BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
MÌSTO BEÈOV NAD TEPLOU OD ROKU 1399
Beèovský zpravodaj 5-6/2014

Úvodní slovo
Vážení občané historického města Bečov nad Teplou, prosincové číslo
Bečovského zpravodaje, který vám přináší informace o dění ve městě,
obsahuje přehled událostí za poslední měsíce roku 2014.
Cílem vedení města v posledních osmi
letech bylo nastavit systém oprav majetku města, který slouží občanům, zlepšení technické infrastruktury města vodovody, kanalizace, topení, opravy
komunikací, rekonstrukce školy atp.,
podpora spolků, oživení kulturního živoMĚSTO BEČOV NAD TEPLOU
ta, reprezentace města navenek, koncepce dopravní infrastruktury, obnova
centra města, uspořádání stabilních
struktur správy města. Po letošních
podzimních komunálních volbách došlo
k společnému prohlášení nově zvolených členů zastupitelstva na období
2014-2018, kterého obsahem je dohoda
všech zastupitelů bez výjimky. Volební
seskupení Sdružení nezávislých kandidátů, Volba pro Bečov, Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst a Změna pro
Bečov se dohodla na personálním
zastoupení vedení města, výborů zastupitelstva, programovém prohlášení
a zastupování města v členských organizacích atp. V prohlášení a jeho technické
části o přípravě a realizaci obnovy
majetku města byly definovány prioritní
úkoly zastupitelstva na následující čtyři
roky, jako je dokončení nového územního plánu, realizace vodovodu v Krásném
Jezu, realizace II. etapy opravy Školní
ulice, nákup nového hasičského vozu,
úpravy hřbitova, revitalizace centra
města, budování sběrného dvora, regenerace zeleně na veřejných prostranstvích, záchrana kulturní památky
Centrál, vybudování bytového domu,
řešení dopravní situace a sběrného parkoviště města, realizace nového povodňového plánu včetně protipovodňových
opatření, oprava fasády ZUŠ J. L., budování naučných stezek, podpora obnovy
Botanické zahrady, jednání o nákupu
obchodního domu Úsvit, oprava chodníků, regulační plán Zlatého vrchu, restaurování pomníků a kulturních památek,
instalace kamerového dopravního systému, podpora cestovního ruchu, realizace cyklostezky Bečov nad Teplou.
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Vážení přátelé, vážení občané, vážení hosté a příznivci
našeho města, přeji vám šťastný nový rok 2015, hodně
zdraví a přátel a zejména mnoho spokojenosti s prací
vámi zvolených zástupců na obnově, slávě a prosperitě
města Bečov nad Teplou.
Olga Haláková a Miroslav Nepraš, Ing. Petr Kužvart,
Mgr. Petra Omrai Kvitová, Lenka Sýkorová, Jiří Špak,
Ing. Pavel Špak, Ing. Jiří Šindelář, Zdeněk Ehrlich

Foto: Mezinárodní kovářské sympozium – 7. ročník
- pokračování na straně 31
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Opravy a údržba města
Hřbitovní zeď obnovena.
Spadlá zeď při vstupu do hřbitova ze Školní ulice je již obnovena. Město přijalo nabídku místních hasičů na opravu zdi, zajistilo stavební a archeologický
dozor a financování akce. Tato část obvodové hřbitovní zdi je tedy zachráněna. Další části však čekají na opravu a pevně věříme, že se nám to společně
v dalších měsících povede zrealizovat.
V tomto období probíhají opravy na území města (viz níže) a další začínají,
vzhledem k naplánovaným realizacím. Dlouho očekávané odkanalizování
Tepelské ulice, dokončení restaurování pomníku ve Vodné a zahájení restaurování pomníku před školou a dále významné restaurování kašny u radnice.
Protože město získalo dotaci na projekt podpořený OPŽP na obnovu veřejných prostranství, sadovnické a úpravářské údržby zeleně ve městě, bude
tento záměr proveden do konce listopadu 2014. S napětím očekávaná zpráva
o žádosti na nový hasičský vůz potvrdila, že město Bečov nad Teplou má
velkou šanci na jeho získání v roce 2015.
OH

Nové zábradlí na schodišti mezi Poštovní a Úzkou ulicí. Realizace byla zadána Městské společnosti Bečov, s.r.o. ● Mostek v Krásném Jezu. Rekonstrukci
mostku provádí Krajská správa a údržba Karlovarského kraje ● Oprava části Školní ulice větev č. 3 a 4., zajišťuje MSB, s.r.o.

Krátké zprávy z města
Paní Daně Fialové z Bečova nad Teplou bylo letos předáno ocenění za dlouholeté dárcovství krve. Slavnostní akce za přítomnosti starostů příslušných
obcí a zástupců Karlovarského kraje se konalo v Krajské knihovně.
OH
V sobotu 29. srpna 2014 jsme jeli z Bečova nad Teplou na představení
Mozartovy opery Figarova svatba, do Stavovského divadla. Město cenově velmi
výhodně zajistilo vstupenky a dopravu. Hezké představení v krásném prostoru,
procházka po Staroměstském náměstí plném návštěvníků, hudby a atrakcí,
za slunného počasí, bylo pro 14 lidí z Bečova hezkým kulturním zážitkem.
OH

Dana Fialová

Figarova svatba
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Hradozámecká noc s pozvánkou do pivovarských zámeckých sklepů konaná dne 29. srpna
2014 se vydařila. V sobotu večer na poslední prohlídce připravené pro pobavení návštěvníků
zámku v Bečově nad Teplou jsme mohli zažít
výbornou zábavu, ochutnat dobrý guláš a hlavně
výborné pivo. Aktéři, kteří doprovodili návštěvníky historkami, vtipným hraním podali vynikající
herecký výkon. Prostory pivovarských sklepů
osvětlené svíčkami poskytly zajímavý a neobvyklý zážitek. Rozhovory návštěvníků, setkání známých i seznamování se náhodných lidí probíhalo
v příjemné a přátelské atmosféře. Byla to zdařilá,
organizačně velmi dobře zajištěná akce.
OH

V roce 2014 bylo poprvé iniciováno setkání starostek Karlovarského kraje.
Druhé setkání se uskutečnilo v pátek 3. října 2014 v Novém dvoře v Chebském
okrese. Významným hostem byl Karel Schwarzenberg. Pracovní setkání starostek mělo slavnostní ráz, přesto se dotklo závažných problémů správy měst
a obcí, jejich financování, výkonu opatrovnictví, školství atd.
OH
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Setkání starostek Karlovarského kraje
Vicepremiér vlády ČR Pavel Bělobrádek v rámci návštěvy Karlovarského kraje
přijel do Bečova nad Teplou. Po prohlídce relikviáře sv. Maura a hradní kaple
se zúčastnil setkání s občany města, na kterém se diskutovaly otázky vysoké
i místní politiky.
OH

Bečov nad Teplou získal další dotace
V říjnu 2014 byly vyřízeny žádosti o dotace, které město Bečov nad Teplou
a SOSL podalo v minulých měsících.
1. OPŽP 6.5, "Obnova veřejných prostranství mikroregionu Svazku obcí
Slavkovský les (SOSL) - sadovnické a úpravářské údržby zeleně v Bečově
nad Teplou - cca 1 400.000,-Kč (spoluúčast města ve výši cca 350.000,-Kč)
- záměr založení městského parku u kostela a fary
2. Karlovarský kraj POV II. kolo, oprava pomníku ve Vodné - 60.000,-Kč
(spoluúčast města 60.000,-Kč)
3. Karlovarský kraj POV II. kolo, oprava pomníku před základní školou 147.000,-Kč (spoluúčast města 147.000,-Kč)
4. Českoněmecký fond budoucnosti - Výměnný pobyt žáků Bečov nad Teplou
- Eschenburg - 85.000,- Kč (spoluúčast města cca 36.900,-Kč)
5. Ministerstvo vnitra - nový hasičský vůz v celkové hodnotě cca 4 500 000,Kč (dotace ve výši cca 2 500 000,-Kč, předpokládaný příspěvek Karlovarského
kraje ve výši 1 000 000,-Kč a spoluúčast města ve výši 1 000 000,-Kč)
Dne 1. 11. 2014 se konal již 10. ročník Lampionové slavnosti. Účastníci se
scházeli od 15.00 hodin v Bečovské botanické zahradě, kde byla připravena
zábava hlavně pro děti. Po setmění se průvod vydal městem směrem
na zámecké terasy, kde návštěvníky čekalo nevídané překvapení vznášející se
Leontýnky. Letošní ročník navštívil rekordní počet návštěvníků (cca 1000)

Foto: František Veselý

Zápisy ze zasedání rady města a zastupitelstva města Bečov nad Teplou
23. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané v úterý 16. září 2014 od 17:00 hod. v ZUŠ J. L. koncertním sále
v 1. patře
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, Ing. S. Teplík, Z. Ehrlich, F.
Neuwirth, M. Nepraš, L. Sýkorová, M. Bláha, I. Rudolf, Ing. P. Špak, Ing. J.
Špak
Omluveni:
Hosté:

Schváleno 15 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: L. Kubát, V. Novotný
Schváleno 15 hlasy
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: Ing. P. Špak
Členové komise: Ing. S. Teplík, Mgr. M. Beerová
Zvoleni 15 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 22. zasedání, ze dne 5. srpna
2014
Usnesení schváleno 15 hlasy

Zahájení a organizační záležitosti
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
Program: 23/01 Zahájení a organizační záležitosti
23/02 Finanční záležitosti
23/03 Územní plán – upravené zadání
23/04 Různé
Navržený program schválen 15 hlasy
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určen: Ž. Svobodová

K bodu 2) Finanční záležitosti
1) ZMě bere na vědomí informace o ukončení stavby Revitalizace centra města
Bečov nad Teplou – náměstí a uzavřeného financování schválením Dodatku
č. 1 k SOD S 21-14-693 mezi městem a firmou Algon, a.s. příprava dopravních
a inženýrských staveb, Joštova 1, Cheb, zastoupenou Petrem Študlarem, předsedou představenstva. Vzhledem k nálezu historické dlažby při uvedené stavbě
došlo ke stavebním změnám zapracovaným do příslušné projektové dokumen-

3

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
tace a následnému novému nacenění. V uvedeném Dodatku je vypočteno
navýšení původně stanovené ceny stavby o částku 102 144,-Kč včetně
DPH. Výsledná cena celková stavby je 1 787 270,-Kč. V souvislosti se stavebními úpravami v okolí radnice byly dále zrealizovány: oprava kamenné
zídky u radnice a osazené patky pro vlajkové stožáry, úprava anglického
dvorku, instalace technického zařízení pro umístění vánočního stromu,
instalace kovaného zábradlí na radnici a u parkoviště a nakoupena část
materiálu, který nebylo možné prostavět z důvodu nálezu a který bude
použit pro obnovu dalších částí náměstí. Dále byl v průběhu stavby proveden a zaplacen archeologický průzkum daného území.
Kolaudační souhlas byl vydán na část území stavby. Po splnění všech
podmínek stavebního povolení bude vydán na celé území.
Usnesení schváleno 14 pro, zdržel se 1 - F. Neuwirth
2) ZMě schvaluje:
na základě uzavřené Kupní smlouvy o prodeji nemovitých věcí, podle ustanovení § 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, mezi
městem Bečov nad Teplou a Českými drahami, a.s. se sídlem Praha 1,
Nábřeží L. Svobody 1222 zastoupenou Ing. Šárkou Cidlinskou - ředitelkou
odboru správy a prodeje majetku, koupi pozemek p.č.st.448 a p.p.č.3241/1
(utvořeného z dílu „a“ z původního pozemku p.p.č.3241/1, dílu „d“
z pozemku p.p.č.3243/2 a dílu „b+c“ z pozemku p.p.č.3244 dle GP č. 60284/2012), za celkovou kupní cenu ve výši 570.000,-Kč.
a) čerpání části kupní ceny ve výši 250.000,-Kč z Fondu obnovy majetku
(FOM) města
Bečov nad Teplou v souladu s Pravidly pro FOM
b) Rozpočtové opatření č. 9/2014
Přesun z účtu 236 40 § 3699 pol.5901 - 250.000,- Kč – fond obnovy
města nesp. rezervy
Přesun na účet 236 40 § 3639 pol. 6130 - 250.000,- Kč – koupě
pozemku
Přesun z § 3636 pol. 6121 - 320.000,- Kč – územní rozvoj
Přesun na § 3639 pol. 6130 - 320.000,- Kč – koupě pozemku
Usnesení schváleno 11 pro, zdrželi se 4 - F. Neuwirth, M. Bláha,
Z. Ehrlich, M. Nepraš

dne 17. června 2014, Smlouvu o dílo mezi městem a MSB s.r.o. s předmětem smlouvy oprava komunikace Školní, větev č. 3 a 4. 1. etapa s termínem ukončení opravy do 25. 10. 2014
Usnesení schváleno 14 pro, proti 1 – F. Neuwirth
8) ZMě schvaluje pro žadatele ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou:
a) uzavření partnerské smlouvy, která se týká realizace projektu Národního
institutu pro další vzdělávání (NIDV) na pořízení softwaru, 10 tabletů a 10
notebooků + mzda koordinátorů projektu a proběhne v termínu 01. 09.
2014 – 31. 07. 2015. Celková částka projektu je 599 059,- Kč.
b) vzetí úvěru ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou za níže uvedených podmínek
u České spořitelny, a.s.
c) ručitelský závazek za poskytnutý úvěr ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou bankou Česká spořitelna, a.s. region Jihozápadní Čechy, Májová 36, Cheb,
ve výši úvěru: 599.059,00 Kč čerpání úvěru: do 31. 07. 2015 splatnost
úvěru: jednorázová splátka úvěru ve výši zůstatku do 31.10.2015 úroková
sazba: 1M Pribor + 1,59% p.a. (1M Pribor k 11.9.2014 činí 0,27% p.a.)
Poplatky:
posouzení a poskytnutí úvěru: zdarma
mimořádná splátka úvěru: zdarma
změna smluvních podmínek: zdarma
vedení úvěrového účtu: 100,00 Kč měsíčně
závazková provize: 0,25% p.a.
Usnesení schváleno 14 hlasy, zdržela se 1 – M. Beerová
K bodu 3) Územní plán – upravené zadání
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), opravené zadání Územního plánu Bečov nad Teplou předložené pořizovatelem
územně plánovací dokumentace Magistrátem města Karlovy Vary, odborem Úřad územního plánování a stavební řád.
Usnesení schváleno 15 pro
K bodu 4) - Různé

3) ZMě schvaluje Kupní smlouvu mezi městem a firmou RWE GasNet,
s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, zastoupenou
Ing. Miloslavem Zauerem a Thomasem Merkerem. Předmětem kupní
smlouvy je úplatný převod plynárenského zařízení včetně všech součástí
a příslušenství, které je ve vlastnictví města a bylo realizování v rámci
stavby „Plynofikace města Bečov nad Teplou – II. Etapa. Kupní cena stanovena dohodou stran činila 3 414 000,-Kč. První splátka byla zaplacena
dne 29. 11. 2002 ve výši 2 244 000,-Kč, druhá splátka ze dne 28. 06. 2005
ve výši 504 000,-Kč. Poslední splátka ve výši 666 000,-Kč bude zaplacena do 30 dnů od podpisu této Kupní smlouvy.
Usnesení schváleno 14 pro, zdržel se 1 P. Kužvart
4) ZMě bere na vědomí Radou města přijatá Rozpočtová opatření č. 6 - 8
Usnesení schváleno 14 pro, zdržel se 1 - F. Neuwirth
5) ZMě souhlasí s podáním výpovědi dosavadnímu dodavateli elektrické
energie ČEZ prodej, a.s., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, protože se město
Bečov nad Teplou zapojilo do projektu nákupu energie Karlovarského
kraje, z důvodu snahy o snížení ceny energií
Usnesení schváleno 14 pro, zdržel se 1 - M. Nepraš
6) ZMě schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru
č. 0390 122 459, na opravu ulice Školní 3 a 4. větev 1. etapa se změnami, které se týkají termínu čerpání úvěru. Jak čerpání, tak i splácení úvěru
je posunuto o dva měsíce později, z technických důvodu takto: čerpání
úvěru od 31. 10. 2014 a termín zahájení splácení úvěru od 30. 11. 2014
Usnesení schváleno 15 pro
7) ZMě schvaluje, v souladu s usnesením zastupitelstva č. 21/03/13 ze
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1) ZMě schvaluje znění Zakladatelské listiny MSB, s.r.o. předložené jednatelem společnosti Petrem Chomickým, zpracovanými v souladu s novými zákonnými předpisy účinnými od 2014 roku
Usnesení schváleno 15 pro
2) ZMě bere na vědomí
a) informace o ukončení zpracování projektových dokumentací (PD)
vodovodních přípojek pro žadatele v Krásném Jezu firmou VAK Karlovy
Vary, v počtu 30 ks a ceně za PD jedné přípojky 2.420,-Kč včetně DPH
b) informace Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR o vyhodnocení žádosti o dotaci na požární techniku v roce 2015, kde je termín vyhodnocení stanoven do 30. září 2014
Usnesení schváleno 15 pro
3) ZMě schvaluje podání Anketního dotazníku na rok 2015 a pověřuje starostku zajištěním jeho přípravy a podáním v určeném termínu, na akce
obnovy kulturních památek ve vlastnictví Bečovské farnosti - Kostel.
sv. Jiří a navržené opravy: vitrážová okna- restaurování, klempířské prvky,
žlaby na střeše a odvodnění kostela, oprava malé věže s křížem; opěrné
zdi kostela v havarijním stavu; dále KP ve vlastnictví města Sloup
P. Marie restaurování spodní části, výměna drobné dlažby za kamenné
desky; restaurování vstupních vrat do radnice včetně kovaných reliéfů.
Práce budou realizovány za podmínky finanční podpory z Programu regenerace MPZ MKČR a rozpočtu města na rok 2015 a dále jsou podmíněny
stavem přípravy a všech potřebných náležitostí dotačního programu MK
Usnesení schváleno 15 pro

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
4) ZMě bere na vědomí zprávu a zápis Kontrolního výboru zastupitelstva
města ze dne 8. 9. 2014.
Usnesení schváleno 15 pro

STRUČNÝ ZÁZNAM DISKUSE K BODŮM JEDNÁNÍ ZMĚ,
KTERÁ PROBĚHLA PŘED PŘIJETÍM USNESENÍ:

O. Haláková: pan Nepraš byl osloven o podání nabídky, prozatím ji nemáme
M. Nepraš: zítra to dodám
7) F. Neuwirth: je tam nějaké sankční opatření, když se další termín nesplní
O. Haláková: oni sami požádali o termín, jsou s námi spojení, je to naše
organizace
P. Kužvart: na MSB, s.r.o. musíme vyvinout jiný tlak než finanční

K bodu 1) Zahájení a organizační záležitosti:
Bez dotazů a připomínek
K bodu 2) Finanční záležitosti
1) Bez dotazů a připomínek.
2) Bez dotazů a připomínek.
3) M. Bláha: to je společnost pro Karlovarský kraj, existují jiné společnosti na odkoupení toho zařízení, jak se přišlo na to, že se to prodá?
P. Kužvart: oni se přihlásili sami, najednou jsme byli v situaci, že už za to
nedostaneme nic, ale proto že jsme s nimi začali jednat, tak z nich vyšla
taková částka. Pochybuji, že by to koupila jiná firma.
Z. Ehrlich: znamená to, že teď budou také správci tohoto zařízení a budou
se o ně starat.
P.Kužvart: ano
4) Z. Ehrlich: čeho se týká přesun č. 7 na položku 5
O. Haláková: Je to přesun z položky kanalizace na položku přívod vody
na hřiště
F. Neuwirth – cena 151 je na parkovací automaty?
O. Haláková: ano, je to část ceny na zakoupené parkovací automaty
na náměstí
M. Nepraš: z dopravních nehod už přišly nějaké příjmy?
O. Haláková: ano, jde to na váš rozpočet
5) F. Neuwirth: když to bude výhodné, tak byste to měli nabídnout i občanům?!
O. Haláková: ano, probíhá příprava, pak budeme určitě informovat občany.
M. Bláha: neměla by tam být větička, že se Město Bečov nad Teplou zapojilo do výhodnějšího nákupu
O. Haláková: navrhuje doplnit: ….z důvodu snahy o snížení ceny energií….
M. Nepraš: nabízí se zrušit odběrní místo na Toužimské a přepojit to celé
z náměstí
O. Haláková: projednáme to, můžeme to zkusit
6) M. Nepraš: v čem tkví zlevnění stavby?
O. Haláková: Bude to asfaltované později až 20. října, abychom zlevnili
stavbu, tak se bude asfaltovat později a stavba bude rozšířena o úpravu
stavby o rozšíření komunikace
M. Nepraš: jaký je rozdíl
P. Kužvart: netýká se to výše, ale udělá se z toho více
O. Haláková: vzniká tam také odstavné místo, které bude místem pro přístup na hřbitov
F. Neuwirth: proto se tam teď nepracuje?
O. Haláková: MSB, s.r.o., práci organizuje, včetně nově dohodnutých úprav
P. Chomický: jsou vyměněné vozovkové vrstvy, vzhledem k ceně kterou
jsem za nás nabídl, musím počkat na vůli pokládky asfaltové vrstvy, firmy
jsou vytížené, k tomu odpovídají ceny, řekněme, že někdy v půlce října
bychom mohli být hotoví. Byl jsem v komunikaci s městem a panem
Neprašem ohledně veřejného osvětlení, nemám zatím žádnou zprávu,
jestli tedy ano, nebo ne, abychom mohli osadit obrubníky

8) J. Rudolfová: představila zastupitelům základní informace ohledně projektu
M. Bláha: Zeptal bych se na tu částku, když tam mají být zakoupena taková
technika, dokázala byste udělat tabulku, kam přesně půjdou peníze?
J. Rudolfová: jedná se o nákup techniky a mzdu koordinátorů projektu.
Technika je jak pro žáky, tak pro učitele. V našem rozpočtu je pouze nákup
techniky a práce koordinátorů
M. Bláha: pro mě je to nedostačující odpověď, nemůžu pak o tom hlasovat
J. Rudolfová: 360.000,-Kč je na nákup techniky a 280.000,-Kč je mzda
koordinátorů, je to propočteno NIDV. Tablet cca 15.000, PC cca 20.000,L. Sýkorová: projekt už je schválen?
J. Rudolfová: ne, čekám na schválení peněz
L. Sýkorová: vy máte rozmezí peněz od-do
J. Rudolfová: je tam vyčíslena cena za software, tablety a PC
F. Neuwirth: Kdy se dostanou peníze z toho projektu?
J. Rudolfová: Zhruba do 5 měsíců od zahájení, tím že se bude čerpat průběžně, tak ta největší položka se bude realizovat v lednu, průběžně se bude
čerpat a proplácet.
F. Neuwirth: takže splácení úvěru v říjnu je v pořádku?
J. Rudolfová: ano
M. Bláha: ten Národní institut pro vzdělávání má pobočku ve Varech?
J. Rudolfová: ano, ale já komunikuji s centrálou v Praze
L. Sýkorová: chápu dobře, že odsouhlasení projektu závisí na tom, jestli
odsouhlasíme ty peníze
J. Rudolfová: ano, jestli se to neschválí, pak projekt nebude
O. Haláková: my neposkytujeme peníze, pouze schvalujeme souhlas s tím,
aby si mohla škola vzít úvěr na překlenutí financování, protože poskytovatel nevyplácí zálohy. Škola úvěr velmi rychle vrátí, protože jí budou průběžně propláceny faktury z NIDV, od poskytovatele dotace
M. Beerová: software je hrozně drahý, tablety i notebooky musí být kvalitní.
V současné době nám kapacitně počítačová učebna nevystačuje. Mzda
koordinátorů je dána tabulkou
P. Špak: technické vybavení, které bude kolovat mezi žáky a učiteli musí mít
jiné parametry než ty používané v domácnostech
K bodu 3) Územní plán – upravené zadání
Bod 1 /: F. Neuwirth: jedná se i o stavební pozemky vedle pana Ehrlicha?
O. Haláková: Žádost pana Nepraše byla předána ke zpracování. Průběžně se
bude pracovat na územním plánu, nejzazší doba pro schválení nového
územního plánu (ÚPD) je do 1 roku. Podle průběhu jednání by mohlo být
reálné schválení ÚPD začátkem příštího roku 2015. Je nutné hlídat dotační
tituly na pořízení územního plánu
K bodu 4) Různé
Bod 1 /:
P. Chomický: podal zastupitelům vysvětlení k danému bodu.
Bod 2 /:
F. Neuwirth: Takže to zaplatí město a my to pak budeme vymáhat?
O. Haláková: nechystáme se to uhradit z rozpočtu. Oslovíme písemně zájemce, kteří se písemně zavázali, aby uhradili částku, poté jim bude PD předána
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Bod 3 /:
I. Rudolf: K oknům u kostela by se měly připočítat ochranné sítě k vitrážím.

Zvyšují se výdaje
§ 3314 pol. 5… ÚZ 34053

Bod 4 /:
S. Teplík: přečetl zápis Kontrolního výboru zastupitelstva města

4) RMě schvaluje
Rozpočtové opatření č. 4/2014
Zvyšují se příjmy
Pol. 4116 nástroj 54 zdroj 1 ÚZ 15324 org.0028 - 3.629,98 Kč neinv. dotace
omezení prašnosti z plošných zdrojů MŽP
Pol. 4116 nástroj 54 zdroj 5 ÚZ15325 org.0028 - 61.710,- Kč neinv. dotace
omezení prašnosti z plošných zdrojů EU
Zvyšují se výdaje
§ 3719 pol. 5169 nástroj 54 zdroj 1 ÚZ 15324 org.0028 - 3.629,98 Kč ostatní
služby činnost k ochraně ovzduší
§3719 pol. 5169 nástroj 54 zdroj 5 Ú Z15325 org.0028 - 61.710,- Kč ostatní
služby činnost k ochraně ovzduší
Zvyšují se příjmy
Pol. 4216 nástroj 54 zdroj 1 ÚZ 15832 org.0028 - 99.159,01 Kč inv. dotace
omezení prašnosti z plošných zdrojů MŽP
Pol. 4216 nástroj 54 zdroj 5 ÚZ 15833 org.0028 - 1.685.711,50,- Kč inv. dotace
omezení prašnosti z plošných zdrojů EU
Zvyšují se výdaje
§ 3719 pol. 6123 nástroj 54 zdroj 1 ÚZ 15832 org.0028 - 99.159,01 Kč činnost
k ochraně ovzduší - zametací vůz
§3719 pol. 6123 nástroj 54 zdroj 5 ÚZ 15833 org.0028 - 1.685.711,50,- Kč
činnost k ochraně ovzduší -zametací vůz
Přesun z § 2212 pol. 6123 - 198.319,49 Kč - silnice dopravní prostředky Přesun
na § 3719 pol.6123 nástroj 54 zdroj 1 org. 0028 - 198.319,49 Kč činnost
k ochraně ovzduší -zametací vůz
Přesun z § 2212 pol.6123 - 1.680,51 Kč - silnice dopravní prostředky
Přesun z § 3639 pol.6….- 5.579,51 Kč - komunální služby
Přesun na § 3719 pol. 5169 nástroj 54 zdroj 1 org. 0028 - 7.260,02 Kč - služby
ostatní činnost k ochraně ovzduší
Hlasování 5 pro

J. Rudolfová:
Chtěla bych poděkovat členům zastupitelstva za podporu školy. Dovolte mi,
abych zastupitelům rozdala certifikát za aktivní přístup a podporu
Bečovského školství v průběhu uplynulé doby. Děkuji.

Jednání 23. zasedání ZMě ukončeno v 19.00 hod.
V Bečově nad Teplou dne 16. 09. 2014
Ověřovatelé zápisu:

L. Kubát
V. Novotný
Oľga Haláková
starostka města
Zapsala: Žaneta Svobodová
Vyvěšeno dne 2014
Sejmuto dne 2014

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě)
77. zasedání RMě, konané v pondělí 19. května 2014 od 17: 30 hod.
na MěÚ v Bečově nad Teplou
77/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17:30 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, V. Novotný, Mgr. M. Beerová, Ing.
J. Šindelář
Pořad schůze rady:
- 77/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 77/02 Finanční záležitosti
- 77/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
77/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje Smlouvu mezi městem a Karlovarským krajem, v rámci
které bude městu poskytnut příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci
Programu obnovy venkova ve výši 160. 000,-Kč na stavbu Revitalizace centra
města - náměstí
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje prezentaci města v speciální příloze Karlovarského deníku
Cesty městy, o rozměru 1/3 strany – 126 x 130 mm za cenu 6.500,-Kč + článek
o rozměru 61 x 130 mm
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje Rozpočtové opatření
RO č.3/2014
Zvyšují se příjmy
Pol. 4111 ÚZ 98348
- 23.072,- Kč dotace volby do Evropského
parlamentu
Zvyšují se výdaje
§ 6117 pol 5… ÚZ 98348
- 23.072,- Kč volby do Evropského parlamentu
Zvyšují se příjmy
Pol. 4116 ÚZ 34053
- 20.000,- dotace VISK3 knihovna
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- 20.000,- Kč – projekt „Veřejná čítárna“

77/03 Různé
1) RMě bere na vědomí informace o usnesení Krajského soudu v Plzni v právní
věci NGA SL a návrhu změn a zastavení řízení o zápisu změn. RMě doporučuje
další postup zajistit ve spolupráci s právním oddělením
Hlasování 5 pro
2) RMě bere na vědomí informaci související s vyhlášením Výzvy o opuštěném
majetku mimo jiné i souboru kamenných památek u hájovny směrem
na Chodov, p. p. č. 2400/35 v k. ú. Bečov nad Teplou. Další kroky vedoucí
k určení vlastnictví těchto památek budou projednány na radě města se synem
pana Svěchoty
Hlasování 5pro
3) RMě schvaluje termín, program a místo konání 21. zasedání ZMě Bečov
nad Teplou:
Termín: 17. června 2014 v úterý od 17:00 hod.
Program: 21/01 Zahájení a organizační záležitosti
21/02 Výsledek hospodaření za rok 2013
21/03 Různé – Obecně závazná vyhláška města – veřejný
pořádek, počet
Zastupitelů, Centrál
Místo konání: ZUŠ J. L. – koncertní sál 1. patro
Hlasování 5 pro
4) RMě bere na vědomí informaci Krajské správy a údržby silnic Karlovarského
kraje o opravě komunikace Tepelská a jejím zařazení do zásobníku akcí
připravovaných k realizaci na další období a to následně po provedení
obnovy vodovodu a kanalizace směrem od křižovatky na Chodov, která bude

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
uskutečněna v roce 2014
Hlasování 5 pro
5) RMě bere na vědomí informace:
a) o Výroční zprávě výrobního družstva Elektro za rok 2013
b) o Setkání hornických měst v Českém Krumlově v září 2014
c) o průběhu přípravy XI. Bečovských slavností
Hlasování 5 pro
6) RMě bere na vědomí zpracovaný Povodňový a Havarijní plán stavby opravy
propustku na silnici III/0205, p. p. č. 1128/5 v k. ú. Krásný Jez. Realizaci stavby
provede firma Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. Předpokládaný
termín stavby je červen- červenec 2014
Hlasování 5 pro
7) RMě bere na vědomí stížnosti občanů na překážky ležící na lesních cestách
v k. ú. Bečov nad Teplou a ztíženou průchodnost. RMě ukládá lesnímu
hospodáři vykonat kontrolu stavu lesních cest v městských lesích
Hlasování 5 pro
8) RMě bere na vědomí vyjádření Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly
veřejné správy, k vzhledu vývěsných štítů a reklam v MPZ a ukládá MěÚ připravit
podklady pro další zpracování pro vydání Nařízení, které se bude týkat reklam
a štítů v MPZ
Hlasování 5 pro
9) RMě bere na vědomí předložený rozpočet TJ Slavoj na letní a podzimní plán
regenerace fotbalového hřiště
Hlasování 5 pro
V Bečově nad Teplou dne 22. května 2014
Schůze RMě ukončena v 20:45 hod.
Ing. Petr Kužvart
Místostarosta města
Oľga Haláková
Starostka města

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě)
78. zasedání RMě, konané v pondělí 30. června 2014 od 16:30 hod.
na MěÚ v Bečově nad Teplou
78/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 16:30 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, V. Novotný
Omluveni: Mgr. M. Beerová, Ing. Jiří Šindelář
Pořad schůze rady:
- 78/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 78/02 Finanční záležitosti
- 78/03 Různé
Pořad schůze schválen 3 hlasy

Zvyšují se příjmy
Pol. 4222 org.0029
náměstí
Zvyšují se výdaje
§ 3639 pol. 6121 org.0029
náměstí
Zvyšují se příjmy
Pol. 4121
Zvyšují se výdaje
§ 3314 pol. 5…
Přesun z § 3639 pol. 6…
Přesun na §3631 pol. 5…
Hlasování 3 pro

- 160.000,- dotace Revitalizace centra města

- 160.000,- Kč – Revitalizace centra města

- 42.000,- Kč NI př. transfery od obcí
- 42.000,- Kč - činnost knihovnická
- 50.000,- Kč – komunální služby
- 50.000,- Kč - veřejné osvětlení

2) RMě schvaluje objednávku webové a tištěné inzerce (6 otištění
v Karlovarském deníku (10. – 12. 07. 14. – 16. 07. 2014, rozměr 137 x
100 mm, barevný tisk XI. Bečovských slavností v Karlovarském deníku v ploše
I/6 rozměr 137 x 100 mm, za celkovou cenu 10.650,- Kč bez DPH (7 dní
na titulní straně webu Karlovarského deníku -10. – 16. 7. 2014, rozměr okna
184 x 100 px se zvětšením na 800 x 600 px s proklikem na webové stránky
města Bečova)
Hlasování 3 pro
3) RMě schvaluje objednávku instalace reklamního spotu v „mluvícím“ panelu
firmy DARUMA systems, s.r.o., Barrandova 1920, 143 00, Praha 4 – Modřany,
v městě Sokolov, za celkovou cenu 12. 550,-Kč
Hlasování 3 pro
4) RMě schvaluje realizaci oprav městského majetku, provedenou MSB s.r.o.
a to v časovém horizontu do konce roku 2014 a rozšíření funkce webových stránek města o rozšíření www stránek pro občany:
a) rekonstrukce zábradlí mezi Poštovní a Úzkou ulicí: kompletní výměna zábradlí na obou schodištích včetně kotevních prvků za celkovou cenu 97.000,- Kč
vč. DPH
b) oprava střechy na objektu Sokolovny - přístavba 230 m2 – z důvodu zatékání do sociálního zařízení a kanceláře MSB a výměny okapových žlabů. Celková
cena opravy je 83. 187,- Kč vč. DPH
c) Demontáž obrub + demontáž dlažby a pomocné práce při stavbě Revitalizace
centra města – náměstí, zemní práce + odvoz materiálu na Sběrný dvůr a manipulace s ním za cenu 28. 856,- Kč vč. DPH
d) propust v ulici Tovární + kanalizace z ulice Školní – za cenu 68. 744, Kč vč.
DPH
e) oprava = výměna vrat u obecní garáže za celkovou cenu 14. 000,- vč. DPH
f) o rozšíření www stránek pro občany o modul „Nejen pro seniory a mluvené
slovo“ realizované firmou Galileo Corporation s.r.o. za cenu 10.285,-Kč s DPH
Hlasování 3 pro
5) RMě souhlasí a doporučuje ZMě schválit:
a) Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na dýchycí
přístroj pro potřeby Jednotky dobrovolných hasičů Bečov ve finanční výši
29.760,-Kč
b) Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi městem
a Karlovarským krajem na věcné vybavení Jednotky dobovolných hasičů Bečov
ve finanční výši 42.963,-Kč
Hlasování 3 pro

78/02 Finanční záležitosti
78/03 Různé
1) RMě schvaluje Rozpočtová opatření
RO 6/2014
Snižují se příjmy
Pol. 4111 ÚZ 98348
- 3.036,- Kč dotace volby do Evropského parlamentu
Snižují se výdaje
§ 6117 pol 5… ÚZ 98348
- 3.036,- Kč volby do Evropského parlamentu

1) RMě bere na vědomí informace o průběhu stavby Revitalizace centra města
– náměstí a termínech pravidelných Kontrolních dnů - každá středa v týdnu
Hlasování 3 pro
2) RMě schvaluje podání žádosti o dotaci z Českoněmeckého fondu
budoucnosti (ČNFB) na výměnný pobyt do Eschenburgu v říjnu 2014, kte-
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rého se zúčastní cca 25 zástupců města Bečov nad Teplou a žáků ZUŠ J. L.
Celkový rozpočet výměnné akce, který je vytvořen z příspěvků měst Bečov
nad Teplou a Eschenburg, rodičů žáků a darů, je 198.000,-Kč. Předpokládaná
finanční účast ČSFB fondu je do výše 50 %
Hlasování 3 pro
3) RMě bere na vědomí informace:
a) o přípravě cesty do Eschenburgu
b) o přípravě konference 7 století Bečova v září 2014
c) o připravované schůzce s majiteli hotelu „Centrál“
Hlasování 3 pro
4) RMě schvaluje Výpůjční a provozní smlouvu mezi městem a MSB, s.r.o.,
s předmětem smlouvy objekt sokolovny č.p. 430, st.p. č. 562, stavební plocha a nádvoří o výměře 634 m2 a pozemková parcela č. 270, ost. pl. sportoviště a rekreační plocha o výměře 3.877 m2 v k. ú. Bečov nad Teplou.
Platba na provoz činí 250.000,-Kč ročně.
Hlasování 3 pro
5) RMě schvaluje Smlouvu mezi městem a MSB, s.r.o. na zajištění provozu na Sběrném dvoře města Bečov nad Teplou
Hlasování 3 pro
6) RMě schvaluje na základě zákona č. 128/2000 Sb. vyhlášení záměru pronájmu městského lesa rozšířeného v roce 2014 o nově nabyté vlastnictví
lesa o rozloze 25 ha; celková rozloha městského lesa je 268, 8 ha
Hlasování 3 pro
7) RMě bere na vědomí informace o protokolárním předání předmětných
nemovitostí na základě Směnné smlouvy mezi městem a Lesní společností
Bečov, s.r.o., včetně všech závazků – nájemní smlouva, smlouvy s dodavatelem energiií atp. RMě schvaluje dle dohody mezi městem a Lesní společností Bečov, s.r.o. Stanovenou hodnotu směnných nemovitostí, pozemků
p. č. 285/7 a p. č. 193/5 v k. ú. Vodná na jedné straně a pozemků p. č. 1247
a p. č. st. 432 s budovou č.p. 315 v k. ú. Bečov nad Teplou na druhé straně, že jejich hodnota je stejná. Pro daňové účely se stanoví ve výši zůstatkové účetní hodnoty nemovitostí v k. ú. Bečov nad Teplou, která činí
53.813,- Kč (slovy: padesát tři tisíce osm set třináct korun českých)
Hlasování 3 pro
8) RMě bere na vědomí informaci, že v souladu se zák.č.89/2012 byla provedena změna: Myslivecké sdružení Bečovská stráň na Myslivecký spolek
Bečov nad Teplou, Karlovarská 294, IČO 47697857 s výkonem práva myslivosti
Hlasování 3 pro
9) RMě souhlasí se zapojením města do projektu Karlovarského kraje
na centrální nákup elektřiny na rok 21015-2016 v režimu maloodběru níkého napětí v Cenrálním zadávacím řízení a RMě schvaluje uzavření Smlouvy
o společném postupu při centralizovaném zadávání
Hlasování 3pro

V Bečově nad Teplou dne 3. července 2014
Schůze RMě ukončena v 21:45 hod.
Ing. Petr Kužvart
Místostarosta města
Oľga Haláková
Starostka města
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Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě)
79. zasedání RMě, konané v pondělí 14. července 2014 od 16:00 hod.
na MěÚ v Bečově nad Teplou
79/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 16:00hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, V. Novotný
Omluven: Mgr. M. Beerová, Ing. Jiří Šindelář
Pořad schůze rady:
- 79/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 79/02 Jednání v terénu
- 79/03 Různé
Pořad schůze schválen 3 hlasy
79/02 Jednání v terénu
RMě bere na vědomí informace jednatele MSB, s.r.o. o přípravě a průběhu realizací oprav a správě městského majetku, údržbě města a stavu zaměstnanců
Hlasování 3 pro
79/03 Různé
1) RMě schvaluje reprodukční cenu pozemku pro zařazení do majetku Města
Bečov nad Teplou: p.č. 2990 k.ú. Bečov nad Teplou o výměře 13075 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití - sportoviště a rekreační plocha: 50,Kč/m2
Hlasování 3 pro
2) RMě schvaluje předložené finanční hospodaření Honebního společenstva
Bečov za rok 2013 a použití výtěžku hospodaření za toto období. Částka
60.000,-Kč bude rozdělena poměrným způsobem mezi členy Honebního společenstva
Hlasování 3 pro
3) RMě schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené s Lesní společností Bečov, s.r.o., na pronájem městských lesů a zvýšení nájemného o index růstu
spotřebitelských cen od roku 2009. Nové nájemné upravené na aktuální výměru lesních pozemků činí 430.000,- Kč za rok. Záměr pronájmu byl zveřejněn
na úřední desce po dobu 15 dnů
Hlasování 3 pro
4) RMě schvaluje souhlas se zpětvzetím žaloby na Lesy České republiky s.p.
o určení vlastnického práva k lesním pozemků k.ú. Bečov nad Teplou a to
z důvodu mimosoudní dohody a uzavření souhlasného prohlášení o vydání
nemovitostí.
Hlasování 3 pro
5) RMě schvaluje cenovou nabídku ve výši 35.000,-Kč bez DPH na zpracování
architektonického a prostorového řešení přestavby bytového domu čp. 315
v Bečově nad Teplou. Zpracovatelem bude Ing. Tomáš Bernášek, autorizovaný
architekt.
Hlasování 3 pro
6) RMě schvaluje opravu odvodňovací drenáže v Kostelní ulici firmou Algon,
a.s. za cenu 40.000,- Kč bez DPH
Hlasování 3 pro
7) RMě schvaluje z rozpočtu města Bečov nad Teplou, poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 2.000,-Kč nevládní neziskové organizaci Klub stomiků
Karlovy Vary, zastoupen paní Monikou Gašparikovou
Hlasování 3 pro

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
8) RMě schvaluje Rozpočtové opatření
RO č. 7/2014
Zvyšují se příjmy
Pol. 4122 - 9.215,30Kč - neinv. dotace Karlovarský kraj pro ZŠ a MŚ „Řemeslo
má zlaté dno“
Zvyšují se výdaje
§ 3113 pol. 5336 - 9.215,30Kč - neinv. dotace Karlovarský kraj pro ZŠ a MŚ
„Řemeslo má zlaté dno“
Přesun z § 2321 pol. 5171
Přesun na § 3639 pol.6122
automat
Přesun na § 3419 pol. 5…
Přesun na § 3314 pol. 5…
Hlasování 3 pro

- 197.713,- Kč - odvádění a čišt. odp. vod
- 151.713,- Kč - komunální služby parkovací
- 40.000,- Kč - ostatní tělovýchovná jednota
- 6.000,- Kč - činnost knihovnická

V Bečově nad Teplou dne 19. července 2014
Schůze RMě ukončena v 20:05 hod.
Ing. Petr Kužvart
místostarosta města
Oľga Haláková
starostka města

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě)
80. zasedání RMě, konané v úterý 18. srpna 2014 od 16:00 hod. na MěÚ
v Bečově nad Teplou
80/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 16: 00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, V. Novotný, Mgr. M. Beerová, Ing.
J. Šindelář
Hosté: Ing. T. Bernášek, M. Štádlerová
Pořad schůze rady:
- 80/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 80/02 Finanční záležitosti
- 80/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy

3) RMě schvaluje objednávku nákupu elektromateriálu, od firmy SUPTEL a.s.,
Hřbitovní 1322/15, 312 Plzeň 4, Doubravka, dle předložené nabídky po úpravách, za celkovou cenu 27.830,-Kč včetně DPH. Materiál bude použit na stavbu
obnovy veřejného osvětlení v Krásném Jezu, realizovaném v roce 2014
Hlasování 5 pro
4) RMě schvaluje nabídku paní Jany Dyedekové, která poskytla u příležitosti
konání na XI. Bečovských slavností na sobotní večer 19. července 2014 prostory Staré pošty a věnuje městu na pořádání slavností částku 13.000,-Kč, která
zahrnuje: Pronájem prostor, pronájem stanu včetně montáže a demontáže,
úklid po akci, spotřebu elektřiny a zázemí a občerstvení pro účinkující
Hlasování 5 pro
5) RMě schvaluje závěrečné vyúčtování XI. Bečovských slavností 2014, dle
předložených podkladů. Finanční náklady účinkujících byly hrazeny v měsíci
červenci 2014 ve výši 113.700,-Kč, a v srpnu 2014 bylo vyplaceno 26.840,-Kč
z rozpočtových položek v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2014
a dále z dotace Euregia Egrensis získané ve výši 172.22,-Kč. Nevyčerpané prostředky z rozpočtu a dotace budou použity na uspořádání konference Sedmé
století Bečova, která se koná 20. září 2014 v ZUŠ J.L.
Hlasování 5 pro
6) RMě schvaluje instalaci 3 kusů odvodňovačů při opravě zábradlí Na Výšině
(související usnesení RMě č.76/02/02 ze dne 12. května 2014), kterou provádí
MSB, s.r.o. Odvodňovače budou z ocelových pásnic uložené do lože z vyztuženého betonu. Vzhledem k terénu a skalnatému podloží je cena za 1ks odvodňovače á 7.400,- vč. DPH.
Hlasování 5 pro
7) RMě schvaluje objednávku na zpracování dokumentace na přípojky v počtu
30 ks v počtu 2x a to 1x pro vlastníka přípojky a 1x pro město Bečov nad Teplou
v ceně 2. 420,-Kč včetně DPH za jednu dokumentaci, v souvislosti s plánovanou stavbou vodovodu „Krásný Jez – zásobování pitnou vodou“ – předpokládaná realizace v roce 2015. Dokumentaci zpracuje a dodá ve 2 provedeních
firma Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, Karlovy Vary
360 07 (projektant Ilona Doudová)
Hlasování 5 pro
8) RMě schvaluje objednávku tahové zkoušky lípy na náměstí z důvodu požadavku stavebního úřadu MMKV, pro účely vydání kolaudačního rozhodnutí realizované stavby. Zkoušku provede firma SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945,
Rosice, zastoupená Ing. Kolaříkem, Ph.D. Posudek bude formalizovaný jako
soudně znalecký. Cena posudku (tahové zkoušky a řešení stanovištních poměrů) je 19 360,-Kč včetně DPH
Hlasování 5 pro

80/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje realizaci stavebních prací na vodovodní přípojce na fotbalové hřiště provedenou firmou Vodárny a kanalizace, a.s. Karlovy Vary, Studentská
328/64, IČ: 497 892 28, za celkovou cenu 74.055,-Kč včetně DPH
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje, v souladu se závěry jednání s firmou Elektro výrobní družstvo a následného uzavření Smlouvy mezi městem a výrobním družstvem
o vzájemné spolupráci, poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000,-Kč
na posunutí oplocení na p. p. č. 1766/5 a 574/1 23/02 ZO ČSOP Berkut, se sídlem Teplá, Klášter 106, 36461, zastoupeným Ing. Petrem Šindelářem. Realizace
záměru musí být provedena tak, aby nebyly dotčeny zájmy Elektra v. d. a zároveň byl umožněn dostatečně kapacitní přístup do areálu Bečovské botanické
zahrady
Hlasování 4 pro, 1 se zdržel Ing. J. Šindelář

9) RMě schvaluje Rozpočtové opatření:
RO č. 8
Zvyšují se příjmy
§ 3319 pol. 2329 org.0025 Nástroj 41 Zdroj 5 - 172.223,95 Kč – dotace Euregio
Egrensis, Cíl 3
Zvyšují se výdaje
§ 3319 pol. 5139 - 172.223,95 Kč – ostatní záležitost kultury
Přesun s § 2321 pol. 5171 - 74. 055,-Kč – přesun z oprav odv. a čist. odp. vod
Přesun na § 2321 pol. 6121 - 74.055,-Kč přesun na stavbu opravy odv.a čist.
odp. vod
Hlasování 5 pro
10) RMě bere na vědomí informace o závěrečných jednáních mezi městem,
technickým dozorem města a realizační firmou stavby Revitalizace centra města
Bečov nad Teplou, náměstí
Hlasování 5 pro
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80/03 Různé
1) RMě schvaluje termín, program a místo konání 23. zasedání ZMě Bečov nad
Teplou:
Termín: 16. 09. 2014 v úterý od 17:00 hod.
Program: 23/01 Zahájení a organizační záležitosti
23/02 finanční záležitosti
23/03 Územní plán – upravené zadání
23/04 Různé
Místo konání: ZUŠ J. L. koncertní sál v 1. patře
Hlasování 5 pro
2) RMě souhlasí s podáním žádosti o změnu a stanovení náhradního termínu
čerpání finančních prostředků Úvěrové smlouvy č. 0390122459 na akci
„Oprava ulice Školní, Bečov nad Teplou, větev č. 3 a 4“. Vzhledem k předpokládanému termínu ukončení stavby do konce října 2014 město požádá ČS, a.s.
o změnu termínu čerpání do 31. 10. 2014. RMě doporučuje ZMě schválit
Dodatek k uvedené smlouvě se změnou termínu jak je výše uvedeno
Hlasování 5 pro
3) RMě bere na vědomí informace o průběhu přípravy konference „Sedmé století Bečova“ pořádané k 615. výročí města Bečov nad Teplou v ZUŠ J. L. 20.
září 2014. Součástí konference budou příspěvky odborníků o historii města,
koncert v kostele a společenský večer na zámeckých terasách
Hlasování 5 pro
V Bečově nad Teplou dne 19. srpna 2014
Schůze RMě ukončena v 20:35 hod.
Ing. Petr Kužvart
místostarosta města
Oľga Haláková
starostka města

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě)
76. zasedání RMě, konané v pondělí 12. května 2014od
17:30 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
76/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17:30hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, V. Novotný,Mgr. M. Beerová
Omluven: Ing. J. Šindelář
Host: P. Chomický
Pořad schůze rady:
- 76/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 76/02 Finanční záležitosti
- 76/03 Různé
Pořad schůze schválen 4 hlasy
76/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje realizaci výškových úprav poklopů revizních šachet a mříží
uličních vpustí v ulici Nádražní a náměstí 5.května v počtu10 kusů. Provedením
úprav je pověřena firma MSB s. r.o., jednatel P. Chomický, za celkovou cenu
50.000,-Kč včetně DPH
Hlasování 4 pro
2) RMě schvaluje provedení opravy zábradlí Na Výšině dle předložené nabídky
MSB s.r.o. ve finanční výši 18.000,-Kč včetně DPH
Hlasování 4 pro
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3) RMě schvaluje na základě objednávky města, technické úpravy trasy pro
sportovní akcí Bečovská chůze, za celkovou cenu 5.000,-Kč včetně DPH. Úpravu
zábradlí na lávce provede MSB, s.r.o., dle předložené nabídky
Hlasování 4 pro
4) RMě schvaluje realizacizpevnění příjezdové plochy do Sběrného místa,
dle předložené kalkulace MSB, s.r.o., za celkovou cenu 35.000,-Kč bez DPH.
Úpravu provede MSB s.r.o., s termínem ukončení do 30.května 2014
Hlasování 4 pro
5) RMě schvaluje zadání zakázky instalace zábradlí na schodišti mezi Poštovní
a Sráznou ul. MSB s.r.o. za cenu 14.000,-Kč včetně DPH
Hlasování 4 pro
6) RMě v působnosti valné hromady Městské společnosti Bečov s.r.o. schvaluje
výsledek hospodaření společnosti za rok 2013 dle předloženého výkazu zisku
a ztráty ke dni 31. 12. 2013 s výsledkem + 299 907,76 Kč. Valná hromada
schvaluje rozdělení zisku takto: zisk bude použit na pořízení technického
vybavení společnosti a dále bude z něj vyplacena odměna členům Dozorčí rady
společnosti ve výši 2.500,-Kč/osobu (J. Jaša, Ing. V. Šindelář, V. Novotný)
Hlasování 4 pro
7) RMě v působnosti valné hromady Městské společnosti Bečov s.r.o. souhlasí
a)s nákupem užitkového automobilu VW Transporter 1.9 TDi valník v ceně
160 000,- bez
DPH s akontací 20.000,- a splátkami rozloženými do 48 měsíců (á 6.050,- Kč)
b) s nákupem sekacího traktor McCullochza cenu 81.000,- s DPH a akontací
10% a splátkami rozloženými do 9 měsíců
Hlasování 4 pro
8) RMě schvaluje SOD mezi městem a firmou BcA.Michal
Durdis, Dalovice-Vysoká, Borská 35, IČ : 73707767- Restaurování
sochařských památek, s předmětem smlouvy restaurování kašny
u radnice za celkovou cenu 85.000,-Kč, firma není plátcem DPH
Hlasování 4 pro
9) RMě schvaluje Rozpočtové opatření:
RO č. 2/14
§ 3113 pol. 5331 Mínus 150.000,-Kč ZŠ a MŠ
§ 3639 pol. 5169 Plus 150.000,-Kč komunální služby a úz. Roz., nákup
ostatních služeb (MSB)
Hlasování 4 pro
10) RMě schvaluje Kupní a Servisní smlouvumezi městem a firmouIMPROMAT
CZ spol. s r.o., Kreuzmannova 18, 318 00 Plzeň, s předmětem smlouvynákup
kopírky pro potřeby Městského úřadu, ModelAficio MP 2501 SP, za celkovou
cenu 27.980,00 Kčbez DPH (součástí ceny zavýstup jsou tonery,developery
atd.)
Hlasování 4 pro
11) RMě schvaluje
a) smlouvu mezi městem a firmou EKOKOM, a.s. Na Pankráci 1685/17 Praha
o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů v souvislosti s novým
občanským zákoníkem
b) Dodatek č. 1 ke smlouve mezi městem a firmou Resur s předmětem smlouvy
pověření svozové firmy výkaznictvím a spolupráci při auditech pro potřeby
Smlouvy s autorizovanou obalovou společností EKOKOM
Hlasování 4 pro
12) RMě schvaluje objednávku inzerce v časopisu KAM po Česku za celkovou
cenu 5.000,-Kč bez DPH v rozsahu 1/3 stránky
Hlasování 4 pro
13) RMě schvaluje nájemní smlouvu mezi městem a paní Věrou Huňátovou,
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trvale bytem Krásný Jez 4, Bečov nad Teplou s předmětem smlouvy pronájem
p. p. č. 1126/9, o celkové výměře 30 m2, v k. ú. Krásný Jez a to za cenu 100,-Kč
za rok. Parcelaje vstupním pozemkem do příslušné nemovitosti
Hlasování 4 pro
14) RMě schvaluje pachtovní smlouvu mezi městem a žadatelem Václavem
Ušákem trvale bytem Moskevská 910/5 Karlovy Vary. Jedná se o p. p. č. 1547/1
o výměře 4239 m2 a p. p. 1548/1 o výměře 1709 m2 v k. ú. Bečov nad Teplou.
Nájemné je stanoveno na výši 1.000,-Kč /rok
Hlasování 4 pro
15) RMě pověřuje starostku města a ředitelku základní školy přípravou
nákupu šatních skřínek, které by byly nainstalovány do objektu základní školy
a předložení min. 3 nabídek na jednání rady města
Hlasování 4 pro
Termín kontroly červenec 2014
16) RMě bere na vědomí informace starostky o jednání se zástupci realizační
firmy Algon, a.s., projekční kanceláře FACT, s.r.o. a technickým dozorem stavby
před předáním staveniště stavby před radnicí a nutných úpravách projektové
dokumentace (PD). RMě schvaluje upřesnění rozpočtu stavby Revitalizace
centra města – náměstí, z důvodu provedení technických změn v projektové
dokumentaci a výkazu výměru, s celkovým plusovým dopadem ceny o její
navýšení cca 68.000kč bez DPH. Nejbližší termín kontrolního dne stavby se
koná ve středu 21. května 2014 od 9 hodin
Hlasování 4 pro
17) RMě schvaluje zadání a provedení opravy ulice Školní, Bečov nad Teplou,
větev č.3 a č.4 v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou projektovou
kanceláří SK-Projekt Ostrov a to firmě Městská společnost Bečov, s.r.o.
zastoupené jednatelem Petrem Chomickým, podle předložené cenové nabídky
za celkovou cenu ve výši 1 269 509 Kč včetně DPH. Termín ukončení opravy je
30. srpen 2014.
Hlasování 4 pro
18) RMě schvaluje neinvestiční příspěvek v celkové výši 4.800,-Kč na účast
dvou žáků ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou na letním táboře, pořádaném členskou
organizací Euregio Egrensis v roce 2014
Hlasování 4 pro
76/03 Různé
1) RMě v působnosti valné hromady Městské společnosti Bečov s.r.o schvaluje
rozšíření předmětu podnikání v souladu se zákonnými předpisy takto :
a) Provádění staveb, změn a jejich odstraňování (přikryji svou odborností),
b) Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví
a myslivost,
c) Činnost odborného lesního hospodáře,
d)Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov,
e) Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin,
f) Poskytování technických služeb
g) Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
h) Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
i) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
j) Sklenářské práce, rámování a paspartování
k) Zprostředkování obchodu a služeb
l) Velkoobchod a maloobchod
m) Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
n) Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
a pověřuje jednatele MSB, s.r.o. P. Chomického podat žádost o živnost
na uvedené předměty podnikání v souladu se zákonem o živnostenském
podnikání
Hlasování 4 pro

2) RMě bere na vědomí informace o výsledcích jednání s majiteli nemovitostí:
p.p. č. 332 Karlovarská ul. –sdělenzáměr v krátké době prodat nemovitost
anebo zrealizovat demolici objektu
Centrál– st. 444 U Trati – majitelé předložili k projednání městu 2 varianty řešení
současného stavu, které budou projednány na zastupitelstvu města
p. p. st. 127 U elektrárny - sdělen záměr opravy v krátké době
Komtesa – probíhají jednání o zprovoznění objektu
Hlasování 4 pro
3) RMě bere na vědomí výše objemu odpadu města Bečov nad Teplou
za rok 2013 se závěrem; z přehledné tabulky za posledních 5 let vyplývá, že
objem komunálního odpadu klesl o zhruba 18 t, biologického, nebezpečného
a objemového a tříděného vzrostl (zejména v roce 2013,zřejmě ovlivněno
zřízením Sběrného místa ve městě. Celkový objem odpadu za rok 2013 činí
v Bečově nad Teplou 360, 499 tun
Hlasování 4 pro
4) RMě bere na vědomí informace starostky o zájemci o stavební parcelu
a výstavbu nového rodinného domu v Bečově nad Teplou, s tím, že do konce
měsíce srpna budou MěÚ zpracovány možné varianty vhodných stavebních
parcel a předloženy zájemci
Hlasování 4 pro
5) RMě bere na vědomí předložené 2 varianty řešení obnovy kulturní památky
zvané «Centrál » vedené na Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Nabídka
majitelů vyplynula z jednání Města Bečov nad Teplou, Magistrátu města Karlovy
Vary a majitelů objektu. RMě doporučuje ZMěschválit navrženou variantu č. 2,
která navrhuje převést « Centrál » do vlastnictví města zejména z důvodu možné
záchrany ohrožené městské kulturní památky
Hlasování 4 pro
6) RMě ukládá místostarostovi připravit všechny potřebné podklady pro podání
žádosti o změnu charakteru pozemku p. p. č.995/1 v k. ú. Bečov nad Teplou
a jeho vyjmutí ze ZPF. V současnosti je zde provozováno Sběrné místo města
Bečov nad Teplou
Hlasování 4 pro
7) RMě bere na vědomí
a) informace o personálním obsazení zaměstnanců MSB s.r.o. s tím, že od 1. 5.
2014 bude od Úřadu práce Karlovy Vary poskytnuta dotace na 5 lidí z programu
Veřejně prospěšných prací a to po dobu 1 roku ve výši minimální mzdy
b) od 2.5.2014 bude poskytnuta Úřadem práce dotace na SÚPM (společensky
účelové pracovní místo) na pozici provozní vedoucí a na obsluhu úklidových
a komunálních strojů
Hlasování 4 pro
8) RMě bere na vědomí informace o významných návštěvách v Bečově nad
Teplou;
a) dne 19. května 2014 navštíví město Michaela Šojdrová, ředitelka odboru
vnějších vztahů a inovací České školní inspekce. Paní M. Šojdrová stráví den
v našem městě v diskuzích o současném a budoucím školstvía zapojí se
do místních akcí. Na setkání budou přítomni i zástupci samospráv z regionu
b) dne23. května 2014 navštíví město Bečov nad Teplou místopředseda
poslanecké sněmovny PSČR Jan Bartošek, místopředseda Organizačního
výboru, člen Podvýboru přípravy návrhů na propůjčení nebo udělení státních
vyznamenání, člen Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní
menšiny Poslanecké Sněmovny ČR
Hlasování 4 pro
9) RMě bere na vědomí informace o záležitosti plotu u železničního nádraží
v Bečově nad Teplou s tím, že zástupce vlastníka ČD- Regionální správa majetku
přislíbil nápravu stavu do konce měsíce května 2014
Hlasován 4 pro
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10) RMě souhlasí se záměrem projednání pronájmu pozemkové parcely
ve vlastnictví města Krásno, které sousedí s pozemky v k. ú. Bečov nad Teplou
ve vlastnictví města Bečov nad Teplou, které jsou vhodné ke zřízení kompostárny
Hlasován 4 pro
V Bečově nad Teplou dne16.května 2014
Schůze RMě ukončena v 19:45 hod.
Ing. Petr Kužvart
místostarosta města
Oľga Haláková
starostka města

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě)
81. zasedání RMě, konané v pondělí 1. září2014 od 17:30 hod. na MěÚ
v Bečově nad Teplou
81/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17:30hod.
Přítomni: O. Haláková, Mgr. M. Beerová, Ing. J. Šindelář,V. Novotný
Omluven:Ing. P. Kužvart
Pořad schůze rady:
- 81/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 81/02 MSB, s.r.o. a jednání v terénu
- 81/03Finanční záležitosti
- 81/04 Různé
Pořad schůze schválen 4 hlasy
81/02 Jednání v terénu
1) RMě bere na vědomí informace
a) o průběhu staveb Oprava Školní ulice, opravě střechy sokolovny, schodů
na Výšině, zábradlína schodišti mezi Poštovní a Úzkou ulicí
b)o veřejnosprávní kontrole MSB s.r.o. z Úřadu práceČeské republiky –
krajské pobočky v Karlových Varech
Hlasování 4 pro
81/03 Finanční záležitosti
1) RMě schvalujeDodatkem č. 1 k SOD S 21-14-693 mezi městem a firmou
Algon, a.s. příprava dopravních a inženýrských staveb, Joštova 1, Cheb,
zastoupenou Petrem Študlarem, předsedou představenstva. Předmětem
smlouvy je realizace stavby „Revitalizace centra města Bečov nad Teplou
– náměstí v roce 2014. Vzhledem k nálezu historické dlažby při uvedené
stavbě došlo ke stavebním změnám zapracovaným do příslušné projektové
dokumentace dle skutečnosti a následnému novému nacenění.
Předmětem Dodatkuč. 1 je:
a) navýšení původně stanovené ceny stavby o částku 102 144,-Kč včetně
DPH. Výsledná
cena realizované stavby je tedy 1 787 270,-Kč včetně DPH
b)„Repase stávající kamenné zdi u radnice, realizováno za cenu 31 798,8 Kč
včetně DPH
c) zajištění „Archeologického průzkumu – odhalování dlažby a práce dle
požadavku NPÚ
v souvislosti se stavbou „Revitalizace centra města Bečov nad Teplounáměstí“ a nálezem
barokní valounové dlažby, za cenu 56 724,07 Kč včetně DPH
Hlasování 4 pro
2) RMě schvaluje nákup materiálu dle předloženého výkazu výměru
od firmy Algon, a.s.: řezané žulové mozaiky 30 m2 za cenu 25 650,00Kčbez
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DPH (31 036,5 Kč s DPH) žulových obrub k odvodňovacímu žlabu v Kostelní
ulici 11 m za cenu 15 983,0 Kčbez DPH (19 339,43 Kč s DPH) a kamenných
obrub 95,24, za cenu 138 383,72 Kč (167 444,30 Kč s DPH). Součet celkové
ceny materiálu je 185 828,72 Kč bez DPH (224 852,75 Kč s DPH)
Hlasování 4 pro
3) RMě schvaluje poskytnutí finanční částky ve výši 14 600,-Kč Základní
škole a mateřské škole Bečov nad Teplou na pokrytí finančních nákladů
na výuku anglického jazyka (formou placeného kroužku - přípravky), pro žáky
2. ročníku ve školním roce 2014/2015. RMě souhlasí s čerpáním finančních
prostředků do výše 14.600,- na pokrytí mzdových nákladů na výuku AJ a to
z provozních nákladů ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Hlasování 4 pro
4) RMě souhlasí a doporučuje ZMě
a) schválit Kupní smlouvu o prodeji nemovitých věcí uzavřenou podle
ustanovení § 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
mezi městem Bečov nad Teplou a Českými drahami, a.s. se sídlem Praha 1,
Nábřeží L. Svobody 1222 zastoupenou Ing. Šárkou Cidlinskou - ředitelkou
odboru správy a prodeje majetku.
Předmětem smlouvy je pozemek p.č.st.448 a p.p.č.3241/1 (utvořeného z dílu
„a“ z původního pozemku p.p.č.3241/1, dílu „d“ z pozemku p.p.č.3243/2
a dílu „b+c“ z pozemku p.p.č.3244 dle GP č. 602-84/2012). Celková kupní
cena za uvedené nemovité věci je 570.000,-Kč.
b) schválit čerpání části kupní ceny z Fondu obnovy majetku (FOM) ve výši
250.000,-Kč
Hlasování 4 pro
5) RMě schvaluje
1. zapojeníměsta Bečov nad Teplou do projektu SHSČMS „Města – brány
k poznání“
2. pověřuje Olgu Halákovou k zastupování města v tomto projektu a ukládá
ji plně
spolupracovat při tvorbě regionálního produktu – zajištění podkladů (texty,
fotografie...)
3. schvaluje spoluúčast města na projektu v roce 2015 v maximální výši
do 30.000,-Kč –
instalace informačního kiosku a vytvoření filmu (včetně propagace)
Hlasování 4 pro
6) RMě schvaluje objednávku instalatérských prací v objektu ZUŠ J.
L. a odstranění závad zjištěných Krajskou hygienickou stanicí Karlovy
Vary. Opravu provede Stanislav Pytlík, Příčná 204, Bečov nad Teplou, IČ
113 65 480, za celkovou cenu do 35.000,-Kč včetně DPH
Hlasování 4 pro
7) RMě schvaluje dle předloženého návrhu ředitelky základní školy přijetí
darů pro ZŠ a MŠ v roce 2013 ve výši celkem 4 616,72 Kč, za rok 2014 ve výši
celkem 15 416,-Kč
a dále schvaluje vyřazovací protokol neupotřebitelného a neopravitelného
majetkuč. 1/2014, č. 2/2014 a č. 3/2014projednaného inventarizační komisí
ve složení Jiřina Pejmlová, Alena Šindelářová, Eliška Aisenbruková
Hlasování 4 pro
8) RMě souhlasí spodáním výpovědi dosavadnímu dodavateli elektrické
energie ČEZ prodej, a.s.Duhová 1/42, 140 53 Praha 4 ke dni 31. 12. 2014,
vzhledem k záměru města zapojit se do projektu Karlovarského kraje
a vysoutěžit nejnižší možnou cenu za energie
Hlasování 4 pro
9) RMě schvaluje Rozpočtové opatření:
RO č. 10/2014
Přesun z § 3723 pol.6121 - 76.520,- Kč – sběr a odvoz ostatních odpadů
Přesun na § 3639 pol. 6121 - 75.520,- Kč – revitalizace centra
Přesun na § 3612 pol. 5154 - 1.000,- Kč - bytové hospodářství
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Přesun z § 3636 pol. 6121 - 180.000,- Kč – územní rozvoj
Přesun na § 3639 pol. 6121 - 180.000,- Kč – revitalizace centra
Zvyšují se příjmy
Pol. 4122 ÚZ 14004 - 42.963,- Kč - neinv.dotace Karl.kraj hasiči věcné
vybavení, odborná přípr.
Zvyšují se výdaje
§ 5512 pol. 5…. - 42.963,-Kč - neinv.dotace Karl. kraj hasiči
věcné vybavení,odborná přípr.
Zvyšují se příjmy
Pol. 4122 org..0018 - 29.760,- Kč neinv. dotace Karl. kraj hasiči
věcné vybavení
Zvyšují se výdaje
§ 5512 pol. 5…. - 29.760,-Kč - neinv. dotace Karl. kraj hasiči věcné vybavení
Přesun z § 2212 pol. 5171 - 111.320,- K č- silnice oprava
Přesun na § 6171 pol. 5… - 111.320,- Kč – vnitřní správa Hlasování 4 pro
10) RMě souhlasí:
a) s realizací projektu podpořeného OPŽP 6.5, „Obnova veřejných prostranství
mikroregionu Svazku obcí Slavkovský les“, číslo projektu 141 817 16. Město
Bečov nad
Teplou je zapojeno do projektu záměrem sadovnické a úpravářské údržby
zeleně
ve městě.
b) s finanční spoluúčastí ve výši 25% z celkového rozpočtu pro Bečov nad
Teplou,
maximální výše spoluúčasti se předpokládá 415.340,-Kč
Hlasování 4 pro
81/04 Různé
1) RMě bere na vědomí informace starostky o jednání se zástupci ŘSD ČR
a p. Řezníčkem o erozi svahu pod silnicí I/20 na Plzeňské ulici se závěrem:
ŘSD ČR potvrdilo záměr požádat město Bečov nad Teplou o odkoupení
pozemkové parcely p.p.č. 359/1 v k.ú. Bečov nad Teplou, případně o směnu
za jiný pozemek a následně ŘSD ČR zajistí opravu stěny komunikace I/20
v daném úseku
Hlasování 4 pro
2) RMě bere na vědomíinformace Ministerstva vnitra, generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR o vyhodnocení žádosti o dotaci
na požární techniku pro město Bečov nad Teplou v roce 2015, kde je termín
vyhodnocení stanoven do 30. září 2014
Hlasování 4 pro
3) RMě schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
stavby IP-12-0002264/VB/1, název stavby: H2A0 Bečov, Říční, par.558, kNN,
mezi městem Bečov nad Teplou a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV
Podmokly, Teplická 874/8, zastoupena firmou MARTIA a.s. se sídlem Ústí nad
Labem na základě pověření ze dne 28. 4. 2014 zastoupena evid. č. PM 49/14
Jindřiškou Zůnovou, pracoviště Ostrov. Na parcele č. 3128/1, v k.ú. Bečov
nad Teplou provozuje Oprávněná zařízení distribuční soustavy
Hlasování 4 pro
4) RMě v působnosti valné hromadysouhlasí s navrženou změnou zakládací
listiny předloženou jednatelem MSB, s.r.o. a doporučuje ZMě zakladatelskou
listinu schválit dle předloženého návrhu
Hlasování 4 pro
5) RMě schvaluje objednávku Registrace na Internetový portál www.ziveobce.
cz, včetně umístění fotografií, internetové upoutávky, smluv a zákonů pro obce
a předplatného elektronického časopisu. Realizaci provede firma Databox
s.r.o., Tř. 1. Máje 59, Liberec za cenu 3. 065,-Kč, není plátcem DPH
Hlasování 4 pro

6) RMě bere na vědomí informace o připravovaných pracích, které provede
v měsíci září
2014 MSB s.r.o.
a) v Bečovském potoce - vyzvednutí kamenů ze dna potoka, odstranění
náletů na břehu a
úprava břehů.
b) odstranění náletů pod komunikací I/20 Plzeňská
Hlasování 4 pro
7) RMě schvalujev souladu s § 23*, školského zákona č. 561/2004 Sb., a § 4
vyhl. č. 48/2005 Sb., na základě žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou,
výjimku z počtu žáků pro školní rok 2014/2015. K 01. 09. 2014 vykazuje škola
celkem 119 žáků (70 žáků na 1.
stupni a 49 žáků na 2. stupni
Hlasování 4 pro
V Bečově nad Teplou dne6. září 2014
Schůze RMě ukončena v 19:10 hod.
členka Rady města
Mgr. Milada Beerová
Oľga Haláková
starostka města

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ zastupitelstva města Bečov nad Teplou
(dále též ZMě)
konané dne 5. listopadu 2014 od 18:00 hod. v ZUŠ J. Labitzkého
v Bečově nad Teplou
Přítomni: Všichni členové zastupitelstva města dle prezenční listiny, která je
přílohou
tohoto zápisu: Zdeněk Ehrlich, Oľga Haláková, Ing. Petr Kužvart, Miroslav
Nepraš, Mgr. Petra Omrai Kvitová, Lenka Sýkorová, Jiří Špak, Ing. Pavel
Špak, Ing. Jiří Šindelář
Omluveni:
Hosté:
Občané: přibližně 100
Zasedání zastupitelstva zahájila jako předsedající v souladu s § 91 odst. 1)
zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, dosavadní starostka města Oľga
Haláková, která všechny přítomné zastupitele i občany obce přivítala
a poděkovala jim za vyslovení důvěry nově zvoleným členům zastupitelstva
města ve volbách.
Dále bylo konstatováno:
a) že zasedání bylo svoláno dosavadní starostkou města dne 28. října 2014
a informace
o konání ustavujícího zasedání byla řádně zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu
dle zákona o obcích.
b) Na základě výsledku voleb do ZMě v souladu se zápisem příslušné volební
komise
a vyhlášením a uveřejněním výsledků celkových voleb Státní volební komise
ze dne
13. října 2014 předsedající konstatovala řádný vznik a držení mandátu člena
ZMě
9 občanům města, kterými jsou (uvedeni v pořadí dle abecedy):
Ehrlich Zdeněk
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Haláková Oľga
Kužvart Petr Ing.
Nepraš Miroslav
Omrai Kvitová Petra Mgr.
Sýkorová Lenka
Špak Jiří
Špak Pavel Ing.
Šindelář Jiří Ing.
Všichni zvolení členové ZMě obdrželi před zahájením tohoto ustavujícího zasedání ZMě osvědčení o zvolení. Předsedající konstatovala, že je přítomno všech
9 členů ZMě – zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné a vyzvala přítomné
zastupitele ke složení slibu člena
c) Složen slib všemi devíti přítomnými členy Zastupitelstva města Bečov
nad Teplou řádně v souladu s § 69 odst. 2 a 3 zákona o obcích, tj. tak, že jednotliví členové ZMě postupně složili slib před ZMě pronesením slova „slibuji“
a potvrzením složení slibu svým podpisem pod text slibu. V příloze tohoto
zápisu písemně doložen na samostatném jednom listu.
d) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající předložila návrhy k určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
a nechal
hlasovat:
Zapisovatelkou zápisu určena: Žaneta Svobodová
Schváleno 9 hlasy
Ověřovateli zápisu určeni: Miroslav Nepraš, Ing. Petr Kužvart
1.
Schváleno 9 hlasy

e) Volba volební a návrhové komise
1.
Provedena volba volební a návrhové komise, návrhy předložila
předsedající a dala hlasovat.
ZMě zvolilo volební a návrhovou komisi jako jednu společnou komisi pro
plnění úkolů voleb a předkládání návrhů usnesení ve složení:

D) Volba starosty
E) Volba místostarostů
2) Zřízení finančního a kontrolního výboru
A) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
B) Volba předsedy finančního výboru
C) Volba předsedy kontrolního výboru
D) Volba členů finančního výboru Volba členů kontrolního výboru
E) Volba členů kontrolního výboru
3) Zřízení výboru pro školství a kulturu
A) Určení počtu členů výboru pro školství a kulturu
B) Volba předsedy výboru pro školství a kulturu
C) Volba členů výboru pro školství a kulturu
4) Zřízení výboru pro regeneraci MPZ a obnovy obce
A) Určení počtu členů výboru
B) Volba předsedy výboru pro regeneraci MPZ a obnovy obce
C) Volba členů výboru pro regeneraci MPZ a obnovu obce
5) Zřízení výboru pro občanské záležitosti
A) Určení počtu členů výboru
B) Volba předsedy výboru pro občanské záležitosti
C) Volba členů výboru pro občanské záležitosti
6) Zřízení osadního výboru Vodná
A) Určení počtu členů výboru pro občanské záležitosti
B) Volba předsedy výboru pro občanské záležitosti
C) Volba členů výboru pro občanské záležitosti
7) Zřízení osadního výboru Krásný Jez
A) Určení počtu členů osadního výboru Krásný Jez
B) Volba předsedy osadního výboru Krásný Jez
C) Volba členů osadního výboru Krásný Jez
8) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§72 zákona o obcích)
9) Různé
10) Diskuse
Navržený program schválen 9 hlasy
K bodu 1) programu: Volba starosty a místostarostů

1.

Předseda komise: Ing. Pavel Špak

2.

Další 2 členky: Lenka Sýkorová, Mgr. Petra Omrai Kvitová

3.

Zvoleni 9 hlasy

f) USNESENÍ:
ZMě bere na vědomí řádný vznik a držení mandátu člena ZMě 9 občanů obce,
jak jsou výše uvedeni a jak bylo při tomto jednání ZMě veřejně ověřeno a potvrzeno
Usnesení schváleno 9 hlasy
g) Předsedající navrhla jednání ustavujícího zastupitelstva dle dosavadního
jednacího řádu ZMě
USNESENÍ:
ZMě souhlasí s využitím dosavadního jednacího řádu ZMě pro další jednání
ustavujícího zasedání ZMě (tzn. využití řádu od jeho § 7)
Usnesení schváleno 9 hlasy
h) Předsedající navrhla schválení programu tak, jak byl zveřejněn na úřední
desce:
Program: 1) Volba starosty a místostarostů
A) Určení počtu místostarostů
B) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolněni (§ 71 zákona o obcích)
C) Určení způsobu volby starosty a místostarostů
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A) Určení počtu místostarostů
B) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolněni (§ 71 zákona o obcích)
C) Určení způsobu volby starosty a místostarostů
D) Volba starosty
E) Volba místostarostů
A) Předsedající navrhla, že do funkce místostarosty budou voleni 2 členové
ZMě a to
1. místostarosta města a 2. místostarosta města
USNESENÍ:
ZMě stanovilo, že budou voleni dva místostarostové zastupitelstva města
1.
Usnesení schváleno 9 hlasy
B)
USNESENÍ:
ZMě stanovilo, že starosta města bude jako jediný člen zastupitelstva města
vykonávat svou funkci jako dlouhodobě uvolněný člen ZMě, všichni ostatní členové ZMě budou své funkce vykonávat jako neuvolnění
Usnesení schváleno 9 hlasy
C) K určení způsobu volby starosty a místostarostů města předsedající předložila návrh na veřejné hlasování
USNESENÍ:
ZMě stanovilo, že volba starosty města a místostarostů města, proběhne
veřejným hlasováním. O jednotlivých návrzích, bude hlasováno v pořadí,
v jakém budou předkládány
Usnesení schváleno 9 hlasy
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D) K volbě starosty vyzvala předsedající k překládání návrhů. Ing. Pavel Špak
předložil návrh na starostu Oľgu Halákovou. K tomu ZMě přijalo toto rozhodnutí:
VOLBA starosty města: Oľga Haláková
ZMě zvolilo starostou města Oľgu Halákovou
2.
Zvolen 9 hlasy
E) Předsedající vyzvala k překládání návrhů k projednání volby místostarostů.
Do funkce
1. místostarosty navrhla Miroslava Nepraše a do funkce 2. místostarosty
navrhla Ing. Petra Kužvarta
K projednaným návrhům ZMě přijalo tato rozhodnutí:
Volba místostarostů města:
VOLBA 1. místostarosty města a 2. místostarosty města:
ZMě zvolilo 1. místostarostou města Miroslava Nepraše a 2. místostarostou
města Ing. Petra Kužvarta
3.
Zvolen 9 hlasy
K bodu 2) programu: Zřízení finančního a kontrolního výboru
USNESENÍ:
ZMě ruší všechny výbory bývalého ZMě s tím, že konstatuje zánik funkce jejich
členů a nově zřizuje své výbory s počtem jejich členů, jak se dále uvádí
4.

Usnesení schváleno 9 hlasy

ZMě stanovuje, že volba všech členů výboru proběhne veřejným hlasováním,
zvlášť
o předsedovi výboru v pořadí, jak budou navrženi a o ostatních členech výboru
jedním hlasováním jako o celku. Avšak v případě, že bude na člena výboru navrženo více kandidátů, než je stanovený celkový počet členů výboru, bude i o jednotlivých členech výboru hlasování o každém samostatně v pořadí, jak budou
navrženi
5.

Usnesení schváleno 9 hlasy

Po projednání předložených návrhů ZMě přijalo tato rozhodnutí:
A) USNESENÍ:
Zřízení a určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
ZMě zřizuje finanční výbor s celkovým počtem členů 5 a dále zřizuje kontrolní výbor s celkovým počtem členů 5
Usnesení schváleno 9 hlasy
B) Volba předsedy finančního výboru
ZMě zvolilo předsedou Finančního výboru: Jiřího Špaka
Zvolen 9 hlasy
C) Volba předsedy kontrolního výboru
ZMě zvolilo předsedou Kontrolního výboru: Lenku Sýkorovou
Zvolena 9 hlasy
D) Volba členů finančního výboru
ZMě zvolilo dalšími členy Finančního výboru: Annu Kubincovou, DiS, Jakuba
Brandejského, Mgr. Vladimíra Dicá, Ivanu Svobodovou
Zvoleni 9 hlasy
E) Volba členů kontrolního výboru
ZMě zvolilo dalšími členy Kontrolního výboru: Stanislava Řezníčka, Petra
Janouška,
Ing. Karla Příhodu, Vlastimila Novotného
Zvoleni 9 hlasy

K bodu 3 programu: Zřízení výboru pro školství a kulturu
Po projednání předložených návrhů ZMě přijalo tato rozhodnutí:
A) USNESENÍ:
Zřízení a určení počtu členů výboru pro školství a kulturu
ZMě zřizuje výbor pro školství a kulturu s celkovým počtem členů 5
Usnesení schváleno 9 hlasy
B) Volba předsedy výboru pro školství a kulturu
ZMě zvolilo předsedou výboru pro školství a kulturu: Mgr. Petru Omrai
Kvitovou
Zvolen 9 hlasy
C) Volba členů výboru pro školství a kulturu
ZMě zvolilo dalšími členy výboru pro školství a kulturu: Annu Kubincovou,
DiS,
Mgr. Martinu Turkovou, Žanetu Svobodovou, Mariannu Harmanovou
Zvoleni 9 hlasy
K bodu 4 programu: Zřízení výboru pro regeneraci MPZ a obnovu obce
Po projednání předložených návrhů ZMě přijalo tato rozhodnutí:
A) USNESENÍ:
Zřízení a určení počtu členů výboru pro regeneraci MPZ a obnovu obce
ZMě zřizuje výbor pro regeneraci MPZ a obnovu obce s celkovým počtem
členů 5
Usnesení schváleno 9 hlasy
B) Volba předsedy výboru pro regeneraci MPZ a obnovu obce
ZMě zvolilo předsedou výboru pro regeneraci MPZ a obnovu obce: Ing. Pavla
Špaka
Zvolen 9 hlasy
C) Volba členů výboru pro regeneraci MPZ a obnovu obce
ZMě zvolilo dalšími členy výboru pro regeneraci MPZ a obnovu obce:
Ing. Jiřího Šindeláře, Mgr. Tomáše Wizovského, Tomáše Nešpora, Iva Rudolfa
Zvoleni 9 hlasy
K bodu 5 programu: Zřízení výboru pro občanské záležitosti
Po projednání předložených návrhů ZMě přijalo tato rozhodnutí:
A) USNESENÍ:
Zřízení a určení počtu členů výboru pro občanské záležitosti
ZMě zřizuje výbor pro občanské záležitosti s celkovým počtem členů 9
Usnesení schváleno 9 hlasy
B) Volba předsedy výboru pro občanské záležitosti
ZMě zvolilo předsedou výboru pro občanské záležitosti: Oľgu Halákovou
Zvolen 9 hlasy
C) Volba členů výboru pro občanské záležitosti
ZMě zvolilo dalšími členy výboru pro občanské záležitosti: Martinu
Frančíkovou, Miladu Beerovou, Jiřinu Horváthovou, Martu Maříkovou, Evu
Danielovou, Miladu Šaškovou, Zdeňka Ehrlicha, Rudolfa Kávu
Zvoleni 9 hlasy
K bodu 6 programu: Zřízení osadního výboru Vodná
Po projednání předložených návrhů ZMě přijalo tato rozhodnutí:
A) USNESENÍ:
Zřízení a určení počtu členů osadního výboru Vodná
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ZMě zřizuje osadní výbor Vodná s celkovým počtem členů 3
Usnesení schváleno 9 hlasy
B) Volba předsedy osadního výboru Vodná
ZMě zvolilo předsedou osadního výboru Vodná: Aleše Svobodu
Zvolen 9 hlasy
C) Volba členů osadního výboru Vodná
ZMě zvolilo dalšími členy osadního výboru Vodná: Ludmilu Findrikovou,
Martina Tvrdka
Zvoleni 9 hlasy

1.
2.
3.

K bodu 9) programu: Různé
A) Určení dalších oddávajících ze členů ZMě

USNESENÍ:
ZMě pověřuje v souladu s §11a odst. 1 písm. a zákona č.301/2000 Sb. v platném znění, tyto členy ZMě - Mgr. Petru Omrai Kvitovou a Lenku Sýkorovou
k tomu, aby před nimi snoubenci mohli projevovat vůli, že spolu vstupují
do manželství v působnosti Matričního úřadu Bečov nad Teplou, v souladu
s §655 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník
10.

Usnesení schváleno 9 hlasy

K bodu 7 programu: Zřízení osadního výboru Krásný Jez
Po projednání předložených návrhů ZMě přijalo tato rozhodnutí:
A) USNESENÍ:
Zřízení a určení počtu členů osadního výboru Krásný Jez
ZMě zřizuje osadní výbor Krásný Jez s celkovým počtem členů 3
Usnesení schváleno 9 hlasy
B) Volba předsedy osadního výboru Krásný Jez
ZMě zvolilo předsedkyní osadního výboru Krásný Jez: Vlastu Sochrovou
Zvolen 9 hlasy
C) Volba členů osadního výboru Krásný Jez
ZMě zvolilo dalšími členy osadního výboru Krásný Jez: Daniela Poulu, Libuši
Kovaříkovou
Zvoleni 9 hlasy
K bodu 8) programu: Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích)
USNESENÍ:
1.
A) ZMě stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněných
místostarostů města,
2.
v souladu § 72 zákona o obcích a příslušným nařízením vlády,
ve finanční výši = 10.275,-Kč pro každého jednotlivého místostarostu a to
s účinností od 6. listopadu 2014
6.

Usnesení schváleno 9 hlasy

B) ZMě stanovuje měsíční odměny za výkon funkcí dalším neuvolněným členům ZMě, v souladu s § 72 zákona o obcích a příslušným nařízením vlády,
s účinností od 1. prosince 2014 v této výši:
1) za výkon samotné funkce člena ZMě = 280,-Kč;
2) + za výkon funkce předsedy výboru ZMě
= 760,-Kč;
3) + za výkon funkce člena výboru ZMě = 500,-Kč;
7.
tzn., že při souběhu více funkcí se sčítají všechny odměny
stanovené za konkrétní vykonávané funkce, jak je výše uvedeno.
8.
Konkrétně stanovené celkové odměny jednotlivým neuvolněným
členům ZMě odpovídající jejich aktuálním funkcím k dnešnímu dni, jak byly ZMě
na tomto ustavujícím zasedání ZMě do funkcí zvoleni, budou uvedeny v příloze
tohoto zápisu.
9.

Usnesení schváleno 8 hlasy, nehlasoval 1 L. Sýkorová
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B) Stanovení kompetencí starostky města k provádění rozpočtových opatření
USNESENÍ:
ZMě stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starostky
obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do 300.000,Kč (úpravu rozpočtových příjmů a výdajů) v případech přijetí finančních prostředků formou dotací a finančních příspěvků poskytnutých na základě uzavřených smluv a zapojení finančních prostředků.
11. Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starostka města samostatně provádět jen v případech:
12. 1) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce
v případě havárie
13. nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné
provedení úhrady
14. je vázáno penalizací a dopady penalizace mohou výrazně překročit případná rizika
15. 2) jsou li vyvolaná organizačními změnami na MěÚ, pokud tyto změny
nevyvolávají další
16. nároky na finanční prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet
výdajů města)
3) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další
nutné výdaje,
17. kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální
charakter, protože
18. výdaj musí být realizován
ZMě si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření, provedeném v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva, konaném po starostkou schváleného rozpočtového opatření a jeho stručném odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).
19.

Usnesení schváleno 9 hlasy

C) Zastupování města v členských organizacích
USNESENÍ:
1) ZMě bere na vědomí, že starostka města Oľga Haláková bude zastupovat
město Bečov nad
Teplou v členských organizacích: Nadace Georgia Agricoly Slavkovský les
(NGA SL); MAS
kraj živých vod; Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
(SHSČMS); Svaz
měst a obcí (SMO); Svazek obcí Slavkovský les (SOSL); Euregio Egrensis
(EE);
2) ZMě schvaluje za zástupce Vodohospodářské sdružení obcí západních
Čech (VSOZČ) za město
Bečov nad Teplou 2. místostarostu Ing. Petra Kužvarta
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3) ZMě pověřuje zastupováním města Bečov nad Teplou v Honebním společenstvu Bečov
2. místostarostu Ing. Petra Kužvarta, který vykonává funkci honebního starosty HSB
Usnesení schváleno 9 hlasy

D) Určení zastupitele pro pořizování územního plánu

USNESENÍ:

USNESENÍ:
a) ZMě Bečov nad Teplou vzalo na vědomí vyhodnocení výsledků veřejného
projednání
o návrhu Změny č. 3.2. /2010 Územního plánu města Bečov nad Teplou svolaného
v souladu s § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění
pozdějších předpisů
b) ZMě Bečov nad Teplou vydává v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů
Změnu č. 3.2. /2010 Územního plánu města Bečov nad Teplou
Usnesení schváleno 8 hlasy, Zdržel se 1 - Ing. J. Šindelář

ZMě schvaluje starostku města Oľgu Halákovou jako určeného zastupitele
H) Zástupci zřizovatele ve Školské radě ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
pro pořizování
územního plánu města Bečov nad Teplou pro volební období 2014-2018
Usnesení schváleno 9 hlasy
E) Schválení smluv o přijetí dotací na opravu pomníků

USNESENÍ:
1) ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu
Karlovarského kraje z dotačního titulu Program obnovy venkova II. kolo,
ve výši 147.000,-Kč na realizaci akce: Obnova pomníku padlým na náměstí.
Uvedená částka tvoří 50% z celkových předpokládaných nákladů. Druhá polovina nákladů bude čerpána z rozpočtu města na rok 2014
Usnesení schváleno 9 hlasy

USNESENÍ:
ZMě schvaluje zástupce zřizovatele ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou za město
Bečov nad Teplou ve Školské radě základní školy: Mgr. Jiří Kopárek,
Mgr. Dagmar Wizovská
Usnesení schváleno 9 hlasy
CH) Účelová dotace ze státního rozpočtu
1) ZMě schvaluje přijetí dotace ve výši 222.000,-Kč z Programu regenerace
MPR a MPZ na rok 2014, na základě Rozhodnutí vydaného Ministerstvem
kultury ČR a to na opravu fasády kostela sv. Jiří (KP) ve výši 180.000,-Kč
a restaurování kašny u radnice (KP) ve výši 42.000,-Kč
2) ZMě souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 180.000,-Kč
z uvedené účelové dotace, Římskokatolické farnosti Bečov nad Teplou, se sídlem Klášter premonstrátů Teplá, Klášter 1, 364 61 Teplá, zastoupené
P. Reginaldem Pavlem Větrovcem Th.D.,O. Praem., na dokončení obnovy
fasády – omítek, nátěrů, obnovy korunní římsy a klempířských prvků a související práce kulturní památky kostela sv. Jiří v Bečově nad Teplou
Usnesení schváleno 9 hlasy

2) ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu
Karlovarského kraje z dotačního titulu Program obnovy venkova II. kolo,
ve výši 60.000,-Kč na realizaci akce: Obnova pomníku ve Vodné. Uvedená
částka tvoří 50% z celkových předpokládaných nákladů. Druhá polovina nákla- I) ZMě bere na vědomí informaci starostky o uskutečněném dílčím přezkumu
hospodaření města Bečov nad Teplou za rok 2014, který proběhl v říjnu 2014
dů bude čerpána z rozpočtu města na rok 2014
se závěrem, že v hospodaření města nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Usnesení schváleno 9 hlasy
Usnesení schváleno 9 hlasy
F) Rozpočtová opatření a spoluúčast na projektu dotačního titulu OPŽP 6.5
Obnova veřejných prostranství mikroregionu SOSL POV, město Bečov nad
K bodu 10) programu: Diskuse
Teplou
1.
K bodu F 1, 2) proběhla mezi zastupiteli rozsáhlá diskuze ohledně organizace
zakázky obnova veřejného prostranství, hrazená z dotace OPŽP ve výši 75%.
USNESENÍ:
Na závěr diskuze byla vyslovená potřeba k projednání některých kroků, které
1) ZMě schvaluje Rozpočtové opatření č. 12/2014
souvisí s realizací s tím, že budou zastupitelé pozváni na nejbližší kontrolní den,
Zvyšují se příjmy
kde budou přítomni zástupci všech zúčastněných stran – Města Bečov nad
§ 3639 pol. 3… - 666.000,- Kč - příjmy z prodeje plynofikace
Teplou, SOSL (žadatel o dotaci, hlavní organizátor realizace a nositel úvěru
Zvyšují se výdaje
na předfinancování celého projektu), realizační firmy, autorky projektu a tech§ 3326 pol 5… 147.000,- Kč - obnova pomníku padlým na náměstí
nického dozoru.
§ 3326 pol 5… - 60.000,- Kč - obnova pomníku ve Vodné
§ 3745 pol. 5… - 368.856,34 Kč - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
L. Sýkorová: valounová dlažba před radnicí už je hotová? Už je zkolaudována?
§ 3639 pol.5… - 90.143,66 - Kč - komunální služby
O. Haláková: Stavba před radnicí byla oříškem letošního léta a to zejména pro
Usnesení schváleno 9 hlasy
významný nález barokní dlažby. Prožili jsme velmi těžké chvíle a jednání, každý
týden probíhaly kontrolní dny za účasti Státní památkové péče MM KV a NPÚ
2) ZMě schvaluje spoluúčast na projektu dotačního titulu OPŽP 6.5 Obnova
Loket. Odborníci považují tento nález za unikátní v rámci ČR, protože zejména
dochováním rozsahu nálezu jsme na
veřejných prostranství mikroregionu SOSL POV, finanční částku ve výši
368.856,34 Kč (t.j. 25% na celkových nákladech realizace a administrace
2. místě v ČR po Litomyšli. Součástí vydaného stavebního povolení na obnovu
části náměstí bylo i pokácení lípy. Na základě petice jsme slíbili občanům, že
z rozpočtu města na rok 2014).
v této chvíli lípu ponecháme na místě. Ale protože pokácení lípy je součástí
Usnesení schváleno 9 hlasy
stavebního povolení a lípa nebyla poražena, nebylo možné zkolaudovat prostor
kolem ní. Prostor kolem lípy je uzavřen a není přístupný veřejnosti. Byla proveG) Návrh Změny č. 3.2. /2010 Územního plánu města Bečov nad Teplou
dena tahová zkouška, která dopadla mírně pod hranicí stability. Pokud
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v budoucnu nedojde k rozhodnutí na základě stanoviska památkářů a zastupitelů, tak prostor nebude zkolaudován. Ostatní prostor obnovy části náměstí je
již zkolaudován.
L. Sýkorová: dopravní značení bylo dočasné, kdy budou odmontovány retardéry, blíží se zima
O. Haláková: dopravní značení ohraničení obytné zóny nesouvisí se stavbou.
Z důvodu dopravního přetížení náměstí, bylo náměstí prohlášeno dočasně
obytnou zónou, která je ohraničená retardéry. Znamená to pro řidiče projíždějící náměstím dodržování pravidel pro pohyb v obytné zóně, kde má přednost
člověk a řidiči se musí pohybovat rychlostí max. do 20 km/h. Obytná zóna bude
zrušena po obnově – revitalizaci dalšího úseku náměstí mezi zámeckou bránou
a autobusovou čekárnou a vybudováním sběrného parkoviště města na
u mostu. Retardér umístěný v ulici Pod Zámkem bude v nejbližších dnech MSB,
s.r.o. odstraněn a pravděpodobně na začátku nové sezóny znovu připevněn,
otázkou dalších jednání bude, zda nebude umístěn na vhodnější místo.
M. Frančíková: nemohl by být retardér u pana Pytlíka a tam aby začala ta obytná zóna
P. Chomický: příští týden se retardér odstraní
M. Beerová: chtěla bych požádat zastupitele, aby se věnovali zvýšené ochraně
budovy školy. Důvodem je zajištění bezpečnosti dětí a složitého přístupu
do všech částí školy třemi vchody.
O. Haláková: žádáme školu o předložení písemné zprávy o uvedených problémech, aby bylo možné zrealizovat zabezpečení vstupu do školy a oslovit realizační firmy na předložení nabídek. Zabezpečení vstupu do školy bude navrženo
a zařazeno do návrhu rozpočtu města na rok 2015. Obdobně je tomu i s objektu ZUŠ J. L., která již má připravenou nabídku na zajištění bezpečného provozu
školy. Součástí tohoto záměru jsou již nově zabudované skleněné dveře v ZUŠ
J. L., u kterých bude umístěn zvonek s kamerovým systémem. Tento projekt
ZUŠ J. L. byl připraven ředitelem a učitelkou výtvarného oboru.

stvo pracovalo tak jak má, aby nebyly opoziční názory, pro chod celého zastupitelstva je to v rámci dohody, že paní starostka zůstane starostkou a místostarostové si rozdělí kompetence. Je to dohoda nás zastupitelů i stran, které si
voliči zvolili.
J. Šindelář: do výběrového řízení, které bylo organizováno Svazkem obcí
Slavkovský les (SOSL), byly předloženy a vyhodnoceny tři nabídky. Vítěznou
firmou s nejnižší cenovou nabídkou se stala firma Miroslava Slepičková – údržba zeleně, terénní úpravy zahrad a pozemků
J. Dydeková – jako kronikářka se dotazuji, z jakého důvodu bylo přistoupeno
k volbě dvou místostarostů
O. Haláková: objem práce na MěÚ je obrovský. Zvolení dvou místostarostů je
řešení. Ano jedním z důvodů jsou finance.
p. Opava: rád bych promluvil ke dvěma místostarostům, a to aby udělali gesto
a zřekli se svého platu
P. Kužvart – neplacená práce nebývá kvalitní;
personální rozdělení je nejviditelnější, ale 9 zastupitelů se sešlo, vytvořilo programové prohlášení na toto volební období 2014-2018 a toto prohlášení všech
9 zastupitelů podepsalo, (krátce cituje programové prohlášení). Zastupitelstvo
by se nemělo dohadovat, co chce udělat, maximálně jak to udělat. Limitování
jsme 2 okolnostmi, jsme nedostatečně personálně obsazeni, což se dá doložit.
Druhý limit je finanční, protože vždy byl nedostatek peněz. To jsou naše limity.
O tom co chceme udělat, jsme za jedno, bez ohledu na to, kdo v jaké funkci je.
O. Haláková – ukončuje ustavující zasedání.
Na závěr starostka města poděkovala všem zastupitelům za zvolení do funkcí
a orgánů obce a občanům obce za účast na zasedání. Všechny občany vyzvala
ke spolupráci v zájmu spokojeného života občanů celého města. Popřála všem
občanům hodně zdraví a štěstí a pozvala je k symbolickému přípitku.
Jednání ustavujícího zasedání ZMě města Bečov nad Teplou bylo ukončeno
v 19.56 hod.
V Bečově nad Teplou 5. 11. 2014

M. Nepraš: Dalo by se to ošetřit, že by tam byl videotelefon
Zapsala: Žaneta Svobodová
p. Nedvědová: ráda bych se zeptala, jestli se již podařil odkoupit pozemek
ve Vodné pro zřízení dětského hřiště, a jak je to s dotací na kotle?
p. Kužvart: pozemek je v nájmu, město vložilo žádost na odkoupení z pozemkového fondu, bohužel se nejedná o přímý prodej, ale je to něco na způsob
privatizace. Ubezpečují nás, že by to mělo dopadnout dobře a že můžeme
předpokládat, že se do majetku města pozemek dostane. Nejsou nám schopní
říct časový horizont.
O. Haláková: existují možnosti na získání dotací na dětské hřiště, já bych si
velmi přála, abychom byli úspěšní; v první fázi musíme zpracovat studii dětského hřiště a to buď na tento pozemek, nebo společně zvážíme, jestli tam není
možnost jiného pozemku pro vybudování dětského hřiště. Dětské hřiště plánujeme i v Krásném Jezu. Rádi bychom to připravili na příští rok. Ohledně kotlů
jsme vytvořili seznam zájemců, kteří se nám nahlásili na MěÚ,
a předali jsme ho ministerstvu, které dotaz na zájemce zaslalo. Budeme vás
informovat
o dalším průběhu.
p. Šulcová: kolik bylo kandidátů na starostu, jestli jeden nebo více. Kolik bylo
účastníků na tu zeleň, zda firma byla jediná.
O. Haláková: Volba pro Bečov měla svého kandidáta a o dalších ať se vyjádří
další volební seskupení.
M. Nepraš: od nás návrh byl z naší strany, ale v rámci dohody, aby zastupitel-
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Ověřovatelé zápisu Miroslav Nepraš
Ing. Petr Kužvart
místostarosta města
Oľga Haláková
starostka města
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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

Úřední dny

Úřední
hodiny

e-podatelna

Hasičský
záchranný
sbor

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

950 371 111

950 371 101

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,
insp.karlovy-vary.kvsk@svscr.cz
13.00 - 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

353 999 317

974 366 705

353 312 410

353 312 210

PO + ST

8.00 - 17.00

touzim@touzim.cz

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

ustredna.kv@kvk.izscr.cz

pu_karlovy_vary@mze.cz

posta@kv.mpsv.cz

8.00 - 17.00

obzu@mmkv.cz

nepřetržitě nepřetržitě

dotazy@mvcr.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: szbbfjh
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
Jednatel Petr Chomický
Telefon: + 420 602 261 603
+ 420 731 037 018
Email: msb.sro@becov.cz
Základní škola a mateřská škola
Bečov nad Teplou
příspěvková organizace města
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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Projekt příkladné obnovy hradu Bečov – zpráva o činnosti za rok 2014
Na počátku roku byla na základě úspěšně dokončené architektonické soutěže
o návrh uzavřena smlouva mezi NPÚ územní památkovou správou v Praze
a ateliérem GIRSA AT s.r.o o chybějících projekčních pracích souvisejících
s obnovou horní části areálu.
Dne 15. května 2014 bylo vydáno Ministerstvem kultury Rozhodnutí
o poskytnutí dotace na rok 2014 ve výši 6.123,9 tis. Kč. V tomto rozhodnutí
se také promítnula změna možného prodloužení dokončení akce na přelom let
2016/2017. V současnosti se připravuje v souladu se schváleným investičním
záměrem i stávající smlouvou s GIRSA AT s.r.o. veřejná soutěž na externího
dodavatele návrhu moderní muzejní expozice relikviáře sv. Maura. Za tímto
účelem ustanovila generální ředitelka NPU speciální odbornou komisi, složenou
z předních odborníků na danou problematiku. Účast v této komisi přijali
mimo jiné i ak. soch. Andrej Šumbera, Ph.D., restaurátor, PhDr. Alena Černá,
dlouholetá specialistka na fenomén relikviáře sv. Maura z NPU UOP v Plzni,
Prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc., vedoucí katedry dějin a didaktiky dějepisu
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze či doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík,
CSc. – předseda poroty architektonické soutěže o návrh.
Stručný přehled realizovaných a plánovaných akcí pro rok 2014:
 Zadavatel převzal od Girsa AT s.r.o. dokončené průzkumné práce
– inventarizace a stavebně technický průzkum objektů Hradu
a Pluhovských domů.
 Došlo k předání projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
na objekty SO 01 Pluhovských domů a SO 05 Restaurování hradu.
Vzápětí budou podány příslušné žádosti stavebnímu úřadu v Toužimi.
 K architektonické soutěži byl nákladem NPU vydán katalog /Příkladná
obnova hradu, přilehlých objektů a areálu hradu a zámku Bečov –
Katalog veřejné architektonické soutěže, uspořádali Lukáš Hyťha,
Tomáš Wizovský, Ladislav Zikmund –Lender (EDS),ISBN 978-80-7480006-1/ který byl postupně distribuován účastníkům, porotců a všem
dotčeným osobám a institucím, včetně MK ČR. Taktéž byl rozeslán
v režimu povinného výtisku všem příslušným knihovnám a organizacím.
V případě zájmu je k dispozici na generálním ředitelství NPU či na správě
SHZ Bečov /viz obrazová příloha/.
 Na náklady provozního rozpočtu správy SHZ Bečov proběhly sondážní
práce v objektech hradu a Pluhovských domů a byla zpracována
inventarizace umělecko-řemeslných dřevěných prvků v minulosti
provizorně uložených v objektu Pluhovských domů. Takto zaevidované
dřevěné prvky (okna, dveře, obložky, apod.) byly v počtu téměř čtyř
stovek kusů transferovány a uloženy v dočasném depozitáři na SZ Valeč.
V několika případech se podařilo ztotožnit autentické prvky a osadit je
na svá původní místa /viz obrazová příloha/.

Katalog k veřejné architektonické soutěži
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Ukázka osazení dveří na své
původní místo

 Samotná stavební obnova v letošním roce, z důvodu problematického
průběhu architektonické soutěže a prodlev související s pozdějším
smluvním zajištěním projektové dokumentace, spočívala pouze
v dokončení udržovacího nátěru šindelové krytiny hradu. Celkové
náklady na tuto činnost činily 180 tis. Kč. Přejímací řízení bylo ukončeno
3. 9. 2014. Kromě nátěru střechy hradu byl vyřešen též problém odtoku
dešťových srážek z úžlabí mezi kaplovou věží a spojovacím traktem /viz
obrazová příloha/.
 Byla předána předběžná zpráva z archeologického výzkumu z etapy
Pluhovské domy a přilehlé objekty, kterou realizovala UOP v Lokti
společně s ZIP o.p.s v průběhu roku 2013 a částečně též v roce 2014.
 V této době finalizují práce na dokončení ikonografického průzkumu
výzdoby hradní kaple, který zpracovává přední odborník na danou
problematiku doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, PhD.
 Do konce roku se sejde Odborná rada projektu a bude řešit zejména
problematiku návazných prací a zpřístupnění areálu jako celku.
 Realizační tým Územní památkové správy v Praze dosud nemá
vysoutěženou službu Správce stavby. I z tohoto důvodu byl tým
z rozhodnutí ředitele posílen o investičního referenta s kvalifikací
stavebního technika.

Inventarizace dřevěných prvků - ukázka katalogizace
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Mimo Projekt příkladné obnovy hradu a přilehlých objektů hrazeného
z programu SMVS 134V112000027 MK ČR se v letošním roce podařilo zahájit
rozsáhlou obnovu hradního parku, bezprostředně přiléhajícího na toto řešené
území. Prostředky na Záchranu a obnovu vegetačních prvků hradního parku
v Bečově nad Teplou poskytl Operační program životní prostředí MMR ČR
a to ve výši 950. 231,- Kč. Před zahájením prací proběhla v hradním parku
komentovaná prohlídka s autorem Projektu obnovy a záchrany hradního
parku Ing. Jiřím Šindelářem. Tradiční technologickou prohlídku zajistilo
Edukační centrum Bečov při státním hradu a zámku Bečov. Po zpřístupnění
celého areálu, si tak budou moci v první fázi návštěvníci zajištěný hradní
park prohlédnout, alespoň z horních partií obnovované historické okružní
komunikace vedoucí kolem hradu.
Více informací, aktuality a celkový přehled provedených kroků naleznete
na www.castlebecov.eu
Autor textu: Tomáš Wizovský, kastelán SHZ Bečov
Foto: fotoarchiv NPU
Komentovaná prohlídka hradního parku před zahájením prací

Udržovací nátěr šindelové střechy hradu

Arboristický zásah v hradním parku

Zhodnocení návštěvnické sezóny 2014 na hradu a zámku Bečov
Letošní návštěvnická sezóna byla oficiálně zahájena dne 5. dubna. Již
od února byl však vzhledem k mírné zimě uspokojován zájem návštěvníků
v rámci každodenních mimořádných prohlídek. I díky tomu se podařilo
napravit loňský propad návštěvnost a k datu 4. listopadu 2014 navštívilo
expozice zámku 54 187 osob, což je téměř o 11% více než v předchozím
roce. Do konce listopadu bude zámek přístupný v rámci mimořádných
prohlídek, pro větší skupiny pak kdykoliv po předchozí domluvě
a na základě objednávky. Od prosince do března jeplánované zapůjčení
relikviáře sv. Maura na výstavu s názvem Hrady a zámky objevované
a opěvované, která se uskuteční na Pražském hradě, a kde budou
instalovány nejvzácnější exponáty z našich hradů a zámků. Zámek bude
během této doby pro veřejnost uzavřen.

Velmi pozitivněbyla návštěvníky přijata novinka letošního roku – IV. prohlídkový
okruhu s názvem „Procházka minulostí“. Program pro nejmenší návštěvníky
ve věku od 4 do 8 letabsolvovalo 1865 osob, přestože bylzpravidla realizován
pouze 1x denně během letních prázdnin a víkendů. V současné době tvoří
nabídku SHZ Bečov dva prohlídkové okruhy obsahující odborný výklad a dva
prohlídkové okruhy pro děti, přičemž kromě již zmíněné „Procházky minulostí“ je
to ještě tradiční program „Relikviář pro každého", pracující s dotykovým modelem
relikviáře sv. Maura.
Tento přenosný model slouží však nejen dětem, ale také zrakově hendikepovaným
nebok prezentaci tématu mimo areál zámku. V roce 2014 se uskutečnilo několik
výjezdů, např. na konferenci v Písku nazvanou „Památky bez bariér“ či do Hradce
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Relikviář pro každého ve Slavonicích

Vernisáž výstavy Škola na zámku Bečov

nad Moravicí a Slavonic, kde se s modelem seznámilo 392 žáků základních škol
a na 200 zájemců z řad veřejnosti.

Již druhým rokem využili studenti pražské pedagogické fakulty závěru semestru
k návštěvě svého fakultního památkového objektu, aby si během posledního
květnového týdne mohli v praxi vyzkoušet, co se již naučili.

Nabídkupro děti se v roce 2014 podařilo rozšířit také o první speciální web
určený malým návštěvníkům památek- http://prodeti.zamek-becov.cz, který
obsahuje srozumitelné informace, obrázky, písničky, materiály k vytištění či
možnost nechat si přečíst text.
Nejsou to ale pouze děti, na které myslíme – v letošním roce byla zprovozněna
také bezplatná krytá úschovna kol s možností dobití baterií pro elektrokola.
Kromě pravidelné nabídky pro návštěvníky se na zámku realizovalo také mnoho
dalších rozmanitých akcí. Na počátku roku – 15. ledna, poctil zámek svou
návštěvou prezident České republiky Miloš Zeman. Nebyl jediným státníkem, který
letos přijel na zámek. Téměř ke konci sezóny jsme přivítali také vicepremiéra Pavla
Bělobrádka. Dalšími zajímavými hosty zámku, avšak nikoliv již z řad státníků, byli
dva medvědi pana Václava Chaloupky, který zde natáčel pořad Méďové na cestách.
V dubnu se mohli zájemci zúčastnit zajímavého povídání o Bibli Moralisée
spojeného s prohlídkou její faksimile.
Květen nabídl sérii dětských divadelních představení, jejichž vyvrcholením byl
dětský den na zámku konaný 1. června. Při této příležitosti byl zahájen provoz
výše zmíněného IV. prohlídkového okruhu „Procházka minulostí“. V tento den
se konalo také divadelní představení, přednášky pro děti o archeologii, o módě
a erbech a také pohybové hry na téma „těžký život rytíře“.

Procházka minulostí
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Svatba jako z pohádky

V červnu se v zámecké zahradě konal 0. ročník akce s názvem „Svatba jako
z pohádky“, která svým bohatým a zajímavým programem rozhodně nebyla
určena pouze snoubencům.
V druhé polovině června se pod arkádovým mostem uskutečnila vernisáž výstavy
nazvané „Škola na zámku Bečov“. Byla zakončením téměř roční společnépráce
Edukačního centra při SHZ Bečov a místní Základní a mateřské školy, během které
žáci sedmé a deváté třídy mapovali historii let 1952 – 1975, kdy v zámecké budově
sídlil druhý stupeň základní školy.
Letní měsíce pak nabídly každoročně se opakující a zároveň velmi oblíbené akce
- technologické prohlídky hradu zaměřené na historické omítky a dřevěné prvky
a také již XI. ročník Bečovských slavností. S prázdninami jsme se loučili další
tradiční akcí – Hradozámeckou nocí, která se tentokrát prostřednictvím hraných
prohlídek věnovala historii pivovarnictví v Bečově nad Teplou.
Počátkem školního roku ožily ulice města tradičním řemeslem kovářů při již 7.
ročník mezinárodního kovářského sympozia. V září se na zámku představil také
slovinský folklor a v hudební škole si bylo možno poslechnout odborné přednášky
či besedu s aktéry nálezu století Františkem Maryškou a Andrejem Šumberou
v rámci mezinárodní konference „Sedmé století Bečova“. Návštěvnickou sezónu
uzavřela 1. listopadu jubilejní 10. lampiónová slavnost, jejíž průvod byl zakončen
na zámku zjevením bečovské Leontýnky, a která byla v letošním rocemimořádná
i co do počtu účastníků – kolem 1 000 osob.

Dětský web - razítko
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Návštěva prezidenta Miloše Zemana

Bečovská knihovna získala prestižní ocenění
Do místní knihovny chodím často a velmi ráda. Vždy si vyberu nějakou
knihu, popřípadě si ji „objednám“ u paní knihovnice, která ji sežene
ve velmi krátké době.Knihovna se nachází v krásnébudově hudební školy.
Prostory pro knihovnu ale již tak hezké nebyly.Byla jsem tedy potěšena,
když jsem mohla začátkem června, spolu s paní knihovnicí Miloslavou
Žemličkovou a starostkou města OľgouHalákovou, vyrazit na nákup
nábytku do pražské IKEI.Výlet trval celý den, nohy nás bolely, ale vybraly
jsme plno nábytku. Posléze jsme i část vybraného zboží „nacpaly“ do staré
služební Fabie a vyrazily k domovu.Za pár dní (s velkým nákupním
seznamem) jsem cestu do IKEI absolvovala již sama. Dle seznamu jsem,
spolu s mým manželem, naskládala zbytek předem vybraného nábytku
do velkého auta.Díky pomoci městské společnosti a podstatné práce
paní knihovnice se knihovna přeměnila v útulné místo, o čemž jsem se
na vlastní oči přesvědčila již koncem prázdnin. Dne 8. října jsem ráda
přijala pozvání do Krajské knihovny v Karlových Varech, kde se konalo
ocenění nejlepší knihovny a nejlepší dobrovolné knihovnice. Čestný titul
„Nejlepší knihovník Karlovarského kraje pro rok 2014 v okrese Karlovy
Vary"si odnesla naše paní knihovnice Mgr. Miloslava Žemličková, která
převzala osobně ocenění z rukou ředitele Krajské knihovny Karlovy Vary
PaedDr. Vratislava Emlera.Jsem moc ráda, že toto další dílčí vítězství

přispívá k celkovému zlepšení a zviditelnění našeho městečka.Všechny
srdečně zvu, aby se přišli podívat na vlastní oči, jak se naše knihovna
proměnila.Zároveň doufám, že toto pěkné místo budu sloužit k různým
výstavám, besedám a podobně.
J. D.

Nově vybavená knihovna
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Z prken Národního divadla do Bečovské botanické zahrady…
„Cenu Ď už získal Havel i Duka, teď míří do Bečova za obnovu zahrady.“
„V minulosti získali hlavní cenu Ď - dík mecenášům a dobrodincům - prezident
Václav Havel anebo kardinál Dominik Duka a další osobnosti. Ve středu
putovala z Národního divadla v Praze do Bečova nad Teplou.“
Tyto citáty jsme si mohli přečíst v Mladé frontě Dnes Karlovy Vary
a Karlovarský kraj, dne 28. 6. 2014.
Celostátní cena Grand Prix Ď je udělována každým rokem. Letos se jí účastnilo
více než 300 dobrovolníků, mecenášů a pořadatelů kulturních a charitativních
akcí. Tentokrát se porota nerozhodla pro vítězství charitativní organizace.
Poprvé za 14 let, tak dlouho již cena Ď existuje, vyhlásila hlavního vítěze
z řad neziskových organizací, zabývajícími se ochranou přírody a kulturního
dědictví.

Díky tomu, že Bečovská botanická zahrada je jediná zahrada, která nemá
žádného velkého sponzora (ne že by se tomu bránila) a také nepatří pod
žádnou instituci jako je kraj, město nebo univerzita, musí si na své provozní
náklady vydělávat sama. Je to velmi náročné, jen si zkuste spočítat, kolik vás
bude stát údržba zahradního prostoru, který má necelých 10 ha? Prakticky to
bez osobního sponzorství členů ZO ČSOP Berkut není možné.
Proto jsme rádi za ty, kteří nás podporují a vychází nám vstříct, protože tím
také podporují i unikátní zahradní prostor v Bečově nad Teplou. Věřte, že
znovu obnovovaná Botanická zahrada, by bez smělé myšlenky a příkladné
realizace vašeho spoluobčana Jiřího Šindeláře naprosto zanikla, važte si toho!
Doufám, že po přečtení tohoto článku zazní ve vaší mysli alespoň tiché Ď!

Jiří Šindelář a celá jeho parta dobrovolníků, získali tuto cenu za obnovu
bývalého Beufortského alpina a Botanické zahrady v Bečově nad Teplou.
Tento prostor se obnovuje už deset let a každým rokem je zde vidět více
a více práce. Pravidelná péče a obnova tohoto prostoru posunuje dříve
zapomenutou zahradu do podoby bývalého Beufortského alpina, tak jak bylo
zrealizováno Janem Koditkem, vrchním zámeckým zahradníkem na počátku
20. století.
Obrovské prostory obnovované botanické zahrady nabízejí netušená zákoutí
a atrakce. Cítit dobře se zde může návštěvník, který si chce užít zábavy. Ale
také tichý snílek, který zde může relaxovat ve starém ovocném sadě nebo si
číst knihy, ukryt v dřevěném srubu před ostatním světem. Botanická zahrada
vychází vstříct svými aktivitami všem věkovým kategoriím. Každý z nich si
najde ten svůj příjemný koutek.

Bečovská botanická zahrada je unikát. Přesto bojuje o přežití
26. října 2014 16:24
Už téměř deset let zachraňují ochránci přírody v Bečově nad Teplou
na Karlovarsku místní botanickou zahradu. Letos se za svoji práci dočkali
opakovaně veřejného uznání, dlouhodobě se však potýkají s nedostatkem
financí na zajištění nejnutnějšího provozu. Podle koordinátora obnovy Jiřího
Šindeláře je proto budoucnost zahrady značně nejistá.
Jiří Šindelář je hlavním koordinátorem obnovy botanické zahrady v Bečově
a předsedou ZO ČSOP Berkut. | foto: Václav Šlauf, MAFRA
Tolik pozornosti jako letos se ještě nikdy Bečovské botanické zahradě
nedostalo. Nejvýznamnější byl podle Jiřího Šindeláře vstup do Unie
botanických zahrad ČR, která bečovskou zahradu v únoru přijala za svého
řádného člena. Následně v soutěži Má vlast získala ocenění Nejkrásnější
proměna roku 2013 a před nedávnem dostali zachránci od Památkové komory
ČR diplom za péči o bečovskou zahradu s ohledem na historické artefakty.
Osobního ocenění se dočkal i samotný Jiří Šindelář, který koncem června
v pražském Národním divadle převzal hlavní cenu Ď - dík mecenášům
a dobrodincům - která je považována za jakousi Nobelovu cenu pro aktivisty.
Porota přitom vybírala z více než tří stovek mecenášů, dobrovolníků či
pořadatelů kulturních a charitativních akcí.
NA VAVŘÍNECH VŠAK JISTĚ NEUSÍNÁTE...
To rozhodně ne. Letošní rok pro nás sice byl skutečně mimořádně úspěšný
a motivuje nás to k další práci, když se ovšem podíváte na náklady související
s provozem zahrady, kolik měsíčně musíme získat, tak je jasně vidět,

24

že zahrada to bude mít hodně těžké. Jsme vlastně jediná zahrada v unii
botanických zahrad, která není dotovaná ať už krajem, městem, státem,
univerzitou nebo výzkumným ústavem. Musíme si tedy kompletně vydělat
sami na sebe. Na základní provoz bez mzdových nákladů přitom potřebujeme
bezmála 800 tisíc korun ročně.

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
BEČOVSKÁ RADNICE NENABÍDLA POMOCNOU RUKU?
Město, které má rozpočet deset milionů a třeba na školu dává milion a půl,
bohužel nemůže přispět stovky tisíc na botanickou zahradu. Bečov je malé
město, které financuje několik svých příspěvkových organizací a nemá
prostředky nazbyt, to si uvědomujeme a chápeme to. Jsem v zastupitelstvu,
a tak dobře vím, že ty peníze tam prostě nejsou. Navíc by to mohlo být terčem
kritiky z řad opozice, kdyby zastupitel dostal peníze na svoje aktivity. Je to
těžké.
KDE TEDY BERETE PENÍZE NA PROVOZ?
Jediným naším příjmem je zisk ze vstupného a výnosy z veřejných akcí,
které se snažíme pořádat jednou za 14 dní. Nějaké prostředky také máme
z vlastní činnosti naší organizace, kdy například budujeme naučné stezky,
enviromentální prvky a podobně.
TO ALE ZŘEJMĚ NESTAČÍ...
Nestačí. Další peníze proto do zahrady dáváme z vlastních prostředků, jsou to
osobní vklady. Nic jiného nám ani nezbývá. Vždyť jako předseda spolku jsem
podepisoval směnky a v podstatě tedy ručím i vlastním majetkem.
NEDÁVNO JSTE OVŠEM JAKO NEZISKOVÁ ORGANIZACE ZAHRADU
ODKOUPILI DO VLASTNICTVÍ.
Šlo o nejcennější část - Beaufortské alpinum, původní výzkumný les a geofondový
sad - které jsme měli od města v nájmu. O koupi této části však projevil zájem
jeden podnikatel a zastupitelé s prodejem za tržní cenu - odhad byl téměř
milion korun - souhlasili. Za ten milion jsme to tedy koupili my. Museli jsme
si však vzít nejen investiční, ale i provozní úvěr. Zavedli jsme sem elektřinu,
pitnou vodu a dostali jsme se do poměrně výrazných finančních problémů.
Zahrada se však na druhou stranu samozřejmě posunula na vyšší úroveň
a také díky tomu jsme se mohli stát členy unie.
NEHLEDÁTE TŘEBA PARTNERA V PODNIKATELSKÉ SFÉŘE, NĚKOHO, KDO
BY CHTĚL ZAHRADU PODPOROVAT?
Zkoušeli jsme to v nejbližším okolí, ale žádného sponzora jsme nenašli.
Samozřejmě by nás nesmírně potěšilo, pokud bychom našli třeba
v podnikatelské sféře partnera, který by nám přispíval na provoz. Kdyby začala
trochu fungovat taková ta podnikatelská filantropie, tak by to bylo moc fajn.
A CO TEDY BUDE DÁL?
Zatím to tedy vlečeme, jak se dá. Uvidíme, jak to půjde dál. My samozřejmě
jednáme například s Karlovarským krajem, který nám každý rok na akce
přispívá z grantů na kulturní a volnočasové akce či environmentální výchovu
a životní prostředí přibližně 200 tisíc korun, což jsou peníze, za které potom
můžeme nakoupit třeba rostliny, můžeme sázet a zlepšovat zahradu či
uspořádat kulturní akce. Provozní peníze ale nikde nedostáváme, ty si opravdu
musíme sami vydělat.
JEDNOU Z MOŽNOSTÍ, JAK DO ZAHRADY PŘILÁKAT VÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮ,
BY MOHLA BÝT UVAŽOVANÁ SPOLEČNÁ VSTUPENKA DO BEČOVSKÉHO
ZÁMKU A BOTANICKÉ ZAHRADY. NENAŠLI BYSTE I DALŠÍ PARTNERY?
Na posledním jednání s ředitelem památkového ústavu jsme se předběžně
dohodli, že by skutečně mohlo začít fungovat něco jako společná vstupenka,
která by opravňovala ke vstupu na více míst, v našem případě tedy do zámku
i zahrady. Poměrnou část výnosů bychom potom dostávali. Mohlo by
to být zajímavé, vždyť zámek ročně navštíví 50 tisíc lidí, z nichž někteří by
toho jistě využili. O podobném systému vzájemné podpory jsme jednali
i s bečovskýmmuzeem motocyklů.
JEDINÝ VSTUP DO ZAHRADY JE V SOUČASNÉ DOBĚ ÚZKOU PĚŠINOU
NA BŘEHU ŘEKY TEPLÁ, KTEROU SE NYNÍ CHYSTÁTE ROZŠÍŘIT.
Domluvili jsme se s přilehlým výrobním družstvem Elektro, že odkoupíme
pruh pozemku podél plotu u přístupové cesty, kterou následně rozšíříme, aby
se do areálu dostalo i zásobování. To je pro nás poměrně zásadní novinka,
protože zatím je ten vstup do zahrady takový zvláštní a s auty musíme jezdit

přes areál podniku Elektro, za což ročně platíme téměř 100 tisíc korun. To jsou
pro nás v současné době ty nejzásadnější náklady, které díky tomu odpadnou.
V ZAHRADĚ SE PRACUJE KAŽDÝ DEN. MÁTE NĚJAKÉ ZAMĚSTNANCE?
Za provoz zahrady a koordinaci práce zodpovídám já a ostatní členové
základní organizace Českého svazu ochránců přírody Berkut. Fyzickou
zahradnickou práci dnes kromě našich víkendových brigád dělají klienti úřadu
práce, kteří tady pracují na hlavní pracovní poměr, a mzdu do výše základní
mzdy dostávají právě od úřadu práce. V podstatě bez úřadu práce bychom
nemohli pokračovat v obnově. Jako neziskovka jsme příležitost získat lidi
tímto způsobem měli, a tak jsme toho využili. Bez nich bychom to nezvládli,
dělají potřebnou zahradnickou práci, sekají, uklízejí listí, využíváme je při
obnově naučných stezek, minerálních pramenů a podobně. Je to paradoxní,
ale naším největším sponzorem je tím pádem vlastně úřad práce. Za což mu
samozřejmě děkujeme.
LETOS JSTE ZAČALI VÝZNAMNĚ ROZŠIŘOVAT ROSTLINNÝ FOND.
Po našem vstupu do Unie botanických zahrad nám začaly ostatní zahrady
pomáhat a bezplatně poskytovat sadební materiál. Do konce roku bude
vysazeno přes pět tisíc různých rostlin, druhů, kultivarů, takže se vlastně
dostaneme ještě dále, než to bylo za Beaufortů. Snažíme se sázet pohromadě
ucelené kolekce druhů, takže tady máme pivoňky nebo kosatce, které
sázíme vedle sebe, aby potom návštěvníci viděli širokou škálu druhů, květů
a podobně. U dalších rostlin sázíme fytogeograficky, to znamená, že dáváme
ucelené kolekce třeba Mongolska, východní Číny, Nového Zélandu, Severní
Ameriky a tak dále. Potom, až to trochu povyroste, tak lidé uvidí formace,
které jsou charakteristické pro dané geografické regiony.
PROVOZ ZAHRADY JE CELOROČNÍ?
Ano, dokonce si zakládáme na tom, že jsme jedinou zahradou v celé republice,
která je otevřena 24 hodin denně a 365 dní v roce. Doslova. Máme tu možnost
díky tomu, že prodej vstupenek nám zajišťuje ostraha přilehlého výrobního
družstva Elektro, která je tam nonstop, takže prakticky sem opravdu může
kdokoliv přijít kdykoliv. Pokud se s nadsázkou někdo probudí uprostřed noci
a zatouží posedět mezi stromy v naší zahradě, nic mu nebrání.
EXISTUJE V REPUBLICE NĚJAKÁ DALŠÍ ZAHRADA PODOBNÁ TÉ VAŠÍ?
Žádná podobná u nás není. My jsme unikátní v tom, že máme kolekci rostlin,
které byly poprvé v Evropě vysazeny právě tady v bečovské zahradě. Zároveň
se hodně orientujeme na výuku, programy pro děti a obecně kulturní akce, což
není zase tak běžné, protože jinde se zřejmě více obávají poničení fondu, my
naopak říkáme - pojďte k nám, vyzkoušejte to, vždyť na trávníku se má ležet...
MŮŽETE JMENOVAT NĚKTERÉ ZE ZMÍNĚNÝCH UNIKÁTŮ, KTERÉ BYLY
VYSAZENY PRÁVĚ V BEČOVĚ?
Například smrk ajanský, korkovník amurský, zmarličník japonský, smrk
Engelmannův nebo také první evropské kiwi. Je toho samozřejmě více.
BLÍŽÍ SE VÝROČÍ DESETI LET OBNOVY BEČOVSKÉ BOTANICKÉ ZAHRADY.
CHYSTÁTE NĚJAKOU OSLAVU?
Obnova zahrady začala 30. června 2005. Tehdy jsme poprvé nastartovali
motorové pily a začali zpustlý a zarostlý areál zprůchodňovat. To beru jako
počátek fyzické obnovy. Já osobně jsem ovšem už od roku 1996 sbíral materiály
o zahradě nejdříve jako o jedné z regionálních zajímavostí, protože historie mě
zajímá, nakonec to však dospělo až k samotnému zahájení obnovy, na které
už tedy skutečně pracujeme téměř deset let. Oslavu pochopitelně chystáme,
zřejmě ji v létě příštího roku spojíme s dalším ročníkem festivalu Zázračná
planeta Země.
Autor: Václav Šlauf
Zdroj:http://vary.idnes.cz/becovska-botanicka-zahrada-ma-nedostatekfinanci-f6i-/vary-zpravy.aspx?c=A141018_2108786_vary-zpravy_ba
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Mateřské a rodinné centrum CVRČEK Bečov nad Teplou, o. s.
I nadále se stále scházíme každou lichou středu v 16:00 na faře, farské
zahradě či na různých krásných místech našeho města. A stále máme dveře
otevřené a čekáme na další návštěvníky.
Nejmenším členem naší komunity je dvouletá Jůlinka, pak následují děti
školkové v počtu cca 6 - 8 dětí, z nichž dvě děti jsou již předškoláci.
Nejstaršími členy jsou školáci ve věku 6 až 8 let, přicházející v hojném počtu
7 – 9 dětí.
Důležitým „dítětem“ našeho týmu je desetiletý Kubík K. Stal se rovnocenným
partnerem nás dospělých, protože nám čile pomáhá vymýšlet stanoviště při
akcích pro děti. A nejen to, i sám u nich asistuje. Například akce: Čarodějnice,
Den dětí, Indiáni v Botanické, Lampiónový průvod, Hledání ztracené dýně.
Je evidentní, že nám děti rostou a s nimi i nároky na aktivity. Příprava
na každé pravidelné středeční setkávání je pro každou z nás náročnější
a náročnější. Požadavky a schopnosti dětí různých věkových skupin jsou
rozmanité a tudíž i aktivity se musí tomuto trendu přizpůsobit. Program
na středy si rozdělují maminky z centra a děti tak mají možnost nahlédnout
do „kuchyně“ každé z nás. Chceme-li vytvořit poutavé odpoledne pro všechny
děti, většinou každá sáhneme po tom, co nás samotné baví a o čem víme
velké množství informací. Děti, tak poznávají různé oblasti našich soukromých
i veřejných životů.

botanické zahrady, nebyla ušetřena. Pro odvážlivce, kteří dorazili, jsme
uskutečnili alespoň indiánské tvoření.
Hlavní Indiánku EVU počasí neodradilo a všechna stanoviště připravila znovu
a v červenci jsme se potkali podruhé.
Po přivítání si děti vytvořily kostýmy a čelenky. Poté se indiáni shromáždili
kolem náčelnice IIva = Káťa. Ta je rozdělila na tři kmeny a vyprávěla o životě
indiánů. Každý kmen dostal své jméno, náčelníka a mapu. Jednotlivé kmeny
pak prošly svůj kus botanické zahrady a cestou musely plnit úkoly. Naši
indiáni běhaly bez bot, plazili se, psali indiánským písmem, stopovali zvěř,
vyrobili si mouku z kukuřice a absolvovali kviz ze života indiánů. Za splnění
úkolu, na každém stanovišti, dostali kousek náhrdelníku, který si pak na konci
cesty navlékli. Náhrdelník obsahoval medvědí zuby, různé korálky, peříčka
přírodních barev a rozličných velikostí.
Na závěr se indiáni naučili indiánský tance. Opět pod vedením náčelnice IIva.
Den se vydařil a všichni byli spokojeni.
MRC CVRČEK asistoval při dubnové a říjnové Bečovské chůzi. Nechyběli jsme
ani při Běhu kolem tří rybníků. Všude jsme, jak jinak, měli na starosti program
pro děti.
Tradičně jsme v březnu uspořádali Burzu.
Opět jsme navštívili Toužimské Mateřinky. Všem se nám líbily. Vystoupení
všech dětí z různých mateřských školek bylo velmi pestré.

Děti již byly sportovci, architekty, výrobci dekorací, hledači …
Společný život v našem rodinném centru běží stále kupředu a my se
dozvídáme více a více informací ze života nás i našeho okolí. Prožíváme
rozličné zážitky venku i uvnitř, vyprávíme si o různých věcech, navštěvujeme
krásná místa a učíme se stále něčemu novému.
Ustálil se i nepravidelný program, z kterého se malými krůčky stává program
pravidelný.
Stále spolupracujeme s ostatními neziskovými organizacemi našeho města
při tvorbě zaběhlých akcí pro děti – Pálení Čarodějnic, Den dětí, Masopust,
Lampiónový průvod.
Ve spolupráci se Strážci pokladů – Liga lesní moudrosti a Bečovskou
botanickou zahradou – ČSOP BERKUT jsme tento rok uskutečnili dvojí
setkání Indiánů v botanické zahradě. Proč dvojí? Noo….zradilo nás počasí.
Nebylo nám nakloněno a přesně v 14:00 hodin, kdy jsme měli začít, se
rozpršelo z celého dne nejhustěji. Vše, co nebylo pod střechou, bylo skrz
na skrz promočeno. Naše početná stanoviště, rozmístěná po celém areálu
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Stali jsme se nedílnou součástí Dní otevřených dveří zahrady Teplá.
DĚKUJEME. A i letos jsme zpříjemnili dětem čekání na rodiče, kteří si v klidu
prohlíželi krásy zahradnictví.
V květnu jsme se, díky Evě Kodýtkové, zúčastnili III. ročníku výtvarné soutěže
pro děti, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody společně se svým
generálním partnerem, společností NET4GAS.
Úkolem dětí bylo namalovat místní krajinu pod ochranou ČSOP. A protože
máme nejblíže k Bečovské botanické zahradě, je jasné, co děti malovaly.
A další výhra Bečovské botanické zahrady byla na světě. Kubík T. namaloval
překrásný obrázek, který uchvátil porotu. Následkem toho, Kubík, kromě
soukromých dárků vyhrál i společný výlet pro celého CVRČKA.
A tak jsme, za mokrého zářijového sobotního dopoledne, vyrazili po naučné
stezce Vodního světa v Lesné u Tachova za bobrem evropským. Bobra jsme
ale viděli jen dřevěného. Přes den je totiž schovaný, ale ohmatali jsme si jeho
lebku, zuby a trus. Viděli jsme jeho hrad = dům, krásnou přírodu, spoustu
hub, čolka a užovku. Báječně jsme se prošli a slyšeli zajímavé věci o přírodě.
DĚKUJEME KUBÍKOVI a pořadatelům akce.
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V červnu jsme oslavili 5. narozeniny, které jsme komorně oslavili na farské
zahradě. Hráli jsme si, tvořili, cvičili a shlédli loutkovou pohádku Nadi S.
Jako minulý a předminulý rok jsme vytvořili program na nedělních Bečovských
slavnostech.
Počasí nám přálo a tak všichni, kdo přišli, zažili tvoření, sportování, představení domácích i přespolních dětí v tanci a zpěvu a samozřejmě nemohla
chybět pohádka v našem podání.
V početném obsazení, pod vedením Renaty Neprašové – scenáristky, výtvarnice a režisérky, jsme zahráli pohádku O třech přadlenách.
Ke konci roku nás čeká Hledání ztracené dýně, tvoření a neodmyslitelně
Vánoce na faře.
V příštím roce věříme v další spolupráci s ostatními neziskovými organizacemi našeho města při tvorbě tradičních akcí.
Opět se potkáme v Bečovské botanické zahradě. Po vílách a indiánech přijdou
…….. PŘIJĎTE I VY a uvidíte, kdo nás navštíví….. J
Těší se na Vás celý tým MRC CVRČEK = Dáša, Eva, Jana, Martina, Monika,
Naďa, Renata, Šárka, Veronika a Jiřka
Zapsala Jiřka Horváthová

Eschenburg
Ve čtvrtek 9. 10. odjelo 25 žáků hudební školy spolu s panem učitelem
Martinem Mosáthem do německého Eschenburgu. Vzájemné výměnné
pobyty mezi našimi hudebními školami trvají již několik let.
Letos bylo významné 10-té výročí těchto výměnných pobytů. Také proto byl
v pondělí 13. 10. vypraven další autobus a to s malými dětmi (pod vedením
paní učitelky Jindřišky Váňové a její babičky Jindřišky Jašové) a s několika
dospělými, kteří jeli reprezentovat město a na přátelské osobní setkání.
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V úterý proběhl velmi krásný (i když tříhodinový) koncert. Jako pomyslná
třešnička na dortu tohoto koncertu bylo nejen vystoupení taneční skupiny
CATS Junior, ale i vystoupení nadané DairyMoiseeva, která zde představila
své vlastní skladby.
Ve středu ráno byl naplánován odjezd zpět domů na jedenáctou hodinu.
Loučení s náhradními rodinami, loučení s některými německými učiteli
(nejmenší dívky si oblíbili zejména Patrika Zapfa) a s přáteli trvalo dlouho.
Důkaz toho, že se všem zúčastněným tento pobyt líbil.
Také na německé straně se akce líbila a psalo se o nás i v místním deníku.
Co si víc přát, jen více takovýchto reprezentativních akcí, které nejen
zviditelňují naše město, ale přinášejí zejména mnoho radosti, nových přátel
a lámou jazykové bariéry. (JD)

Jak si vedou „Mladí hasiči“ v nové sezóně?
Dne 19.10.2014 jsme se zúčastnili podzimního kola celorepublikové hry
Plamen, v kategoriích družstev Mladších a Starších. Závody se konaly
na Pile. V tento den děti absolvovaly disciplíny: 1. Závod požární
všestrannosti a 2. Štafeta požárních dvojic
V Mladší kategorii se zúčastnilo celkem 10 družstev a bečovští prozatím
v součtu obsadili 9. místo. V kategorii Starší se zúčastnilo celkem 13 družstev
a bečovští prozatím drží společně s Útvinou 2. místo za vedoucími Žluticemi.
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Poděkování
Další rok se pomalu, ale jistě blíží ke konci, náš tým 1. Ibocciacrew Bečov
nad Teplou (Káťa Dobiášová, Míra Ondráček, Karel Voborník, Jirka Ložek
a Pepa Brandejský) má za sebou další trojici turnajů. V letošním roce jsme
obsadili postupně tato místa. V jarním turnaji jsme se umístili na krásném
3. místě. Letní turnaj pro nás znamenal 6. místo. Na posledním turnaji jsme
skončili na 9.místě. V celkovém hodnocení obsadil náš tým příjemné
6. místo v konkurenci 16 týmů z celé České republiky. Za finanční
a materiální podporu i v tomto kalendářním roce bychom chtěli srdečně
poděkovat Městu Bečov nad Teplou, Lesní společnosti Bečov – jmenovitě
p. Kužvartovi a v neposlední řadě také firmě SMP Praha. Bez vás by to
nešlo! Všem čtenářům přejeme krásné dny a v příštím roce nám opět
držte palce!
Za 1. Ibocciacrew Bečov nad Teplou kapitán týmu Míra Ondráček.
http://www.integrovanesporty.cz/viewpage.php?page_id=7
Fotografie pořízena z http://ais.rajce.idnes.cz/

Fotbal žáci
Fotbalové družstvo žáků se začalo tvořit již před letními prázdninami, a to
na základě náboru. Tento nábor byl uspořádán na Základní škole v Bečově
nad Teplou pod vedením hlavního trenéra Josefa Sejtka a ze strany žáků
byl o něj obrovský zájem. Hned od srpna se tedy začalo s tréninky, které se
konají 2x v týdnu a účast z celkového počtu 25 žáků bývá téměř vždy 18 - 20
hráčů. Družstvo vede hlavní trenér Josef Sejtko a 2 vedlejší trenéři Petr Káva
a Petr Jirsa. V září bylo družstvo žáků přihlášeno do fotbalových soutěží, kde

v podzimním kole získalo 5 bodů s trochu hrozivým skóre 16:120. Za téměř
1/2 roku se tady vytvořila skvělá parta s vynikající podporou rodičů a tímto
chceme všem moc poděkovat a všechny příznivce sportu pozvat na naše další
zápasy, které se budou konat v jarním období. V případě zájmu přivítáme
i další mladé nadšence pro bečovský fotbal.

1) zleva: trenér Josef Sejtko, Tomáš Jílek, Miroslav Zářecký, Filip Vojtek, Karel Marhan, Pavel Berki, David Kabeš,
Vojtěch Kaufman, trenér Petr Káva
2) zleva: František Kohoutek, Petr Janoušek, Martin Kreutzer, Marek Wenclowský, Matěj Kubinec, Daniel Marčák,
Tomáš Kret, Philipp Dinter, Sebastian Dinter
3) Mojmír Skřička
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Běžecká liga Karlovarského kraje 2014
Vladimír Dicá se v roce 2014 pod trikotem TJ Slavoj účastnil na
30-ti závodech, z toho 1 maraton ve Vídni a 2 půlmaratony (Karlovy Vary
a horský půlmaraton v Aši). Celkem uběhl 306 závodních kilometrů se
ziskem 501 bodů.
Na jednotlivých závodech získal 9 třetích míst, 3 druhá místa a 2 první
umístění, a to v kategorii muži nad 50 let.
V konečném výsledku pro rok 2014 se umístil takto:
1. místo v kategorii muži nad 50 let
3. místo v poháru ACES Teamu pro rok 2014

Karlovarský kros 22. 11. 2014 - Poslední závod běžecké ligy KV kraje

Získané diplomy

Mezinárodní kovářské sympozium – 7. ročník
V září se opět do Bečova sjelo přes 50 kovářů z Čech, Moravy, Slovenska,
Ukrajiny a Německa.
Dorazila dokonce i jedna kovářka. Všichni přijeli na jednu z největších
bečovských akcí a to na
„7. Mezinárodní kovářské sympozium Bečov nad Teplou“. Kovářský
víkend, je již tradiční akce pořádaná spolkem Bečovská kovadlina. Od pátku
do neděle byly slyšet kladiva a buchary celým bečovským údolím.
Zahájení v kostele
Netradiční zahájení proběhlo v pátek v 18.00 hodin. Kvůli povětrnostním
podmínkám nemohlo proběhnout zahájení na zámeckých terasách. Organizátoři
zajistili zahájení v kostele sv. Jiří. Předseda kovářského společenstva Stanislav
Sedlák při závěrečné řeči řekl:“ … takové slavnostní zahájení kovářského
sympozia jsem ještě nezažil. Byl to krásný a nezapomenutelný zážitek. Byl bych
rád, kdyby Mezinárodní kovářské sympozium v Bečově nad Teplou mohlo být
výjimečné právě tím, že zahájení opět proběhne v kostele sv. Jiří.“
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Adolf Zörkler
Kostel sv. Jiří je spjat s kovářskou prací a proto se organizátoři tak rychle
domluvili s panem farářem Větrovcem. V kostele za vstupními vraty je velká
kovaná mříž z dílny uměleckého kováře Ivo Rudolfa z Vodné. To je současný
kovář. Kovářská práce v kostele sahá daleko do historie, kdy vrata před kostelem
a plot pod schody ukoval a vytepal kovář zvučného jména Adolf Zörkler. Kovář,
který v Bečově žil a působil před 2. světovou válkou. Jméno kováře Zörklera je
spjato s karlovarskou kolonádou a výjevem objevení pramene.
V pátek kovali sponzoři
V pátek po zahájení, přípitku a rautu, ve 20. hodin kovali sponzoři.
V letošním roce se ve sponzorské soutěži utkalo 25 sponzorů. Jedná se
o takovou každoroční, kulturní, pracovní, ale hlavně očekávanou akci.
Sponzoři obdrží kousek železa (tyč asi 30 cm dlouhá) a musí vykovat co
nejdelší špici, to znamená, že si musí železo nažhavit a kovat a kovat.
Vyhrává ten, který vykove špici nejdelší. Kovanou medaili obdrželi:
1. místo – Svoboda Aleš
2. místo – Skala Jiří
3. místo - Blažej Jaroslav

Výstava kovářských prací
Na zámeckých zahradách probíhala po celý víkend výstava prací, které
kováři do Bečova přivezli. Výstava byla soutěžní. Návštěvníci mohli v pátek
a sobotu hlasovat pro díla, která se jim líbila. Pokud návštěvníci nechvátali
domů, mohli si počkat na vyhlášení vítězů, které proběhlo ve 20. hodin
na terase hlavního finančního partnera Hradní Bašta. Vítězové byli:
1. místo – Rudolf Miroslav – Stůl a židle
2. místo – Rudolf Ivo - Čert
3. místo – Jaroslav Straka - Drak
4. místo - Piskáček Jiří – Vodní hamr
Tito kováři pravidelně na zámeckých terasách vystavují svá díla a tak se
můžete přijet podívat třeba v příštím roce. K vidění jsou opravdu skvostná
umělecká díla skoro všech zúčastněných kovářů.
Řemeslníci a řemeslnice
Do Bečova přijíždí každý rok řezbář Jakub Baroch a již po několikáté tvořil
motorovou pilou, sekyrou a různými dláty. V letošním roce pod jeho
rukama vyrostl opět mučicí nástroj. Přijel také kameník Karel Granát, který
byl na sympoziu poprvé (ale prý ne naposled). Přivezl si 200 kg kámen
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a po celý víkend tesal a až v neděli měl vytesaného NEPTUNA, který bude
součástí skulptury. Drátenice Alenka Kulhánková předváděla drátování, až
pod jejíma rukama vyplavala veliká ryba.
Kováři
Letošní ročník kovářského sympozia nesl název „Živá voda“. Návštěvníci
měli možnost shlédnout, jak se kus chladného železa mění v krásně
tekoucí vodu, peřeje, kapku rosy, déšť, či hudbu vody. Vznikal život, a to
např. želvy či vor s lidmi. K vidění byla díla s nejrůznějšími názvy: „Výron
pramene, Potápěčské brýle, Aqua di vita, Že by švestka, Živá voda, Peřeje,
Perla, atd“. Vzniklo přes 30 obdivuhodných děl, která budou opět zdobit
bečovské údolí. Všechna díla budou dotvořena v jednu velikou skulpturu
„Živá voda“ v dílně uměleckého kováře z Vodné - Ivo Rudolfa. Ivo Rudolf,
jako hlavní organizátor a ředitel spolku Bečovská kovadlina, slíbil všem, že
příští název vymyslí s ohledem na povětrnostní rizika. Letošní Živá voda,
byla samozřejmě živá. Páteční den propršelo, ale po krásném zahájení
v kostele, jako by se nad kováři slitovali a pršet přestalo a nepršelo ani
v sobotu. Trošičku pršelo v neděli, ale to nikomu neubralo na náladě.
Zakončení proběhlo v neděli ve 12. hodin a všichni se rozjeli do svých
domovů. Všichni odjížděli unaveni, ale s dobrým pocitem, že pomohli
kamarádovi, který chce, aby se kováři sešli a předali si rady a poznatky
a hlavně se snaží o to, aby to jejich kovářské řemeslo nebylo zapomenuto.
Kováři už odjížděli i s datem 12. - 13. 9. 2015, který si musí zaznamenat
do svých diářů. Proč?
Protože bude “8. Mezinárodní kovářské sympozium v Bečově nad Teplou“.
A název? Ten si nechává IVO RUDOLF pěkně pod pokličkou.
(JV)
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