemo poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ministerstva vnitra ČR za pomoc při
povodních
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v červnu 2013 mimo území města a to na věcné vybavení JSDH Bečov nad Teplou
ve výši 99.500,-Kč
Hlasování 5 pro
6) RMě schvalujena základě písemné žádosti finanční odměnu ředitelce Základní školy a Mateřské školy Mgr. Jitce Rudolfové v souladu se zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, zák. č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a na základě § 134 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Odměna bude vyplacena z rozvojového programu ÚZ 33018 „Na podporu škol, které
realizují inkluzivní vzdělávání“
Hlasování 5 pro
7) RMě schvaluje Rozpočtová opatření:
RO 10/2013
Přesun z § 3639 pol. 6121 - 200.000,- Kč – komunální služby stavby
Přesun na § 6171 pol. 5… - 164.000,- Kč - činnost místní správy, služby,
technická
pomoc
Přesun na § 3636 pol. 5… - 35.000,-Kč - Cyklostezka Teplá – I.etapa
Přesun na § 3314 pol.5…1.000,- Kč - činnost knihovnická
Přesun z § 5512 pol.6121 - 50.000,- Kč - vrata hasičská zbrojnice
Přesun na § 5512 pol. 5…
- 50.000,- Kč - požární ochrana
Snižují se příjmy
pol. 4122 org. 018 - 100,- Kč - dotace hasiči
Snižují se výdaje § 5512
pol.5…org. 018 - 100,- Kč - věcné vybavení hasiči
Zvyšují se příjmy
Pol.4122 ÚZ 14022
- 99.500,- Kč - neinv. dotace Karl. Kraj, akceschopnostpovodně
Zvyšují se výdaje
§ 5512 pol.5… ÚZ 14022
- 99.500,- Kč - neinv. dotace Karl. Kraj, akceschopnostpovodně
Zvyšují se příjmy
§ 2143 pol. 2111
- 86.970,- Kč - cestovní ruch
Zvyšují se výdaje
§ 2143 pol. 5139
- 86.970,- Kč - cestovní ruch, průvodce po
hrdelních památkách
Přesun z § 3113 pol.5171 - 4.000,- Kč - Základní škola, opravy
Přesun na § 3113 pol. 5169 - 4.000,- Kč - Základní škola, služby
Hlasování 5 pro
8) RMě schvalujefinanční spoluúčast města k dotaci Karlovarského kraje, přidělené
MAS Náš region, na vypracování Vyhledávací studie Cyklostezka Teplá I. etapa,
úsek Bečov nad Teplou-Vodná, ve finanční výši 35.000,-Kč včetně DPH
Hlasování 5 pro
9) RMě souhlasí a doporučuje ZMě v souladu s usnesením ZMě č. 15/03/01 ze
dne 21. května 2013 schválit vyhlášení prodeje kuchyňského robotu RE-22, jehož
zůstatková cena byla k 01. 01.2013 – 74. 201,- Kč (odpis v roce 2013 ve výši 5.
544,- Kč)
Hlasování 5 pro
10)RMě schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby distribuční soustavy „Krásný Jez – dolní část vedení NN“ mezi městem
a firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně. Nově postavený sloup na pozemku p. č. 1128/7 nahradí stávající sloup na pozemku p. č. 25/3 (oba pozemky
ve vlastnictví pana P. Basla, trvale bytem Kolová 225 a paní Markéty Singerové, trvale bytem Okrajová 141, Karlovy Vary) a vzdušné vedení bude napojeno na sloup
p. č.;l 58/1 (vlastnictví manželé Lenka a Miroslav Sváškovi trvale bytem Krásný
Jez 28, Bečov nad Teplou). Dále bude v rámci akce výměny vzdušného vedení NN
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umožněno napojení podzemní elektro přípojkou panu Davidovi Křížovi a to z pozemku p. č. 25/2 ve vlastnictví města. Veřejné osvětlení umístěné na sloupech
vzdušného vedení bude přepojeno montážní firmou. Město Bečov nad Teplou se
na akci bude podílet zakoupením samostatného vodiče VO
Hlasování 5 pro
11) RMě schvaluje odepsání dluhů za rok 2011 z důvodu úmrtí: Rudolf Bouček
(23. 12. 2012) ve výši 1500,-Kč, Vladimír Průdek (5. 3. 2013) ve výši 500,-Kč
Hlasování 5 pro
12) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu oprava mostu
evidenční číslo 20-021 přes řeku Teplou na nemovitostech ve vlastnictví města
p. č. 91/2 v k. ú. Bečov nad Teplou s podmínkou zachování původního sjezdu
k mostku přes Bečovský potok, parcelu č. 122/2, 3125/2, 92 vše v k. ú. Bečov
nad Teplou s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Pozemky dotčené stavbou budou
zabrány trvale a pozemky dotčené zařízením staveniště budou zabrány dočasně.
Podmínkou města je vybudování oboustranného pochozího chodníku na mostě,
zpevnění břehu toku v místě stavby a k zachování stávajícího profilu koryta toku
pod mostem. Stavba bude prováděna v termínu II. – XI. 2014.
Hlasování 5 pro
70/03 Různé
1)RMě schvaluje termín, program a místo konání 18. zasedání ZMě Bečov nad
Teplou:
Termín: 17. prosinec 2013 v úterý od 17:00 hod.
Program: 18/01 Zahájení a organizační záležitosti
18/02 Rozpočtové provizórium na rok 2014
18/03 Záměry, prodeje a převody pozemků
18/04 Různé:Výběrové řízení zametací stroj, MSB s.r.o., Hřbitovní řád a Nařízení
rady města o cenách za hrobová místa, OZV o veřejném pořádku
Místo konání: ZUŠ J. L. Bečov nad Teplou, koncertní sál, 1. patro
Hlasování 5 pro
2) RMě vydává Nařízení města Bečov nad Teplou č. 1/2013 ze dne 2. prosince
2013, kterým se stanovuje maximální cena za služby spojené s nájmem hrobového
místa na Veřejném pohřebišti Bečov nad Teplou s účinností od 01. 01. 2014. Úplný
text Nařízení je v příloze tohoto zápisu.
Cena pronájmu hrobového místa činí 20,- Kč /m2/rok
Hlasování 5 pro
Hrobové místo Služby
na 1 rok
za 1 rok
Urnové místo (1x1) v zemi
20,- Kč
30,- Kč
Jednohrob (1x2)
40,- Kč
30,- Kč
Dvouhrob (2x2)
80,- Kč
30,- Kč

Celkem
na 1 rok
50,- Kč
70,- Kč
110,- Kč

CELKEM
na 5 let
250,- Kč
350,- Kč
550,- Kč

CELKEM
na 10 let
500,- Kč
700,- Kč
1100,- Kč

3) RMě souhlasí a doporučuje ZMě ke schválení Hřbitovní řád veřejného pohřebiště města Bečov nad Teplou dle předloženého návrhu s účinností od 01. 01. 2014.
MěÚ zajistí jeho vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce a Hřbitovní řád bude
vyvěšen na hřbitově v nové vývěsní skřínce po celou dobu jeho platnosti. Úplný
text Hřbitovního řádu je v příloze tohoto zápisu
Hlasování 5 pro
4) RMě schvaluje Plán inventur města na rok 2013, kterým stanovuje provedení
inventarizace majetku a závazků města Bečov nad Teplou za rok 2014 a Odpisový
plán města
na rok 2013
Hlasování 5 pro
5) RMě souhlasí s pokračováním jednání o koupi obrazu Ernsta Steidla, bečovského malíře minulého století
Hlasování 5 pro

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
V Bečově nad Teplou, dne 6. prosince 2013
v 20: 45 hod.
Ing. Petr Kužvart
místostarosta města

Schůze

RMě

ukončena

Oľga Haláková
starostka města

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě)
71. zasedání RMě, konané v pondělí 13. ledna 2014od 17:30 hod. na MěÚ
v Bečově nad Teplou
71/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 1730hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, V. Novotný,Mgr. M. Beerová, Ing. J. Šindelář
Host: L. Balák
Pořad schůze rady:
- 71/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 71/02 Finanční záležitosti
- 71/03 Různé
Pořad schůze schválen5 hlasy
71/02 Finanční záležitosti
1) RMě projednala návrh rozpočtu města Bečov nad Teplou na rok 2014 a na základě stanoviska Finančního výboru zastupitelstva města doporučuje ZMě
ke schválení
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje finanční odměnu za spolupráci na zpracování přihlášky do soutěžeo cenu Programu regenerace MPZ města Bečov nad Teplou za rok 2013,
Mgr. T. Wizovskému ve výši 5.500,-Kč a PhDr. K. Rozinkové ve výši 5.500,-Kč
Hlasování 5 pro
3) RMě bere na vědomí závěry jednání s ředitelkou ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou,
které se týkají provedených revizí, provozního rozpočtu na rok 2014 a předloženého soupisu závad v objektu školy. Opravy uvedených nedostatků budou řešeny
v rámci rozpočtu města na rok 2014
Hlasování 5 pro

7) RMě schvaluje a reprodukční ceny pozemků pro zařazení do majetku Města
Bečov nad Teplou – cenová hladina r. 2013
Lesní pozemky k.ú. Bečov nad Teplou                      20,- Kč/m2
                        k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou    18,- Kč/m2
                        k.ú. Krásný Jez                                 19,- Kč/m2
dle znaleckého posudku Ing. Jan Sychravy
trvalý travní porost                                                      12,- Kč/m2
ost.plocha – ostatní komunikace                                 40,- Kč/m2
ost.plocha – neplodná půda                                         10,- Kč/m2
Tyto ceny jsou směrnými cenami pozemků pro prodej z vlastnictví Města
Hlasování 5 pro
8) RMě bere na vědomí žádost pana L. Baláka, trvale bytem Celní 13, Karlovy Vary
o koupi pozemku p. p. č 3210/5 a to ze závažných důvodů pro zajištění přístupu k nemovitosti, kde připravuje otevření Hrníčkového muzea. RMě doporučuje
vyřešit tuto záležitost formou zaevidování břemene přístupu na uvedené parcely
zápisem do katastru
Hlasování 5 pro
71/03 Různé
1) RMě bere na vědomí informace o přípravě návštěvy prezidenta České republiky, pana Miloše Zemana v Bečově nad Teplou v rámci třídenní návštěvy Karlovarského kraje a to ve středu 15. ledna 2014 od 10:25 hodiny
Hlasování 5 pro
2) RMě schvalujeoddávací dny a hodiny pro rok 2014 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 hodiny
Hlasování 5 pro
V Bečově nad Teplou dne 17. ledna 2014
Schůze RMě ukončena
v 2035hod.
Ing. Petr Kužvart		 Oľga Haláková
místostarosta města					
starostka města
Zapsala: Olga Haláková

4) RMě souhlasí s použitím finančních prostředků z Fondu rozvoje investičního
majetku r. 2013 na provozní opravy – celkem 42 870,-Kč (použití na stavební
opravy v budově školy) a z toho vyplývající snížení odpisů
Hlasování 5 pro
5) RMě schvaluje na základě žádosti finanční odměnu ředitelce ZŠ a MŠ
Mgr. J. Rudolfové,
podle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě § 134 zák. č. 262/2006
Sb., zákoníku práce. Důvodem odměny jsou úspěšně realizované rozvojové projekty a nad rámec funkce je navíc výkon většiny kompetencí zástupce ředitelky.
Odměna bude vyplacena z prostředků MŠMT a žádost je založena v příslušné
složce na MěÚ
Hlasování 5 pro
6) RMě schvaluje poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku firmě Fornica,
Sokolov, zastoupené panem Ing. Pavlem Šulcem, na vydanou publikaci Bečovperla Slavkovského lesa. (Příspěvek již byl v minulosti RMě schválen,ale z finančníchdůvodů nebyl vyplacen).
Výše finančního příspěvku je 35.000,-Kč včetně DPH
Hlasování 5 pro
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BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Bečovská botanická zahrada v Unii botanických zahrad ČR

TISKOVÁ ZPRÁVA / Bečov nad Teplou, 7. 2. 2014 / K okamžitému zveřejnění
Dne 5. 2. 2014 byla Bečovská botanická zahrada na Valné hromadě Unie botanických zahrad České republiky v Brně jednomyslně přijata za jejíhořádného člena.
Smyslem činnosti Unie botanických zahrad je napomáhat uplatňování jejich poslání
a celkovému rozvoji a vzájemné spolupráci a koordinaci.
Bečovská botanická zahrada splnila před svým přijetím ze 17 kvalitativních
kritériíplně 12 a 2 s výhradou. Po důkladném prověření a zároveň splnění povinných
činností a údajů, se tak botanická zahrada v Bečově nad Teplou stala druhou
oficiální botanickou zahradou v Karlovarském kraji. Samozřejmě, že čeká zahradu
ještě plno povinností a práce, nicméně byl tak zcela jednoznačně povýšen její význam na krajskou úroveň, což potvrdila i odborná hodnotící komise, která zahradu
v průběhu loňského a letošního roku navštěvovala.
Pro Bečovskou botanickou zahradu je to velmi významný historický zlom,
především co se týče návaznosti na dílo zámeckého zahradníka Jana Koditka, který
tento komplex navrhl a vybudoval na počátku 20. století za výrazné podpory vévody
Beaufort-Spontin a hraběte Silva Taroucy. Bečovská botanická zahrada o rozloze
9 hektarů je původně jedna z nejvýznamnějších historických sbírkových zahrad
v Čechách. Nezisková organizace ZO ČSOP Berkut od roku 2005 zabránila úplné
devastaci této významné zahradní a krajinářské památky. Za necelých 10 let bylo
vykonáno obrovské množství práce, vynaloženo mnoho financí a zrealizována spousta dalších obnovných a záchranných počinů. V této velikosti je to jediná botanická
zahrada v České republice, která je plně financována ze zdrojů neziskové organizace.
Ostatní takto velké zahrady patří pod města, kraje, státní výzkumné ústavy či univerzity. O to je zajištění jejího fungování náročnější a komplikovanější. Bečovská
botanická zahrada nemá ani žádného velkého sponzora.
Bečovská botanická zahrada pro tento rok připravila pro návštěvníky dvě velké
novinky. Především jsou to výukové programy pro mateřské školky a první ročníky
základních škol, se zaměřením na přírodopis a výtvarnou tvorbu. A dále je to
otevření první české bioferraty – skalní stezky, kterou si mohou vyzkoušet jak znalí
horolezci, taki rekreační sportovci a děti. Jedno je však jisté, bez stálých i nových
návštěvníků a podporovatelů botanické zahrady by zahrada neměla smysl.
23/02 ZO ČSOP BERKUT
pobočka Bečovská botanická zahrada, 36464 Bečov nad Teplou
Kontakt: Ing. Jiří Šindelář, 736642792, zocsopberkut@seznam.cz
www.becovskabotanicka.cz

Bečovská botanická zahrada
· původně jedna z nejvýznamnějších sbírkových zahrad v Čechách (několik tisíc
různých rostlin) zaměřená na skalničky a trvalky
· založena v letech 1918 – 1935, rozloha 9 ha, přes 40 sbírkových oddělení
· společné dílo vévody Jindřicha Beaufort-Spontin, hraběte Arnošta Silva Taroucy
(Průhonice) a vrchního zahradníka Jana Koditka
· titul „Strom hrdina České republiky“ za rok 2006 pro korkovník amurský
· od roku 1945 do roku 2005 opuštěna a devastována
· v současnosti v dlouhodobé rekonstrukci pod vedením Českého svazu ochránců
přírody BERKUT
· od centra města a zámku vzdálená 1 km v údolí řeky Teplé (naproti nádraží přes řeku)
– směr Nádražní a Tovární ulice (kolem areálu ELEKTRO v.d.)
Nabízíme:
· ukázku unikátní zahradní a krajinářské architektury
· expozici zajímavých a ojedinělých listnatých a jehličnatých dřevin
· genofondový sad starých krajových odrůd ovoce Bečovska
· každoročně realizované nové výsadby (např. vřesoviště, vlhkomilné rostliny,
trvalkové záhony, sbírku šeříků a listnatých keřů, letničky z výsevů)
· volnočasový areál pro děti i dospělé (vrbové prvky, travnaté hřiště, lanovka,
pískoviště, prolézačky)
· odpočívadla, vyhlídky, parkové cesty
· Korunní rybník s možností koupání a projížděk na lodičkách
· průvodcovská činnost a komentované prohlídky
· přednášky, workshopy, workcampy
· kulturní a společenské akce včetně rodinných oslav
· příměstské tábory
· stezka litorálem
· volnou prohlídku BBZ
· využití 1. české bioferraty (vstup pouze s požadovaným vybavením)
· komentované prohlídky
Otevřeno:
Vstupné:
		
		

celoročně od svítání do soumraku
dospělý 50,- Kč
děti a studenti 10 – 18 let, senioři, ZTP 30,- Kč
celoroční permanentka 300,- / 150,- Kč

Do konce dubna 2014, pro občany Bečova nad Teplou, sleva na zakoupení permanentek na rok 2014 do Bečovské botanické zahrady.
Cena pro dospělého				
300,- Kč/po slevě 200,- Kč,
				
platí do konce roku 2014.
Cena pro děti do 10 let, studenty a důchodce
150,- Kč/po slevě 100,- Kč,
					
platí do konce roku 2014.
Výhody: možnost celoročně navštěvovat Bečovskou botanickou zahradu,
s využíváním zapůjčených předmětů (sportovní vybavení, společenské hry, lodičky
atd...) a jiných aktivit. Také se zdarma účastnit akcí pořádané Bečovskou botanickou
zahradou (filmové promítání, odborné přednášky, rukodělné kurzy atd.
Využijte jedinečné nabídky!
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Soutěž o cenu Programu regenerace MPZ
Město Bečov nad Teplou se přihlásilo do soutěže
o Cenu Programu regenerace Městské památkové
zóny za rok 2013. Dne 28. ledna 2014 zasedala v Bečově nad Teplou komise soutěže o cenu Programu
regenerace Městské památkové zóny za rok 2013.
Město Bečov nad Teplou obhájilo 1. místo v Karlovarském kraji a získalo 100.000,- Kč, které budou použity

v souladu s pravidly Programu regenerace Městské
památkové zóny na akce dalšího rozvoje města.
Tímto jsme také postoupili do celostátního kola, kdy
17. února 2014 zasedala v Bečově nad Teplou komise
a nyní čekáme na vyhlášení výsledků, které se bude
konat v rámci slavnostního Dne památek ve Španělském sále Pražského hradu dne 10. dubna 2014.

Jindříšek Mahovský, žák ZUŠ J. L. v Bečově nad
Teplou svým hudebním vystoupením osvěžil jednání komise.

Hodnotící komise celorepublikové soutěže historických měst o Cenu programu regenerace
městských památkových zón za rok 2013, kde byli
zastoupeni Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Ministerstvo kultury ČR a Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska. Po prezentaci města
byli členové komise pozváni na prohlídku hradu
a zámku a relikviáře sv. Maura.
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BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Kalendář roku 2014
Nejvýznamnější společenské akce ve městě a v jeho členských organizacích
Tento kalendář bude průběžně doplňován po předání informací od organizátorů
LEDEN
01. 01.

Novoročního výstupu na Homolku

05.01.

Tříkrálová sbírka - výtěžek bude předán Farní charitě KV ZŠ a MŠ BnT / Farní charita KV

21. 01.

Zápis do 1. třídy ZŠ

ZŠ a MŠ BnT

Přednáška místního cestovatele K. Bubláka

Město BnT

01. 03.

Masopust a zabijačkové hody na Staré poště

SRPDŠ / Stará pošta

15. 03.

Maškarní karneval pro děti a dospělé

SRPDŠ

26. 03.

Zápis do MŠ

ZŠ a MŠ BnT

28. 03.

Oslava Dne učitelů ve ŠJ ZŠ

ZŠ a MŠ BnT / Město BnT

05. 04.
27. 4.

Vítání jara v Bečovské botanické zahradě
Bečovská chůze

ZO ČSOP Berkut

05. 04.

Zahájení sezóny zámku

SHZ Bečov

26. 04.

Indiáni v Botance

MRC CVRČEK / Liga...Strážci pokladů

30. 04.

Rej čarodějnic na Staré poště

Stará pošta / SRPDŠ

Brány památek dokořán
- Bečovské kvítí aneb na sv. Jiří přichází jaro

Město BnT / SHZ Bečov / ZŠ a MŠ Bečov

10. 05.

Fotbalový turnaj „ Starých pánů“  – 63. ročník

TJ Slavoj

30. 05.

Divadlo Radka Brzobohatého v Praze - "Vyhazovači"

Město BnT

TJ KČT Slavoj BnT / ČSOP Berkut / Město BnT / MAS Náš region

ÚNOR
20. 02.
BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN
1. 05.

ČERVEN
01. 06.

„Procházka minulostí“ - uvedení nového prohlídkového okruhu
pro předškoláky + program pro děti
SHZ Bečov
Mezinárodní den dětí
Město BnT / Spolky Bečov

14. 06.

„Z Bečova za minerálními prameny“ – 38. ročník

14. 06.

„Svatba na zámku“ - prezentace dodavatelů služeb souvisejících
s konáním svatebních obřadů + slavnostní výzdoba prostor

25. 06.

Závěrečný workshop k projektu „Řemeslo má zlaté dno“ ZŠ a MŠ BnT

27. 06.

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy
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TJ Slavoj / KČT
Bečovská chůze

ZŠ a MŠ BnT

SHZ Bečov

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
28. 06.

2. Balónková party – ukončení školního roku

28. - 29. 06.

Technologické prohlídky hradu „Dobrodružství vápna a písku“

29. 06.

Automobilový závod do vrchu

SRPDŠ / Stará pošta
SHZ Bečov

Automotosport Osek o.s.

ČERVENEC
12. -13. 07.

Technologické prohlídky hradu „Dobrodružství vápna a písku“

18. – 20. 07.
05. – 06. 07

XI. Bečovské slavnosti
Závody do vrchu VI. ročník Bečov nT – Krásno      

Město BnT / SHZ Bečov / ZUŠ J. L. / Partnerská města
Sdružení česk. autosportu

09. 08.

Oslavy Bečovské botanické zahrady

ZO ČSOP Berkut

09. 08.

Fotbalový turnaj „O pohár města Bečov n. T.“
Memoriál Josefa Šmorance, 17. ročník
Závod Dogtrekking

TJ Slavoj

SHZ Bečov

SRPEN

30. 08.

Zahradní slavnost (ukončení prázdnin)

www.dogtrekking.info / atteinob@seznam.cz
                
ZŠ a MŠ BnT

30. 08.

Hradozámecká noc

SHZ Bečov

Mezinárodní konference „7. století Bečova“

Město BnT / SHZ Bečov / FORNICA GRAPHICS P, a.s.

12. - 14. 09.

7. Mezinárodní kovářské sympózium

Bečovská kovadlina

13. - 14. 09.

Technologické prohlídky hradu „Dobrodružství vápna a písku“

21. 09.

Lesní běh „Kolem tří rybník“ – 61. ročník
Bečovská chůze

TJ Slavoj

Uspávání broučků v Bečovské botanické zahradě   
Výměnný pobyt Eschenburg – Bečov nad Teplou
Město BnT
Spolky BnT

MRC CVRČEK
ZUŠ J. L.

Lampiónová slavnost
Rozsvícení vánočního stromu

ZO ČSOP Berkut / SHZ Bečov / Město BnT
SRPDŠ / ZŠ a MŠ BnT / Město BnT / SDH / Spolky BnT

06. 12.

5. Mikulášské zabíjačkové hody se zábavou

Stará pošta

19. 12.

Adventní taneční zábava

ZŠ a MŠ

ZÁŘÍ

SHZ Bečov

ŘÍJEN

LISTOPAD
01. 11.
30. 11.
PROSINEC

Použité zkratky:
Město BnT – Město Bečov nad Teplou
MRC CVRČEK – Mateřské a rodinné centrum CVRČEK
SHZ Bečov – Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou
ZŠ a MŠ BnT – Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou
TJ Slavoj – Tělovýchovná jednota Slavoj Bečov nad Teplou
ZO ČSOP Berkut – Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Berkut
SRPDŠ – Sdružení rodičů a přátel školy
Liga...Strážci pokladů – Liga lesní moudrosti – kmen Strážci pokladů
ZUŠ J. L. – Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou
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Mateřské a rodinné centrum CVRČEK Bečov nad Teplou
Ani přes zimu naši malí cvrčci nezaháleli. Tak jako každý rok jsme v prosinci
slavili vánoční svátky a vystoupili jsme s dětmi u příležitosti rozsvěcení vánočního
stromu na bečovském náměstí. I když letošní zima byla mírná, trávili jsme lednová
a únorová setkání raději mimo faru. Zázemí nám poskytla nejen Základní umělecká
škola, ve které jsme mohli tvořitv prostoru určeném pro výtvarný obor, ale také
Základní škola, která nám pro sportovní aktivity zapůjčila tělocvičnu, či některé
maminky disponující vhodnými prostory.
Co chystáme na jaro 2014:
· Jarní burzu dětského sortimentu i oděvů pro dospělé, tentokrát
v prostorách bečovské Sokolovny.
· Březnové vystoupení na akci mateřinek v Toužimi.
· Jarní akci v Bečovské Botanické zahradě ve spolupráci se Strážci pokladů,
jejímž tématem budou indiány.
Těšíme se na setkání s vámi
Tým MRC CVRČEK
Zapsaly Dagmar Wizovská a Jiřina Horváthová
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BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Významná výročí v roce 2014 osobnosti Bečova
230 let od narození
Peter Maria Ignatus Frederic B-Spontin (*2. 2.
1784 v Paříži - †13. 12. 1796 ve Vídni) – syn
Friedricha Augusta Alexandra B-Spontin, matka se
jmenovala Doňa Maria Leopoldina de Alcantara
Alvarez Toledo Y Salm-Salm původem Španělka.
140 let od narození
Jan Ferdinand Koditek (*24. 2. 1874 v Kopki okres
Przemysl, západní Galícia, Polsko - †19. 10. 1940
v Zschadrass nedaleko Colditz, Sasko) – Původně
znělo jeho jméno Kodidek, ale bylo později
pozměněno, dnes je také někdy chybně jmenován
Kodýtek. Pocházel ze zahradnické rodiny, už jeho
otec, Jan Kodidek, byl panským zahradníkem
ve městě Kopki. Kdy přesně přišel do Bečova,
není známo. Ale svou druhou ženu se bral v roce
1911 již v Bečově, z čehož se usuzuje, že již v té
době ve městě působil. Byl dvakrát ženatý, poprvé
s Terezií Ahamerovou z Altmünsteru. Manželka
Terezie zemřela někdy před rokem 1911. S ní měl
dceru Annu, již psanou jako Koditek. Ta zemřela
1. března 1919 ve věku necelých 15 let na tuberkulózu plic a je pochována v Bečově. Jeho druhou
ženou se stala Františka Krausová z Bečova, se
kterou se oženil 1. června 1911. Prvním známým
bydlištěm Jana Koditka je dům č. p. 246 za bývalým kinem, v roce 1940 byl zapsán v domě
č. p. 247, dnešní vodárně na zámku. Jeho zaměstnavatelem byl majitel panství Bedřich Beaufort –
Spontin, u něhož pracoval jako hlavní vrchnostenský zahradník. Jan Koditek vypracoval detailní

205 let od narození
Fridrich Ladislaus Ludwig B-Spontin (*13. 08. 1809
- †10. 10. 1834) - syn Friedricha Augusta Alexandra
B-Spontin
90 let od narození
Maria Gilberta Eleonore B-Spontin (*21. 10. 1924)
– dcera Jindřicha B-Spontin
70 let od narození
Friedrich Christian Albrecht B-Spontin (*05. 12.
1944) – syn Friedricha Josefa B-Spontina
30 let od narození
Cathérine Elisabeth Caroline B-Spontin (*28. 04.
1984) – dcera Friedricha Christiana Albrechta
B-Spontin

Další významné osobnosti Bečova

Hrob Jana Koditka na bečovském hřbitově v roce
2011
popisu jednotlivých rostlin – nacházelo se zde
velké množství vzácných rostlin z celého světa).
Po dokončení byly jím vyprojektované zahrady
nazývány vzletně „Druhé Průhonice“. Po své
smrti v Sasku byl převezen do Bečova a dne
26. října 1940 pochován na místním hřbitově.

Další významná výročí
805 let od narození
Slavek II. (*1209) – syn Boreše I.
750 let od narození
Slavek IV. (*1264 - †1277) – patřil do linie rodu
z Rýzmburku, vlastnil majetky v okolí Bečova
700 let od narození
Bohuslav III. (*1314 - †1328) – syn Boreše III.
630 let od narození
Boreš X. (*1384 - †1418) – zvaný Hrabyně, syn
Slavka V.
600 let od narození
Vilém Boreš I. (*1414 - †1428) – syn Boreše VII.

Jan Koditek v roce 1938
plány všech parků a okrasných zahrad, které poté
byly v areálu hradu a zámku realizovány, pečlivě
zpracoval projekt alpina na okraji města / včetně

230 let od narození
Peter Maria Ignatus Frederic B-Spontin (*02. 02.
1784 - †13. 12. 1796) – syn Friedricha Augusta
Alexandra B-Spontin
225 let od narození
Maria Theresa Charlotte Vinzenzia B-Spontin
(*17. 06.1789 - †09. 01.1857) – dcera Friedricha
Augusta Alexandra B-Spontin

185 let od narození
Vilém Labitzky (*1829 Bečov - †04. 01. 1871
Toronto) – hudebník, syn Josefa Labitzkého

160 let od narození a 80 let od úmrtí
Jan Kopetzky (*1854 Horní Hamr - †1934 Bečov)
– první ředitel Měšťanské školy v Bečově
145 let od narození
Adolf Zörkler (*6. 7. 1869 Doupov - †16. 09. 1961
Berchtesgaden) - Umělecký kovář, autor kovového
reliéfu „Objevení Vřídla“ v Karlových Varech (Tržní
kolonáda).
140 let od narození
Jan Ferdinand Koditek (*24. 02. 1874 - †19. 10.
1940) – syn panského zahradníka Jana Koditka
Josef Metzner (*25. 10. 1874 Bečov - †22. 03.
1927 Liberec) – hudebně nadaný žák zdejší hudební
školy, v roce 1917 se stal ředitelem hudební školy
v Bečově
120 let od úmrtí
Antonie Alžběta Labitzky (*19. 11. 1833 Bečov †01. 08. 1894 Frankfurt n/M) – dcera Josefa
Labitzkého, operní pěvkyně
100 let od narození
Adolf Josef Opl (*20. 03. 1914 Bečov - †1982 Fürth)
– hudebně nadaný žák zdejší hudební školy, od roku
1951 se stal ředitelem hudební školy v Bečově
Tomáš Windisch (*12. 10. 1914 Halže u Tachova†23. 05. 2005 Vídeň) – významný skladatel, pianista, architekt a malíř, bydlel v Bečově a navštěvoval
zdejší hudební školu
80 let od úmrtí
ThDr. Josef Rieber (*22. 01. 1862 -†5. 05. 1934)universitní profesor, bohoslovec a kněz, rodák
z Bečova
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70 let od úmrtí
Alois Rieber (*16. 01. 1876 -†12. 4. 1944) - žák
profesorů Pirnera a Myslbeka v Praze; vysokoškolský profesor a sochař, rodák z Bečova.
55 let od úmrtí
Erwin Löwy (*18. 09. 1897 Bečov - †13. 07. 1959
New York)- pracoval ve vojenském průmyslu
v USA, svou prací přispěl k modernizaci spojeneckých armád a pomohl tak významným způsobem
k porážce fašismu

45 let od úmrtí
František Jindřich Kabelák (*08. 11. 1902 Vídeň †13. 08. 1969 Bečov)- většinu svého života prožil
v Bečově, věnoval se magii a kabale

Události
615 let
v roce 1399 udělena první městská práva, várečné
právo – předpokládaný vznik pivovaru
250 let
nejstarší dochovaná mapa z roku 1764
145 let
12. 06. 1869 založení sboru dobrovolných hasičů
110 let
dne 17. 08. 1904 projížděl Bečovem ve vlaku císař
František Josef I.

Foto: Karel Bublák, Bečov n./T.

Významná výročí České republiky v roce 2014
670 let
30. 04. 1344 - povýšení pražského biskupství
na arcibiskupství
670 let
21. 11. 1344 Jan Lucemburský položil základní
kámen ke stavbě gotické katedrály sv. Víta v Praze
615 let
13. 7. 1399 zemřel Petr Parléř, česko-německý
architekt, stavitel chrámu sv. Víta v Praze (narozen
asi 1333)
330 let
24. 2. 1684 narozen Matyáš Bernard Braun, rakouský sochař a řezbář, mimo jiné autor dvou sousoší
Karlova mostu a soch Ctností a Neřestí v Kuksu
(zemřel 15. 2. 1738)
230 let
12. 2. 1784 vznik Královského hlavního města
Praha (čtyři pražská města – Staré Město pražské,
Nové Město pražské, Malá Strana a Hradčany byla
spojena v jeden správní celek se společným magistrátem)
27. – 29. 2. 1784 povodní v Praze pobořen Karlův
most
200 let
3. 2 1814 zemřel Jan Antonín Koželuh, skladatel
a kapelník (narozen 14. 12. 1738)
190 let
2. 3. 1824 narozen Bedřich Smetana, hudební skladatel a pedagog, sbormistr (zemřel 12. 5. 1884 – 130 let)
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180 let
3. 10. 1834 narozen Vilém Blodek, hudební skladatel a pedagog, sbormistr (zemřel 1. 5. 1874 – 140
let)
9. 7. 1834 narozen Jan Neruda, významný básník
z období realizmu, novinář, člen družiny májovců
(zemřel 22. 8. 1891)
160 let
3. 7. 1854 narozen Leoš Janáček, hudební skladatel
(zemřel 12. 8. 1928)

29. 6. 1914 narozen Rafael Jeroným Kubelík, proslulý dirigent, skladatel, houslista (zemřel 11. 8.
1996)
90 let
3. 6. 1924 zemřel Franz Kafka, pražský, německy
píšící spisovatel židovského původu (nar. 3. 7.
1883)
80 let
10. 10. 1934 založení Symfonického orchestru FOK
hlavního města Prahy

140 let
4. 1. 1874 narozen Josef Suk, skladatel pozdního
romantismu, člen Českého kvarteta (zemřel 29. 5.
1935)

75 let
14. 7. 1939 zemřel Alfons Mucha, malíř a grafik,
představitel evropské secese (narozen 24. 7. 1860)

130 let
27. 5. 1884 Max Brod, pražský, německý píšící
spisovatel židovského původu (zemřel 20. 12.
1968)

55 let
9. 5. 1959 Laterna Magika začala hrát trvale v Praze
30. 10. 1959 zemřel Bohuslav Martinů, hudební
skladatel (narozen 8. 12. 1890)

110 let
1. 5. 1904 zemřel Antonín Dvořák, jeden z nejvýznamnějších hudebních skladatelů všech dob
(narozen 8. 9. 1841)

40 let
9. 5. 1974 byl uveden do Provozu první úsek metra,
trasa C 1 Florenc – Kačerov
Rok 2014 je rokem české hudby (roky končící
4 oslavují hudbu)

100 let
28. 3. 1914 narozen Bohumil Hrabal, spisovatel –
prozaik, nejpřekládanějším českým autorem
20. století (zemřel 3. 2. 1997)
8. 4. 1914 zemřel Jakub Arbes, spisovatel, novinář
(narozen 12. 6. 1840)

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Smuteční proslov z pohřbu Mgr. Marty Woydichové
Vážení hosté,
dovolte mi, abych k vám promluvila o paní Martě
Woydichové, kterou většina z nás vnímá jako
paní učitelku, působící v Bečově nad Teplou
téměř šedesát let. Pro mnohé z nás zůstává
dobrou kolegyní a přítelkyní, s kterou jsme prožili
mnoho zajímavých pracovních i soukromých setkání a rozhovorů. Byla však především matkou
a tím naplnila svůj životní úděl ženy.
Marta Woydichová se stala svými životními postoji a aktivitami významnou osobností našeho
města. Její síla byla v tom, že uměla naslouchat
a poradit a také byla vždy připravena pomoci.
Dokázala být i nekompromisní v názorech zejména ve prospěch hledání a nalezení pravdy. Pro
každého měla otevřené dveře, byla štědrá a laskavá a vždy uměla prakticky pomoci, ale sama
pomoc také uměla přijmout.
Vzpomínám na poslední roky, během kterých
jsme spolupracovaly na záležitostech správy
města, protože projevovala hluboký zájem
o společenské dění a dlouhá léta se zúčastňovala
například přípravy Bečovského zpravodaje
a záznamů do kroniky města. Byla účastna
na všech významných kulturních, sportovních
a společenských událostech ve městě i na zámku.
V rozhovorech, které mezi námi v posledních
letech probíhaly, mluvila paní Matra Woydichová
laskavě o své rodině, vzpomínala na uplynulý
rodinný život, na svého manžela a jejich společné
příběhy, hledala porozumění se svými dětmi
a jejich vnoučaty. Velmi hezky mluvila o svých

přítelkyních, kolegyních a přátelích a vždy ji
záleželo na tom, aby si udržela dobré kolegiální
vztahy a přátelství. Marta Woydichová byla
nepostradatelná na mnoha vzpomínkových
červnových setkáních absolventů zdejší základní
školy, která většinou i pomáhala uspořádat.
Nikdy nechyběla na každoročních setkáních
učitelů, společenských setkáních v úzkém kruhu
přátel i ve větší společnosti, kde byla příjemnou
společnicí. Poznala jsem ji jako kultivovanou

a citlivou ženu, která dokázala reálně a racionálně
posuzovat společenské dění a životní postoje lidí,
s kterými žila v našem městě.
Přála bych si, abychom dnešní slavnostní obřad
rozloučení s paní Martou Woydichovou přijali
s tichou a pokornou myslí, protože i nadále si ji
zachováme v našich myšlenkách a vzpomínkách.
Ať odpočívá v pokoji.
(OH)
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Opravy a údržby v Bečově nad Teplou
V roce 2013 byla z rozpočtu města a za pomoci dotace z Karlovarského kraje
opravena podlaha v mateřské škole a dále byly finanční prostředky použity
na odstranění závad v prostoru šaten ZŠ a MŠ. Celková investice byla cca
360.000,-Kč. Práci provedla firma Credostav z Karlových Varů a na úpravě
prostoru šaten pracovali mimo jiné zaměstnanci Městské společnosti Bečov
s.r.o. Podívejte se na fotografie anebo zajděte do školy a myslím, že se všichni
shodneme na tom, že si MSB s.r.o. a její zaměstnanci zaslouží velkou pochvalu za odvedenou práci. Prostor je k nepoznání. Nyní město požádá “hygienu” o přehodnocení rozhodnutí, kterým byly šatny uzavřeny a ty budou
zprovozněny. V roce 2014 připravuje město opravu rozvodu vody v objektu.
Často slýchám názory na to, že když se vymění okna školy (je jich tam cca
100 kusů) ušetří se energie. Ano to je pravda, ale dobrý hospodář musí opravit nejdříve dožilou infrastrukturu školy, kanalizaci, odvlhčení budovy, dožilý
systém topení, rozvod vody, jehož potrubí je téměř 100% zarostlé a poté
může přistoupit k opravě zevního pláště, fasády a výměně oken, vstupního
schodiště atp. Budova školy se nachází v městské památkové zóně a její
venkovní úprava bude rozhodující pro vzhled zóny. Fasáda a okna budou
opraveny a vyměněny ve spolupráci s Magistrátem města Karlovy Vary a NPÚ
Loket na připravované projektové dokumentaci.			
(OH)

Oprava opěrné zdi a zpevnění silnice v Novoveské ulici

Nové osazení sloupů veřejného osvětlení v Mariánskolázeňské ulici
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Na čem pracujeme v lednu a únoru 2014
Začátek roku je na Městském úřadě vždy hektický. Dokončuje se vyúčtování
dotací z minulého roku a hospodaření za rok 2013 a je také vyšší náročnost
na počítačové systémy a jejich aktualizaci. Připravujeme nový rozpočet,
který projednávají příslušné orgány obce.
Absolvovali jsme audit hospodaření města a dostali nejlepší ohodnocení
tzv. Áčko.
Proběhla kontrola vedení matrik se závěrem bez závad.
Zadali jsme vypracování energetické náročnosti budov (PENB): radnice,
základní školy, základní umělecké školy a sokolovny. Městem byly
předány stavební projektové dokumentace potřebné ke zpracování PENB.
Budovy budou označeny štítky a zjištěný stav pomůže při dalším plánování
oprav.
V prosinci jsme zpracovali přihlášku do soutěže o cenu Programu regenerace MPZ a v lednu přijela hodnotící komise. Po dlouholetém úsilí
na obnově historického centra města jsme obhájili 1. místo v Karlovarském
kraji. A absolvujeme 2. celorepublikové kolo.
Připravujeme vypracování žádostí o dotaci na letošní rok 2014 z Karlovarského kraje, Česko německého fondu budoucnosti, Ministerstva
vnitra, SFDI, OPŽP atp. Oblast žádostí je v technické obnově infrastruktury města, základní školy, výměnných pobytů žáků, kulturních akcí atd.
V rámci schváleného rozpočtu zpracujeme přípravu technické obnovy,
opravy komunikací a budov v majetku města a dokončení územního plánu,
2. etapu přípravy bečovské cyklostezky, vybudování sběrného parkoviště
u mostu, zadláždění prostoru před radnicí, rozšíření sběrného dvora.

Významným počinem bylo zařazení a příprava na zařazení do majetku
města těch objektů, které tvoří atraktivity města a stanou se kulturními
památkami (smírčí kříže, pomníky atp.). Budova ZUŠ J. L. včetně zabudovaných varhan je navržena na zařazení do Ústředního seznamu kulturních
památek ČR a ve spolupráci s NPÚ probíhá příprava zpracování žádosti.
Pracujeme na vydání Bečovského zpravodaje.
Připravili jsme pro vás divadelní představení pro nejmenší v rámci cyklu
loutkových představení a chystáme návštěvu pražského divadla.
Organizujeme přednášku o dobrodružné cestě v Rusku.
Probíhají přípravná jednání na Bečovské kvítí, XI. Bečovské slavnosti
a Mezinárodní konferenci 7. století Bečova.
Uzavíráme smlouvy na technické akce: PENB, Daruma - účast v mluvícím
panelu v Karlových Varech, žádost o odnětí 3 parcel ze ZPF, koupi
dopravních značek na obytnou zónu, připravujeme koupi pozemku
u mostu - zřízení sběrného parkoviště, železničního muzea a muzea vody,
opravu zídek Bečovského potoka, Školní ul., opravy kanalizačních poklopů,
kanalizace ve Školní ul., rekonstrukce mostku v Krásném Jezu opravu
rozvodu vody v základní škole atp.
Trámy na střeše radnice natírají ochrannou vrstvou proti dřevomorce
zaměstnanci MSB s.r.o. (je nutné tak činit každé dva roky
zdroj: webové stránky města Bečov nad Teplou)

Na čem pracujeme v březnu 2014
Obytná zóna - připravena poptávka na dopravní značení a následně bude
proveden nákup a osazení značek
Soutěž o Cenu Programu regenerace - město Bečov nad Teplou se stalo
krajským vítězem a postoupilo do celorepublikového kola. Tři krát jsme
absolvovali zasedání hodnotící komise od začátku roku v našem městě
a v polovině března se uskuteční rozhodnutí o celkovém pořadí v rámci
celostátní soutěže. Přihláška do soutěže, její prezentace, průběh návštěv
komise, příprava materiálů, posudků, kronik, fotografických alb, osobní
příprava a přítomnost zástupců města a zámku, to vše bylo přinejmenším
časově náročné a děkuji všem, kteří spolupracovali na prezentaci města.
Panel s fotografiemi a texty o Bečově nad Teplou krajském vítězi bude
umístěn na Pražském hradě v dubnu 2014. Odměnou za umístění je
100.000,-Kč, které získáme v souladu s podmínkami soutěže na obnovu
kulturních památek města.
Směna domu na Mariánskolázeňské ulici - vzhledem k tomu, že v minulosti byly prodány všechny stavební parcely města (doposud nejsou
zastavěny), město ztratilo možnost rozhodování o výstavbě na těchto
parcelách. Pod tlakem žádostí občanů, hledáme další možnosti výstavby
bytů. Směnou, která si nevyžádala z finančního hlediska žádný nárok
na rozpočet města (neovlivnila výši nájemného za hospodaření v lese),
realizujeme záměr získání bytů pro bečovské občany na základě jejich
žádostí a to přestavbou uvedeného domu za finanční pomoci státu. Město
tímto krokem realizuje to, o co žádají bečovští občané, mladí lidé zde žijící
i senioři, kteří chtějí zůstat ve městě a nechtějí odcházet do pečovatelských
domů a penziónů v jiných městech.
Obnova infrastruktury města - v těchto dnech pracujeme na přípravě
realizací staveb obnovy města pro rok 2014; příprava výměny rozvodu
vody v objektu základní školy; kanalizace a vodovod v Tepelské ul.,
odvodnění, oprava infrastruktury a povrchů ulice Školní;

Příprava kulturních akcí - vydání Kulturního kalendáře; Bečovské kvítí;
XI. Bečovské slavnosti; Mezinárodní konference 7. století Bečova; účast
na výstavě Zelené město v Praze; výlet do divadla v Praze 30. dubna
2014 přihlášky a představení se koná 30. května 2014 (Divadlo Radka
Brzobohatého - Vyhazovači (hraje Ondřej Brzobohatý a další); cena
zájezdu včetně vstupenky a dopravy činí 290,-Kč)
MPZ - na obnovu fasády nemovitosti v MPZ ve vlastnictví FO rada města
odsouhlasila finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč a bude i nadále podporovat opravy v centru města v souladu s možnostmi výše schváleného
rozpočtu;
Pracujeme na zápisech z jednání rady města, úkolech, které byly zadány
orgány města, komunikací s veřejnými institucemi a veřejností
Pracujeme na rozšíření a přestavbě Sběrného dvora - zpevnění plochy,
uspořádání a rozšíření počtu kontejnerů pro další druhy odpadu
Připravujeme vymalování městské knihovny a vybavení nábytkem
pro nově připravovanou čítárnu a dále v objektu ZUŠ J. L. opravu
vstupních dveří a fasády
Spolu s Magistrátem města Karlovy Vary jednáme s majiteli hotelu Centrál
o jeho opravě
Zajišťujeme konzultace s odbornou firmou na téma starostlivost o psychicky nemocné občany města (naplánované pravidelné schůzky
1x měsíčně)
Připravujeme opravu hrobových míst a hrobek významných osobností,
o které se více než 10 let nikdo nestará
Kompletujeme Strategii rozvoje z doposud zpracovaných studií, koncepcí,
diplomových prací, projektových dokumentací atp.
zdroj: webové stránky města Bečov nad Teplou
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Co se událo v Městské společnosti Bečov za poslední měsíce
Vážení občané,
rádi bychom se s Vámi touto cestou podělili o rekapitulaci práce Městské
společnosti Bečov, s.r.o. za poslední měsíce.
Jak jistě víte, naše firma se zabývá úklidem a údržbou zeleně v našem městě.
Ne vždy je to lehké a bez problémů, ale snažíme se vyhovět, tak abyste byli
na své město hrdí a návštěvníkům se ve městě Bečově líbilo.
V rámci zvelebování našeho města a snížení nezaměstnanosti místních obyvatel
bylo přijato za podpory Úřadu práce Karlovy Vary do Městské společnosti
Bečov 13 uchazečů o zaměstnání.
Tito lidé jsou financováni Úřadem práce a nezasahují do rozpočtu Města Bečova
nad Teplou ani Městské společnosti Bečov, s.r.o.
V posledním čtvrtletí 2013 bylo naší prioritou řádné vyčištění povrchu chodníků
a komunikací, včetně zeleně a parkových ploch na náměstí a jeho okolí.
Celkový úklid provádíme i na pozemcích ve vlastnictví Římskokatolické
bečovské farnosti, kolem kostela Sv. Jiří, ač přilehlé pozemky nejsou v městské
správě. Pro místní farníky jsme tento úklid prozatím prováděli bezúplatně.
V dohledné době proběhne sezení s panem farářem místní farnosti, případně se
všemi farníky abychom se domluvili o dalším postupu údržby, případně
uzavřeme společnou smlouvu.
Výraznou úpravou prošel i místní hřbitov (nová i stará část). Provedli jsme zde
likvidaci přerostlého živého plotu, celkovou údržbu chodníků a okrasných keřů.
Na základě úprav v těchto prostorech byla provedena i řádná dokumentace
hrobových míst a tím i snad lepší orientace pro samotné nájemce. V dohledné
době bude na hřbitov nainstalována venkovní vývěska s informacemi a s řádem
veřejného pohřebiště včetně ceníku za hrobová místa, případně dalšími informacemi.
Připravujeme také spolu s Městem Bečov nad Teplou projektovou dokumentaci pro výstavbu kolumbária, o které mají místní obyvatelé zájem.
Pravidelně se naše město udržuje sekáním travního porostu, čištěním struh
odtokové vody a čištěním dešťových propustí. Přiblížíme vám systém organizace práce ve společnosti.
V měsíci červnu došlo k nárůstu zaměstnanců z Úřadu práce Karlovy Vary a tyto
pracovní síly byly rozděleny na skupiny, které se věnovaly určité části města, jak
úklidu Bečova nad Teplou, tak i přilehlých obcí Vodné a Krásného Jezu.
V měsíci říjnu jsme se věnovali obci Vodná a to zejména ulicím Ke Kovárně a K vlakové zastávce, kde byla provedena oprava lokálních výtluků asfaltovou hmotou.
Proběhlo vyčištění povrchu komunikací, mostů a mostků včetně odvodnění komunikací, prořezávky náletových dřevin a úpravy kamenných patníků.

V ulici Školní a Nová proběhla vysprávka lokálních výtluků asfaltovou hmotou.
Do budoucna se zde bude provádět celková oprava ulic dle stavební projektové
dokumentace opravy ulice Školní včetně 3 menších komunikací.
V Toužimské ulici naši pracovníci odstranili náletové dřeviny a provedli údržbu
a úpravu kamenných patníků při vjezdu do města a s tím i zprůchodnění strouhy
pro odtok dešťové vody, toto bylo následně provedeno i v Tepelské ulici.
V letních měsících jsme pomocí nátěru provedli údržbu dřevěné lávky přes řeku
Teplou.
Při Bečovských slavnostech jsme dohlíželi na čistotu náměstí a přilehlého okolí
a také jsme spolupracovali na hladkém průběhu příjezdu a odjezdu návštěvníků,
včetně nasměrování na vyznačená parkoviště.
Koncem léta byla provedena oprava chodníku na Mariánskolázeňské ulici
pomocí recyklovaného asfaltového materiálu a také likvidace náletových dřevin.
Průběžně s touto opravou jsme se spolupodíleli na výrobě 2 autobusových
čekáren ve směru na Plzeň a Karlovy Vary.
Na podzim naši zaměstnanci začali vypomáhat při zednických pracích v prostotách Základní školy Bečov nad Teplou a na opravách v suterénu školy. Kde
v současnosti probíhá výmalba prostor a renovace schodů do šaten.
Po dohodě s panem ředitelem ZUŠ J. L. vypomáhá naše firma při třídění notových materiálů v historickém archivu školy.
Pravidelně pomáháme s úklidem v prostorách na radnici a také zde provedla
ochrana před dřevomorkou nátěrem nosných trámů na střeše radnice.
V prvních měsících roku jsme v souladu s vyhledávací studií bečovské cyklostezky začali odstraňovat nálety na území pozemku u řeky Teplá, kde
cyklostezka vznikne.
Dovolujeme si vám připomenout, že všechny technické záležitosti údržby města
má na starosti Městská společnost Bečov s.r.o. – veřejné osvětlení, údržba
komunikací, úklid atd. V případě potřeby se tedy prosím obracejte přímo
na nás, abychom vyřízení případného problému vyřešili co nejrychleji. Je
v našem zájmu, abyste byli s naší činností spokojeni a chceme proto učinit vše,
co je v našich silách.
Telefon: 353 999 366
Mobil: 731 037 018
E-mail: andrea.petrovova.msb@seznam.cz
Andrea Petrovová
Městská společnost Bečov, s.r.o.

Hřbitov
Vážení občané,
často se nás ptáte, kdo je oprávněn zřídit samotné hrobové místo na hřbitově,
kdo vykonává jeho správu, kdo zařizuje potřebné služby spojené s pohřbem:
Městská společnost Bečov, s.r.o. (dále jen MBS, s.r.o.) je pouze správcem
městského hřbitova a stará se o celkovou údržbu to znamená:
péče o cesty a zeleň - sekání, hrabání, úklid spadlého listí, ořez stromů,
udržování živého plotu, čistotu - sběr odpadků a doplňování vody do plastových barelů.
poradenství - které se týká všeho potřebného při zařizování pohřbů
a zajištění hrobového místa
Byli jste zvyklí, že v uplynulých letech tyto práce prováděl jeden ze
zaměstnanců MSB, s.r.o. Ale protože nebyl proškolen, nadále není
možné, aby tuto činnost vykonával, protože bychom tím porušovali
zákonné předpisy. Do budoucna připravujeme proškolení jednoho ze
zaměstnanců, který bude zajišťovat práci hrobníka.
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V této době činnosti jakými jsou - výkopové práce a zásahy do stávajících
hrobových míst, provádí pohřební služby, u kterých si pohřeb objednáváte
a které v současnosti nabízí služby v nejbližších velkých městech. Tyto služby
mají své
zaměstnance - hrobaře, kteří jsou proškoleni a mají formální oprávnění tyto
práce provádět.
Se změnou tohoto stavu vás ihned seznámíme.
Bližší informace Vám rádi zodpovíme v kanceláři MSB, s.r.o.
nebo na telefonu: 353 999 366
Mobil: 731 037 018
E-mail: andrea.petrovova.msb@seznam.cz
Pracovní doba: Pondělí – pátek: 8:00h – 15:00h
Andrea Petrovová
Městská společnost Bečov, s.r.o.

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
VÝZVA

Prodej slepiček

Od 1. 1. 2014 je možné uhradit nájemné za hrobová místa v Městské
společnosti Bečov, s.r.o.
Ve dnech:
Po – Pá od 9.00 do 15.00 hod

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům,
že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra
hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří: 15-20 týdnů. Cena 149 -185,- Kč / ks dle stáří. Neprodáváme
malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!

Telefonický kontakt: 731 037 018 nebo 353 999 336
Městská společnost Bečov, s.r.o.
Školní 430, 364 64 Bečov nad Teplou
DIČ: CZ25221001 IČ: 25 22 10 01
Tel.: +420 353 999 366

Prodej se uskuteční:
V úterý 13. května a 10. června 2014
Bečov n. Teplou – u vlak. nádraží - 15.45 hod

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Případné bližší informace: Po - Pá 9.00-16.00 hod,
tel. 601576270, 606550204, 728605840

Slavoj Bečov nad Teplou - fotbalové jaro 2014
SLAVOJ BEČOV nad Teplou - fotbalové jaro 2014
Datum Den Domácí

Hosté

15. 3.

SO Sokol Teplá

- Slavoj Bečov

23. 3.
29. 3.
6. 4.
13. 4.
20. 4.
26. 4.
4. 5.
11. 5.
18. 5.
25. 5.
31. 5.
8. 6.
15. 6.

NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE

-

28. 6.

SO

Slavoj Bečov
Jiskra Březová
Slavoj Bečov
FC Nové Hamry
Slavoj Bečov
SK Kyselka
Slavoj Bečov
Slavoj Bečov
DDM Stará Role B
Slavoj Bečov
RZ Abertamy
Slavoj Bečov
Slavoj Bečov

Ajax Kolová
Slavoj Bečov
SK Toužim B
Slavoj Bečov
FK Nejdek
Slavoj Bečov
TJ Stružná
Čechie Dalovice
Slavoj Bečov
Sokol Chyše B
Slavoj Bečov
SK Božičany
Baník Pila

Okresní pohár ve futsale

Výkop
16.00
15.00
16.00
15.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
17.00
15.00
14.00
15.00
15.00

Odjezd Poznámka
14.45

příprava

15.00
13.15
13.30

15.30
12.00

9.00
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Setkání spolku postižených civilizačními
chorobami na konci roku 2013

Tříkrálová sbírka
K+M+B 2014
Letošní výtěžek sbírky v Karlovarském kraji
činí 161 147 Kč.
Lidé z Bečova nad Teplou, Vodné, Krásného
Jezu a Tepličky přispěli do sbírky finanční
částkou 22 614,-Kč.
Za průběh sbírky děkujeme paní Rudolfové,
Papouškové, Sýkorové, Váňové, Kávové,
Kodýtkové, pánům Poulovi a Kávovi
a koledníkům, kteří vstřícně pomáhali získat
finanční prostředky těm, kteří je potřebují.

Nezisková organizace Spolek postižených
civilizačními chorobami uspořádal tradiční
slavnostní setkání na konci roku 2013. Žáci
a učitelé Základní a Mateřské školy a Základní
umělecké školy Bečov nad Teplou připravili
hezké hudební a pěvecké vystoupení. Setkání se
uskutečnilo na Staré poště a jako vždy se konalo v milé a přátelské atmosféře. Přejeme všem
členům a členkám hodně zdraví a spokojenosti
a mnoho energie na další aktivity tohoto velmi
čilého bečovského spolku.
OH

Výročí otevření naučné stezky na Šibeniční vrch
K loňskému výročí otevření naučné stezky
na Šibeniční vrch v Bečově, kterou navštívili již
deseti tisíce návštěvníků z několika světadílů, byl
s podporou Karlovarského kraje připraven unikátní obrazový průvodce s přehlednou mapou a ilustracemi.
Průvodce jedinečně propojuje památná místa
hrdelního soudnictví Karlovarského kraje
od archeologicky zkoumané kamenné šibenice
v Bečově nad Teplou, přes interiérové expozice
hradu Loket, zámku Kynžvart, muzea ve Žluticích
až po dochovaný relikt pranýře v Mnichově či
rekonstruovanou šibenici v Horním Slavkově.
Kromě atraktivně zpracované popularizace tohoto
dosud opomíjeného tématu průvodce obsahuje
také okolní zajímavosti či tipy na zpestření Vašeho
poznávacího putování.
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Cestu lze rozložit do několika návštěv a využít
rozličné způsoby dopravy. Vlastním automobilem,
veřejnou dopravou vlakem nebo autobusem, jako
cyklovýlet nebo pěší putování Karlovarským krajem. Dvojjazyčný průvodce je k dostání na MěÚ
Bečov, v pokladně státního hradu a zámku Bečov
či na všech dalších místech zahrnutých do tohoto
projektu. Pořizovací cena je 50,- Kč.
Pro MěÚ v Bečově nad Teplou vyrobilo nakladatelství M’PLAN s.r.o.
Autoři koncepce a textů: Mgr. Petr Sokol,
Mgr. Tomáš Wizovský
Technická a odborná spolupráce: Olga Haláková,
PhDr. Miloš Říha,
Václav Lojín, Ing. Ondřej Fábera, Překlady:
Mgr. Karel Matásek;

