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Požární sport
OKRESNÍ A KRAJSKÉ KOLO DOROSTU
Dne 31.5.2015 se naši zástupci Tereza Dyedeková a František Kohoutek zúčastnili
krajské soutěže dorostu, odkud si Fanda odvezl cenu za 3. místo v okrese a 3. místo
v kraji. Terezka byla ještě úspěšnější a obsadila v okrese 1. místo a v kraji 2. místo. Tím
si Terezka řekla o nominaci do nejlepšího dívčího družstva v kraji (Jáchymov) a účast
na mistrovství ČR v požárním sportu.

PLAMEN KRAJSKÉ KOLO ŽÁKŮ
Ve dnech 5. - 6.6.2015 se konalo krajské kolo celostátní hry „Plamen“ ročník 20142015, které si bečovští mladí hasiči vybojovali třetím místem v okresu. Na závody,
konané v Sokolově, jsme jeli bez větších ambicí, protože jsme věděli, že krajského kola
se účastní jen tři nejlepší týmy z okresů Karlovarského kraje. Z okresu Karlovy Vary
postoupili Žlutice, Útvina a Bečov n.T., z okresu Sokolov Březová, Sokolov a Chodov
a z okresu Cheb Plesná, Křižovatka a Teplá. Bečovští mladí hasiči na závodech všechny
překvapili a dosáhli v celkovém pořadí na 3. místo za Žluticemi a Březovou, když se jim
dokonce podařilo jednu disciplínu „závod požárnické všestrannosti“ vyhrát. Tento, pro
Bečov nevídaný úspěch, se zasloužilo družstvo ve složení: Tereza a Kristýna Dyedekovi,
Bára a Péťa Janouškovi, Tomáš a Filip Jílkovi, Míra Zářecký, Kája Čížek, Fanda Kohoutek,
Tonda Nepraš, Andrea Hollyová a Aneta Rehanslová. Všem dětem moc gratulujeme,
poděkování patří i vedoucím družstva pánům Janouškovi a Holmanovi. Velké díky
celému SDH Bečov nad Teplou za poskytovanou podporu a zázemí. Dále děkujeme
Lesní společnosti Bečov nad Teplou s.r.o. za dlouhodobou podporu hasičského sportu
a kolektivu mladých hasičů.

SADOV „O POHÁR STAROSTY OBCE SADOV“
► ► ► pokračování na straně 19.
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BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Významné návštěvy v Bečově nad Teplou
Město Bečov nad Teplou vzbuzuje zájem široké veřejnosti jako významné
místo cestovního ruchu, ale také ho často navštěvují významné osobnosti
kulturního a politického života. V roce 2015 naše město navštívili: Danny
Douglas, Pavel Bělobrádek, Daniel Herman, Marian Jurečka, Jiří Mihola,
Petr Kudela, Ludvík Hovorka, Vít Kaňkovský, Jiří Junek, Kamila Moučková,
Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Silvia Costa a další.
POSLANCI PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA KDU-ČSL VYJELI
DO KARLOVARSKÉHO KRAJE

8. třída – žáci 8. třídy se setkali s ministry a poslanci PČR.

Fyzikální kabinet – díky dotační podpoře byl obnoven fyzikální kabinet – žáci 6. třídy

14. 10. 2015
První výjezdní zasedání poslaneckého klubu KDU-ČSL do Karlovarského
kraje se konalo 12. - 13. 10. 2015, v Bečově nad Teplou. Poslanci PČR
byli ubytováni v penzionu Hradní bašta, kde se konalo i neformální
setkání s občany a diskuze o aktuálních politických i společenských
otázkách. V koncertním sále ZUŠ J. L. se uskutečnilo setkání veřejnosti
s poslanci parlamentu ČR. Hlavními tématy rozhovorů byla oblast školství
a zdravotnictví. Město Bečov nad Teplou předalo poslancům výzvu
k podpoře návrhu o financování mezd učitelů bez ohledu na počet žáků
ve třídách a dále žádost o zvýšenou finanční podporu státu na obnovu
kulturních památek.
V programu návštěvy byl zámek a hrad s Relikviářem svatého Maura
a v doprovodu starostky Olgy Halákové návštěva ZŠ a MŠ Bečov nad
Teplou, kde se krátce hovořilo o existenčních problémech škol v malých
obcích. Ministr kultury D. Herman poděkoval městu za obnovu pomníku
před základní školou a navrácení jmen padlých občanů v 1. světové
válce. Poté si hosté prohlédli kostel sv. Jiří za doprovodu zdejšího faráře
P. Větrovce. Ministerstvo kultury každoročně finančně podporuje obnovu
této dominanty města.

Nad rozvrhem – zástupkyně ředitelky Milady Beerová s poslancem Petrem Kudelou
prohlíželi rozvrh školy.

Sborovna – poslanci a ministři pozdravili učitele školy.

Ministr kultury ČR D. Herman v 8. třídě ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou.
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13. 10. 2015 navštívila skupina poslanců a ministrů při odjezdu
z Karlovarského kraje město Žlutice, kde si společně se starostou
Václavem Slavíkem prohlédli Městské muzeum a seznámili se s projektem
rekonstrukce a rozšíření muzea a vybudování komunitního centra.

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Bečov nad Teplou navštívila populární hlasatelka České televize paní
Kamila Moučková. Prohlédla si Relikviář sv. Maura, pochválila krásné
malebné městečko a slíbila, že na jaře 2016 přijede znovu a zdrží se zde
delší dobu. Foto LL

V koncertním sále ZUŠ J. L. na setkání s veřejností

Kamila Moučková a Olga Haláková

Ministr zemědělství Marian Jurečka v ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou v rozhovoru
s ředitelkou školy

Město Bečov nad Teplou navštívili v úterý 3. listopadu 2015 poslanci
Evropského parlamentu. Předsedkyně Výboru kultury a vzdělávání EP
paní Silvia Costa z Itálie s kolegy Michaelou Šojdrovou z České republiky
a Momchilem Nekovem z Bulharska se zastavili v Bečově nad Teplou se
svým doprovodem na cestě do Evropského hlavního města kultury 2015
- Plzně. Hosté si prohlédli středověký bečovský hrad a barokní zámek
s relikviářem sv. Maura. Inspirativní setkání, na kterém se diskutovalo
financování obnovy památek ale i aktuální politické události přineslo
povzbuzení pro další obnovu a rozvoj města a pozvání na návštěvu Bruselu
a Evropského parlamentu pro bečovské občany. OH

Ministr kultury Daniel Herman v ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou se starostkou Olgou
Halákovou a ředitelkou školy Jitkou Rudolfovou

Zleva: Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Silvia Costa

13. 10. 2015 na náměstí ve Žluticích

U modelu relikviáře sv. Maura, který je využívá pro výukové příležitosti.
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Poděkování
Dobrý den,
rád bychom tímto článkem poděkoval za tým 1. iBoccia crew – Bečov n/T našim sponzorům, fanouškům a zároveň vás informovali o tom jak jsme si
letos stáli v 6. ročníku 1. ligy iBoccie jsme odehráli 3 turnaje ve kterých jsme postupně obsadili 8. místo na turnaji v Nové Pace, 8. místo na turnaji
v Hořicích a to zakončili nezdárně 11. místem opět v Nové Pace. Celkově tak sdílíme 9. místo v konkurenci 16 týmů ze všech koutů naší republiky. Není
to co jsme si představovali, tak budiž nám tento ročník ponaučením a příští rok vás budeme informovat o našem počínání z lepšího postu.
Za to, že jsme se mohli této soutěže zúčastnit, patří dík našim sponzorům, bez kterých by naše účast nebyla snadná. Jmenovitě bychom rádi poděkovali
za finanční podporu našim zastupitelům města Bečov nad Teplou, panu Eliášovi za firmu Stavby mostů Praha. Za materiální pomoc ve formě pohonných
látek panu Kužvartovi za Lesní společnost Bečov a náš dík patří také Městské společnosti za poskytnutí tréninkových prostorů. Všem příznivcům a nejen
jim přejeme úspěšný rok 2016
1.iBoccia crew (Míra Ondráček, Karel Voborník, Jirka Ložek a Káťa Dobiášová)
Bližší info o hře iBoccia najdete na stránkách: www.integrovanesporty.cz
Fotoreportáže z turnajů :
http://ais.rajce.idnes.cz/2015-04-18_I._turnaj_1._a_2._ligy_iBoccii_2015_-_Nova_Paka/
http://ais.rajce.idnes.cz/2015-07-13_az_19_Sportovni_kemp_II._turnaj_1._a_2._ligy_iBoccii_2015_-_Horice/
http://ais.rajce.idnes.cz/2015-10-17_III._turnaj_1._a_2.ligy_iBoccii_2015_-_Nova_Paka/

Zápisy ze zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
8. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou konané v úterý
6. října 2015 od 17:00 hod. v Základní umělecké škole J. Labitzkého
v 1. patře - koncertním sále
Přítomni: Členové zastupitelstva města (dále též ZMě) dle prezenční listiny,
která je přílohou tohoto zápisu: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, L. Sýkorová,
Mgr. P. Omrai Kvitová, Mgr. V. Dicá, Ing. P. Špak, J. Špak, A. Kubincová, DiS
Omluveni: M. Nepraš, L. Sýkorová přítomna od bodu č. 8/03/02
Program:
8/01 ZAHÁJENÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
8/02 KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
8/03 RŮZNÉ – ZŠ A MŠ, VÝBORY, ZPRÁVY A DALŠÍ
8/04 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
Navržený program schválen 7 hlasy
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určena: Mgr. D. Wizovská
Schváleno 7 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: A. Kubincová, Mgr. P. Omrai Kvitová
Schváleno 7 hlasy
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: Ing. P. Špak
Členové komise: Mgr. V. Dicá, Ing. P. Kužvart
Zvoleni 7 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 7. zasedání, ze dne
28. července 2015
Usnesení schváleno 7 hlasy
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení
Starostka města předala informace o plnění usnesení přijatých
zastupitelstvem města:
7/04/03 ze dne 28. 07. 2015 Fasáda ZUŠ J. L. – trvá
č. 05/03/06 - předložena nabídka města Horní Slavkov, 05/03/04 – trvá
(p. Klein), 05/03/07 – trvá (směna D)
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K bodu 3) programu - Různé – ZŠ A MŠ, VÝBORY, ZPRÁVY A DALŠÍ
1) ZMě bere na vědomí informace o financování mezd učitelů ZŠ a MŠ
do konce roku 2015 a s tím souvisejícím navrženým rozpočtovým
opatřením a předpoklad financování mezd na rok 2016
Usnesení schváleno 7 hlasy
2) ZMě schvaluje finanční příspěvek na mzdy učitelů pro příspěvkovou
organizaci města ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou v roce 2015 ve výši 130.000,Kč (v rámci rozpočtového opatření RO č. 9)
Usnesení schváleno 8 hlasy
3) ZMě schvaluje na základě žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
ze dne 29. 9. 2015 výjimku z počtu žáků pro školní rok 2015/2016
Usnesení schváleno 8 hlasy
4) Na akci města zadání zpracování projektové dokumentace na bečovskou
část Cyklostezky Teplá – lávku do Botanické zahrady podpořené
z dotačního titulu Karlovarského kraje ve výši 104.000,-Kč byly předloženy
tyto 3 nabídky: 1. Statum, Teplice, Ing. Marian Zach – za cenu 163 350,-Kč
včetně DPH, 2. Regionstudio Chomutov Ing. R. Wiszczor – 147 620,-Kč
včetně DPH, 3. Ing. T. Bernášek, Kadaň – 166.980,- Kč včetně DPH.
ZMě schvaluje na realizaci výše uvedené zakázky nabídku firmy
Regionstudio Chomutov, za cenu 147.620,-Kč. Vyhledávací studie
Cyklostezka Teplá, zadaná Místní akční skupinou Náš region, v rámci
„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Náš region pro
programové období 2014-2020“, Bod Karlovarsko - Klášter Teplá – Bečov
– Krásno – Horní Slavkov – Loket, v celkové délce 37 km, bude spojovat
všechny 3 části města, Bečov nad Teplou, Vodnou a Krásný Jez
Usnesení schváleno 7 hlasy, nehlasovala O. Haláková
5) ZMě schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. A.0391-00135
mezi městem a ČEPS, a.s. se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10,
zastoupená Ing. Alexandrem Gallem. Předmětem smlouvy je umístění
elektrického vedení s označením stavby „V487/V488-vedení VER-VIT“
na pozemku ve vlastnictví města, p.p.č. 648/2 o výměře 1.420m2, druh
pozemku trvalý travní porost v k. ú. Ležnička obec Horní Slavkov. V trase
stávajícího vedení V223/224 dojde k nahrazení v cca 80% celkového
objemu. Výše náhrady věcného břemene činí za jednotkovou cenu 45,-Kč/
m2 celkem 17.133,-Kč.
Usnesení schváleno 8 hlasy
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6) ZMě bere na vědomí informace starostky o přípravě podpisu
partnerské smlouvy s městem Thalheim v SRN a účasti 10 žáků ZŠ a MŠ
Bečov nad Teplou z 8. a 9. třídy na výuce v „Grundschule“ a „Oberschule“
v Thalheimu v termínu od 2-6. listopadu 2015
Usnesení schváleno 8 hlasy
7) ZMě bere na vědomí žádost manželů Křížových o koupi části p.p.č.
3113/1 v sousedství jejich nemovitosti a ukládá předsedovi Výboru
regenerace MPZ a obnovy obce předložit usnesení výboru k této žádosti
a předložit ho na příštím jednání zastupitelstva
Usnesení schváleno 8 hlasy
8) ZMě schvaluje poskytnutí finančního příspěvku MAS Kraj živých vod
ve výši 10.000,-Kč na pořádání tradiční celodenní akce „Den živých vod“
dne 28. 10. 2015, tentokrát v Bečově nad Teplou. Akce bude zahájena
v 10 hodin na místním nádraží a na programu budou tři komentované
trasy, od nejkratší po městském okruhu, přes středně náročnou, až po tu
nejnáročnější trasu po Bečovské panoramatické stezce, poté se koná
prohlídka Botanické zahrady s průvodcem, občerstvení a prezentace Kraje
živých vod
Usnesení schváleno 8 hlasy
9) ZMě schvaluje navýšení počtu zaměstnanců zařazených do Městského
úřadu Bečov nad Teplou o jedno pracovní místo s hlavní činností výkon
přestupkové a sociální agendy a návrhy smluvních vztahů
Usnesení schváleno 6 hlasy, zdržely se A. Kubincová, L. Sýkorová
10) ZMě bere na vědomí zápis Osadního výboru Krásný Jez a informace
o vzdání se členství paní Vlasty Sochrové, Daniela Pouly a p. Kovaříkové
Usnesení schváleno 8 hlasy
11) ZMě schvaluje podání Anketního dotazníku (AD) na rok 2016 – dotační
titul MK Programu regenerace MPZ, kde za město Bečov nad Teplou
plánujeme restaurování vstupních dveří radnice, vstupních dveří do objektu
ZUŠ J.L. a fasády ZUŠ J.L. Město jako nositel žádostí z uvedeného titulu
v případě doručení dalších technicky připravených žádosti souhlasí se
zařazením do AD na rok 2016 (například Římskokatolická bečovská farnost)
Usnesení schváleno 8 hlasy
12) ZMě bere na vědomí zápis Svazku obcí Slavkovský les ze dne 29. 9.
2015
Usnesení schváleno 8 hlasy
13) ZMě bere na vědomí informace starostky o aktuálních jednáních,
záměrech a opravách probíhajících ve městě:
žádosti:
propachtovat pozemky p.p.č. 2879 a 2877/75 v k ú.
Bečov n/T k sezónnímu výpasu koní
autokemp bude v nabídce prodeje – město požádalo
o cenovou nabídku
pronájem pozemku p.p.č. 3241/1 – zahrada u řeky
opravy a stavby: dešťová kanalizace před poštou je funkční – kamera
ze dne 29. 9. 2015
kolaudace vodovodu v Krásném Jezu se koná
29. 10. 2015 dopoledne
probíhající opravy v ulici Školní ul., Nová ul.,
Na Výšině, Rybářská ul., Krásný Jez pod vodárnou,
schody Nová
akce:
12. 10. 2015 setkání s poslanci a ministry v ZUŠ J.L.
od 17 hodiny
28. 10. 2015 Den živých vod v Bečově nad Teplou
7. 10. 2015 zasedá pracovní skupina regenerace MPZ
8. 10. 2015 zasedá Výbor pro školství a kulturu
6. 11. 2015 jednání se starostou Thalheim – příprava
slavnostního podpisu smlouvy o partnerství a žádosti
o dotaci EE

29. 11. 2015 – rozsvícení vánočního stromečku
prosinec 2015 – město připravujeme návštěvu divadla
květen 2016 – přijede do města skupina 30 lidí
z belgického Florennes
červen 2016 – Bečov nad Teplou navštíví 50 zástupců
SHSČMS, účastníků studijní cesty do Belgie
a Holandska a navštíví i naše partnerské město
Florennes
na webových stránkách http://www.historickasidla.cz/cs/konference/
konference-2015/konference-cheb-zavery.html
naleznou
zájemci
informace o říjnové konferenci SHSČMS v Chebu, o veřejném prostoru,
dopravě v historických sídlech atp.
Usnesení schváleno 8 hlasy
14) ZMě schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi městem
a Římskokatolickou bečovskou farností s předmětem smlouvy poskytnutí
finančních prostředků dle Rozhodnutí města a Ministerstva kultury na rok
2015 ve výši 171.000,-Kč, na opravu vitrážového okna kostela sv. Jiří
z Programu regenerace MPZ a MPR Ministerstva kultury
Usnesení schváleno 8 hlasy
15) ZMě schvaluje koupi části pozemku p.č. 7/1 k.ú. Krásný Jez
od p. Juliany Graiciarové bytem Krásný Jez 59, r.č. 475424/954. Jedná se
dle GP o nově vzniklou p.č. 7/5 o výměře 71 m2 (část pozemku s pomníkem
padlých) a dále díl a o výměře 16 m2, který bude přisloučen k p.č. 1134/1
v k.ú. Krásný Jez (nezaplocená část místní komunikace). Kupní cena činí
130 Kč/m2, tj. 11 310 Kč. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku
hradí Město (kupní smlouva, návrh na vklad, poplatek katastrálnímu úřadu,
GP, daň z nabytí nemovitosti, znalecký posudek, změna oplocení pozemku).
Usnesení schváleno 8 hlasy
16) ZMě bere na vědomí, že budou městem uzavřeny smlouvy o:
a) propachtování pozemků p.č. 340/23 o výměře 22 846 m2 druh pozemku
TTP, p.č. 340/24 o výměře 174 m2 druh pozemku TTP, p.č. 340/26
o výměře 21 727 m2 druh pozemku TTP, p.č. 414/2 o výměře 744 m2 druh
pozemku TTP, p.č. 500/7 o výměře 8 139 m2 druh pozemku TTP, celková
výměra 53 630 m2 za cenu 2 000 Kč/ha/rok, tj. celkem 10 726 Kč/rok pro
zemědělskou činnost na dobu určitou od 15.5. 2015 do 15.5. 2020(od
15. 5. 2015 do doby podpisu pachtovní smlouvy je dohodnutou cenou
bezdůvodné obohacení, od data podpisu pachtovní smlouvy do 15. 5. 2020
je dohodnutou cenou pachtovné) panu Josefu Kleinovi, soukromá rodinná
farma Arnika, Ležnice 811, 357 31 Horní Slavkov, IČ 18262902. Návrh
smlouvy o zemědělském pachtu včetně příloh s vyznačením předmětných
částí pozemků je odsouhlasen žadatelem a je součástí podkladů.
b) pronájmu pozemku 3210/5 v k.ú. Bečov nad Teplou druh pozemku
vodní plocha, využití pozemku koryto vodního toku přirozené nebo
upravené o výměře 189 m2 Mgr. Liboru Balákovi r.č. 610510/0529
(Karlovarské hudební divadlo) Celní 13, 360 05 Karlovy Vary. Nájem se
sjednává bezúplatný. Účelem nájmu je vybudování přístupové komunikace
pro pěší k Muzeu hrníčků (dům č.p. 258 v Bečově nad Teplou). Podmínkou
pronajímatele je, aby nájemce dodržoval všechny relevantní stavební
předpisy.
c) propachtování částí pozemků p.č. 3241/1 k.ú. Bečov nad Teplou
za účelem provozování zahrady a to:
a) výměru 496 m2 manželům Jiřině a Janu Keňovým, bydliště: Říční 90,
364 64 Bečov nad Teplou a
b) výměru 500 m2 Pavlovi a Věře Carvovým, bydliště U Trati 462, 364 64
Bečov nad Teplou.
Jedná se o pokračování pachtovního vztahu na pozemku, které město
zakoupilo od ČD. Nájemné se ponechává v původní výši a to 3 Kč/m2/rok.
Usnesení schváleno 8 hlasy
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17) ZMě souhlasí s bezúplatným převodem části pozemku p.č. 1128/5
v k.ú. Krásný Jez od Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy
Vary, IČ 70891168. Jedná se o druh pozemku ostatní plocha se způsobem
využití ostatní komunikace, výměra celé parcely je 8 788 m2, výměra
převáděné části bude upřesněna GP a předpokládá se výměra cca 6 000
m2. Podmínkou převodu je předchozí uvedení živičných povrchů do stavu
nevyžadujícího opravy.
Usnesení schváleno 8 hlasy
18) ZMě pověřuje starostku města zajistit průzkum dostupnosti pitné
vody ve městě.
Usnesení schváleno 8 hlasy
K bodu 4) Rozpočtová opatření
a) ZMě bere na vědomí přijata Rozpočtová opatření
RO č. 5/2015, 6/2015, 7/2015 a 8/2015
Usnesení schváleno 8 hlasy
b) ZMě schvaluje Rozpočtové opatření RO 9/2015
Financování
Pol. 8123
3.500.000,- Kč úvěr „Oprava ulice Školní Bečov n.T.
Zvyšují se výdaje
§ 2212 pol. 5…
3.500.000,- Kč úvěr „Oprava ulice Školní Bečov n.T.
Přesun v rámci výdajů:
Přesun z § 3113 pol. 5171 - 130.000,- Kč opravy a údržba ZŠ a MŠ
Přesun na § 3113 pol. 5331 - 130.000,- Kč neinv. příspěvek zřízeným
PO ZŠ a MŠ na mzdy učitelů
Přesun z § 3745 pol. 5… - 7.000,- Kč péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Přesun na §3419 pol. 5… - 7.000,- Kč ost. tělovýchovná činnost
Přesun z § 3639 pol. 6… - 30.250,- Kč komunální služby
Přesun na § 5512 pol.5… - 30.250,- Kč požární ochrana zpracování
zadávacího řízení
Usnesení schváleno 8 hlasy

STRUČNÝ ZÁZNAM DISKUSE K BODŮM JEDNÁNÍ ZMĚ, KTERÁ PROBĚHLA
PŘED PŘIJETÍM USNESENÍ:
K bodu 1) Zahájení a organizační záležitosti:
Bez dotazů a připomínek
K bodu 2) Kontrola plnění usnesení
O. Haláková: V současné době jsou připraveny restaurátorské záměry
na opravy dveří u radnice a ZUŠ J. L., připravuje se také oprava fasády ZUŠ
J. L.. Vše by mělo být hotové pro podání anketního dotazníku Programu
regenerace městských památkových rezervací a zón do 15. 11. 2015.
K bodu 3) Různé
1) O. Haláková: Existuje předpis, který určuje minimum 17 žáků ve třídě,
aby stát hradil mzdy. Naše ZŠ tohoto počtu dlouhodobě nedosahuje
a každý rok se schvaluje výjimka. Zřizovatel – město se jejím schválením
zavazuje k úhradě mezd. Až dosud se na škole vždy našlo řešení, kterým
mzdy byly pokryty, ale nyní to možné není. Je potřeba přijmout rozpočtové
opatření. Situace nebude jiná ani v roce 2016.
2) J. Turek: Požadavek se dle mého názoru objevuje pozdě. Mají město
a ZŠ udělaný výhled do příštích let? Máme nějakou zpětnou vazbu či
informaci, proč se počet dětí ve třídě nedá naplnit? Zajímá mě buducnost
školy a zajímají mě názory p. starostky, p. ředitelky a zastupitelů. Jak
vidíte pozici školy v současné situaci města?
O. Haláková: Škola má zpracovaný ŠVP, geografická tabulka je zpracována,
výhledy v dalších směrech také a to již delší dobu, to že se hlasuje nyní,
není pozdě, protože se stav žáků upřesňuje do konce září na všech
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školách. Problém školy je velký, ale ovlivňuje jej zejména demografický
vývoj a nízký počet narozených dětí. Škola má předimenzovanou budovu,
je potřeba situaci řešit ve spolupráci školy a zastupitelů.
J. Rudolfová: Bečovem se táhne mýtus, který se nezakládá na reálných
základech. Jsou napadáni učitelé druhého stupně. Když se ale ptám rodičů,
kteří dali děti do jiné školy, na důvody, které je k tomu vedly, nedostanu
odpověď. Nikdy se nikdo z těch, kdo kritizují druhý stupeň, nepřišel podívat
na vyučování. 3 z 8 dětí se v 9. třídě hlásí na obor s maturitou. Dětí je ale
málo a to je problém. S tím souvisí financování. Dnes jsme na průměru
12,11 dětí ve třídě. Už nejsme schopni nějakým opatřením situaci sami
řešit. Ušetřili jsme 1 pracovní úvazek spojením výchov, ale letos poprvé
už opravdu není kde ubrat. Mluví se o změně financování základního
školství. Zhruba 40 procent dětí k nám dojíždí a jedna z možností je jednat
s obcemi, odkud děti dojíždí. Minulý týden jsem reagovala na stránkách
školy a vyzvala rodiče k diskuzi o škole. Zatím se nikdo neozval.
J. Turek: Asi se shodneme, že s klesajícím počtem žáků škola nemá šanci.
J. Rudolfová: Má, ale záleží, jak se k tomu postaví zřizovatel a jak dopadnou
chystané legislativní změny. V počtu dětí jsme závislí na okolních obcích.
Ten kdo chce podpořit školu, by měl děti dávat do Bečova. Mám pocit, že
do Varů dávají děti hlavně rodiče, kteří sami chodili do městských škol
a mají nějakou představu, jak by měl druhý stupeň fungovat. Nevadí jim,
že neznají zákulisí školy či učitele tak podrobně.
O. Haláková: Problémů je několik a v několika rovinách. V tuto chvíli jsme
s p. ředitelkou absolvovaly konzultace, ze kterých vzejdou předložená
řešení. Jsou navrhované varianty od udržení dvoustupňové školy
až k ponechání pouze mateřské školy, závislé od rozhodnutí o výši
poskytnutých finančních prostředků, tedy od odhodlání občanů zachovat
instituci základní školy ve městě. Mezi krajními variantami řešení je ještě
několik stupňů. Nyní přijímáme rozpočtové opatření o úhradě části mezd
učitelů. V polovině listopadu učiníme setkání s veřejností a odborníků
z oblasti školství, kdy jediným tématem bude škola.
J. Turek: Já jako občan bych apelovat na zastupitele, aby se tímto
problémem zabývali velmi důkladně. Myslím, že je to pro Bečov klíčová
záležitost z mnoha hledisek.
O. Haláková: Souhlasím, škola je pro život města velmi důležitá.
M. Beerová: Řadu let jsme bez osobních příplatků a učitelé všechny
kulturní aktivity dělají dobrovolně a ve volném čase. Peníze jsou potřeba
na dofinancování základních platů, které hradí stát.
O. Haláková: Jedná se o přesun v rozpočtové kapitole školy mezi položkami
opravy – platy.
3) J. Rudolfová: Přidala jsem zastupitelům k žádosti i další informace. Oproti
loňsku se počet dětí snížil o 11, což je v podstatě jedna třída. O výjimku se
jedná ze zákona, Krajský úřad čeká na rozhodnutí zastupitelstva o povolení
výjimky. Snížil se i počet dětí v MŠ, což je způsobeno demografickým
vývojem.
A. Kubincová: Velmi vítám iniciativu p. Beerové, která navrhla, že se vzdá
ohodnocení za funkci zástupce ředitele školy. P. ředitelka s tím nesouhlasí,
ale já bych to nezatracovala.
J. Rudolfová: Nesouhlasím s tím, aby to p. Beerová dělala zadarmo. Když
tak budu dělat zase vše sama.
J. Turek: Myslím, že trend se dá otočit, ale je nejvyšší čas. Proč by se
město nemohlo poptat formou dotazníků rodičů, kteří dali děti pryč, proč
tak učinili, abychom přišli na to, v čem je problém? Chci věřit tomu, že je
možno přilákat i žáky z okolních obcí. Myslím, že máme poslední šanci to
změnit.
O. Haláková: Také myslím, že je šance. Ve Svazku obcí Slavkovský les se
diskutuje i možnost, že by vznikla svazková škola a problém by se řešil
ve větším prostoru než v jedné obci. Další možnost je zachránit venkovské
školy za každou cenu a hradit platy učitelů bez ohledu na počet žáků, o tom
diskutuje sněmovna. Musíme si přiznat, že kdyby činnost ZŠ, zanikla,
skončí i ZUŠ. V současnosti je reálné financovat školu do výše 20 procent
rozpočtu, jak to funguje i v jiných obcích např. Perninku.
V. Dicá: Myslím, že zásadní problém je v demografickém vývoji. Nejsme
jediní, stejný problém řeší i ostatní. Myslím, že pro školu je velké plus, že
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do ní hodně dětí dojíždí. Proto by ji měl stát podpořit. Je to spádová škola.
J. Rudolfová: Pan Turek má pravděpodobně na mysli ještě to, proč děti
odchází. Zastupitelé ve svých složkách dostali informace, jak pracujeme.
Zapojujeme se do projektů, byly pořízeny knihy, dílny, probíhají jazykové
kurzy pro učitele, připravujeme jazykový pobyt pro žáky němčiny
a uskuteční se stínování pro 2 učitele přírodovědných předmětů.
V posledních letech se podařilo získat z projektů 6 600 000,- Kč, ze kterých
bylo financováno mnoho aktivit a zařízení školy. Snažíme se realizovat
činnosti se zámkem i botanickou zahradou, ale nejsme na ně navázaní
úplně jako např. jinde lesní školky. Vlastní zkušenost, jak funguje lesní
školka, jsem zažila na Svatošských skalách. Nebylo mi dovoleno to nafotit,
ale neumíte si představit, v čem tam děti pobývají.
4) O. Haláková: V Teplé už cyklostezka je, na ní by měly navazovat obce
Otročín a pak Bečov. Další dvě větve by měly vést na Horní Slavkov
a Tepličku, odkud by stezka měla směřovat na Březovou a poté se napojit
na regionální síť stezek. Na zpracování projektové dokumentace (dále
PD) lávky přes řeku Teplá byla poskytnuta dotace Karlovarského kraje.
V dalších letech bychom pokračovali dle rozpočtu a dotací dalšími PD
včetně vyjádření stavebního úřadu. V příštím roce by se měla zadat i PD
projektová dokumentace pro městské parkoviště u cyklostezky.
5) P. Kužvart: Výměra je dána geometrickým zaměřením dle potřeb
přenosové soustavy.
6) O. Haláková: 10 žáků a 2 pedagogové se zúčastní výuky a poznají město.
Thalheim má zájem o uzavření partnerství, čímž by Bečov mohl získat
nové možnosti financování přes Euregio Egrensis. Představitelé města
Thalheim chtějí, aby uzavření partnerství proběhlo slavnostně, zúčastní se
jej naši zastupitelé. Dne 6. 11. 2015 je domluvena schůzka starostů obou
měst s tím, že domluvíme detaily podpisu smlouvy a přípravu projektu
pro dotační titul Euregia Egrensis. Vzdálenost Thalheimu od Bečova nad
Teplou je 105 km.
7) O. Haláková: Již jsme schvalovali usnesení, že spojíme finanční
prostředky na opravu zídky. Manželé Křížovi přišli s druhým návrhem, zda
by město neprodalo pás pozemku a oni by si plot vybudovali dle svého.
8) O. Haláková: Akce bude zahrnovat 3 turistické trasy s průvodci. Nejdelší
povede panoramatickou stezkou, nejkratší městskou památkovou zónou.
Dále bude připravena možnost prohlídek Bečovské botanické zahrady
a další zázemí v botanické zahradě.
9) O. Haláková: V tuto chvíli má úřad účetní, matrikářku a jednu uvolněnou
funkci. Práce je čím dál více, úředník chybí, mysleli jsme si, že nedostatek
zachráníme vlastní prací. Ale nyní vykonáváme i opatrovnictví a obecně je
více lidí, kteří se obracejí na radnici s žádostí o pomoc. Spolupracujeme
s různými organizacemi, je více předpisů, administrativy i žádostí o dotace.
Domnívám se, že další člověk, který by byl vzdělaný v sociální a právní
oblasti by odlehčil samosprávě. Potřebovali bychom odborníka, který by
byl schopen samostatně a fundovaně zpracovávat podklady pro činnost
úřadu.
A. Kubincová: Měli bychom bod doplnit o mzdové předpoklady, popř.
stanovit maximální platovou hranici s ohledem na rozpočet schvalovaný
v příštím roce.
O. Haláková: Když budeme chtít člověka s vysokoškolským vzděláním,
který bude řešit přestupky, připravovat smlouvy, vypracovávat záměry,
obstarávat úřední desku, žádosti o dotace z rozpočtu města, sepisovat
veřejnoprávní smlouvy, zpracovávat žádosti o závazná stanoviska, popř.
zastupovat matriku, je to náplní pro 8. – 9. zaměstnaneckou třídu. Dále
výše platu záleží na délce praxe atp.
A. Kubincová: Pro mě je důležité, kolik ten člověk bude stát, abychom
věděli, jestli na něj máme nebo ne.
O. Haláková: Ano, ale v této chvíli se nezabýváme konkrétním návrhem,
zabýváme se záměrem navýšit počet zaměstnanců MěÚ

A. Kubincová: Budeme mít možnost do toho ještě později mluvit?
V. Dicá: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet, kde jsou uvedeny konkrétní
mzdové výdaje.
O. Haláková: Muselo by být výběrové řízení, s tím požadavkem, že chceme
právníka.
A. Kubincová: Myslím, že bychom měli řešit, kde na místo vezmeme.
P. Kužvart: Navrhuji přidat dovětek „v případě, že to umožní schválený
rozpočet“. To co bylo zatím uvedeno, je hlavně výkon státní správy, ale
máme rezervy i v oblasti samosprávy – např. vyřizování žádostí. Do náplně
bychom si mohli dát i přímou působnost kromě přenesené. Je potřeba
i produktivní činnost.
V. Dicá: Pro vypsání výzvy a zařazení v organizačním schématu je
rozhodující státní správa. Podrobnosti řeší náplň práce.
Ing. Kužvart: K tomu se ale už zastupitelstvo nedostane.
O. Haláková: Ve skutečnosti každý na úřadě dělá všechno, co je potřeba.
Kdybychom byli důslední, ani matrikářka ani účetní nebude dělat to, co
dělá, protože to není v jejich náplních práce. Úřad je poddimenzován.
Domnívám se, že když bude silný a kvalifikovaný úřad, který funguje bez
ohledu na výsledky voleb, je to jenom dobře pro další rozvoj města.
Fr. Neuwirth: Kolik je přestupků ročně?
O. Haláková: Když je nebude dělat zaměstnanec úřadu, bude muset být
najatý člověk na smlouvu. Přestupky by byla jenom jedna část práce.
P. Kužvart: Souhlasím s navýšením počtu pracovních míst úřadu
za logického předpokladu, že to bude umožněno schváleným rozpočtem
na příští rok a do hlavní činnosti bych navrhoval dát i něco ze samostatné
působnosti.
P. Špak: V navrženém usnesení jde pouze o obecné vyjádření, bez detailů
za kolik a kdy. Jde pouze o obecný souhlas s tím, že další člověk je potřeba.
V. Dicá: Bez peněz a schváleného rozpočtu by to samozřejmě nešlo.
A. Kubincová: Budeme potřebovat 580 tis. na školu. Minulý týden jsme se
domlouvali, že je potřeba vyřešit, kde najdeme peníze.
O. Haláková: Ten člověk musí být přínosem, město by mělo mít větší sílu
získávat dotace a finanční prostředky. Mělo by to přispět k rozvoji města.
Úředník vykonává i to, co schvaluje zastupitelstvo.
P. Vlasák: Paní starostka na začátku řekla, že je to jen návrh. Tak to slovo
návrh doplňte do usnesení, ať je formulace jasnější.
O. Haláková: My schvalujeme obecné usnesení. Podle něho by bylo možno
vypsat výběrové řízení, ale pakliže by na místo nebyly peníze v rozpočtu,
může být výběrové řízení zrušeno. Moje představa je stabilizovat výkonné
složky. Často je potřeba něco vykonat, ale není koho pověřit.
V Dicá: Jde pouze o obecné schválení, nejde o to, kdy by se naplnilo.
10) O. Haláková čte zápis z jednání osadního výboru Krásný Jez ze dne
29. září 2015:
O. Haláková: V anketních dotaznících byly stížnosti k sekání trávy, k čistotě
zastávky. Paní Pošmurová, povedlo se to napravit?
M. Pošmurová: Na podnět paní starostky jsme vyjeli do Krásného Jezu,
ale neshledali jsme tam žádný problém, zastávka nejevila znaky silného
znečištění, jak bylo řečeno v souvislosti se zápisem OV a anketou. Přesto
jsme ji znovu uklidili. Do Krásného Jezu jezdíme 2xtýdně na údržbu.
O. Haláková: V Krásném Jezu došlo ke změně informačních skříněk. Původní
byla odvezena a bude použita po opravě k zveřejnění záležitostí souvisejících
se správou hřbitova. Dřevěná informační tabule byla zasklena a nadále v ní
budou zveřejňované informace z MěÚ. Je možno se rovněž nahlásit přes
stránky města k odebírání novinek přes mail anebo přes SMS. Přivítáme,
když přítomní zástupci obce Krásný Jez, situaci s lidmi proberou a navrhnou
zástupce do OV, které v zastupitelstvu schválíme. Mohli bychom do zimy
udělat v Krásném Jezu setkání a pokusit se situaci řešit. Osadní výbor je
v podstatě malým zastupitelstvem, takže záleží na aktivitě jeho členů.
P. Kužvart: Ze 3 anketních lístků byl jeden naštvaný, že nic nefunguje.
Jeden byl utopistický a chtěl by všechno a jeden byl realistický. Někdo si
přál cyklostezku někdo koupaliště z odkaliště. Tím, že výbor rezignoval,
ale není s kým jednat. Ani o prostupech do krajiny. Ty je nutné zachovat
se zákona. Jsem domluven s panem Kleinem, že cesty nezaplotuje a že
vyhoví. Setkáme se a konkrétně probereme situaci.
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P. Vlasák: Osadní výbor nefungoval, resp. komunikace mezi ním a obyvateli
nefungovala. Proto mohou být lidé v dotaznících naštvaní.
O. Haláková: Vždy je to o lidech a není záruka, že si s každým budete
rozumět. Na osadním výboru je potřeba se dohodnout většinově. Pokud si
lidé nebudou rozumět, je to problém.
P. Kužvart: Osadní výbor je vnitřní záležitostí osady. Je jedno, kolik
zástupců bude mít. Lidé jsou často znechuceni tím, jak dlouho věci trvají,
ale zásadní věci se dějí, třeba zastávka. Když nebude žádný výbor, bude
to ještě horší.
P. Vlasák: Kdo nyní bude za Krásný Jez komunikovat? Dnes jsme přišli
proto, že věci jdou pomalu a nefungují. Například tato cesta (pan Vlasák
ukazuje na katastrální mapě) se řeší již 4 roky.
P. Kužvart: Ano, několik metrů cesty leží na soukromém pozemku, ale
zatím nebyl žádný problém, nevěděli jsme, že je to akutní.
11) O. Haláková: Zadali jsme posouzení dveří radnice a dveří ZUŠ.
Až budeme mít přesné údaje, rozhodneme o podání žádosti o dotaci
anketního dotazníku. Předpokládám, že také farnost bude chtít žádat
o dotaci. Systém je nastaven tak, že nositelem žádostí o dotaci majitelů
kulturních památek je město.
12) O. Haláková: Na jednání MAS Kraj živých vod figuruje Bečov jako
jeden z žadatelů, jednat by se mohlo např. o budovu školy. Do Svazku obcí
Slavkovský les nastoupila nová manažerka paní Martina Turková.
13) Bez dotazů a připomínek
14) O. Haláková: Nová pravidla čerpání nás zavazují vydat usnesení ZMě,
že je možno účelově vázané dotace, které poskytuje Ministerstvo kultury,
a které přišly městu jako žadateli v Programu regenerace MPR a MPZ,
převést farnosti. Restaurování vitrážového okna je již dokončené.
15) Bez dotazů a připomínek
16)
b) O. Haláková: Neměli by tam být i jiné předpisy než jen stavební a neměla
by se řešit výpovědní lhůta?
P. Kužvart: Lhůta tam je. Pan Balák stojí o prodej pozemku, ale když vidí,
že to není průchodné, spokojí se s pronájmem. V souvislosti s řešením
vodního toku bylo na 13 adres zaláno předvolání s žádostí o doložení, jak
se nakládá s odpadem.
c) P. Kužvart: Pan Nepraš ani paní Červíčková žádat o propachtování
pozemků nebudou. Smlouvy budou na dobu neurčitou, ale s možností
výpovědi, v případě, že by se změnil náhled na využití území, např.
budováním plánované cyklostezky, i když ta by se jich příliš dotknout
neměla.
17) P. Vlasák: Jaká je výhoda převodu?
P. Kužvart: Když bude komunikace naše, můžeme o ní rozhodovat. Došlo
ke sporu mezi krajskou správou údržby silnic a firmou, která zaasfaltovala
překopy. Byly problémy s financováním a tak se nalezlo řešení - převést
komunikaci na město. Až bude komunikace opravená, převezme ji město.
Diskuze mimo navržené body jednání
Fr. Neuwirth: Zastupitelstvo by mělo začít řešit problém s nedostatkem
vody.
P. Kužvart: Projednával jsem situaci na vodohospodářském sdružení.
Řekli, že se jedná o plošný stav, voda klesla v důsledku horkého počasí
všude. Vše v oblasti budování vodovodu jde na náklady města.
O. Haláková: Potřebovali bychom zmapovat celkovou situaci, pak můžeme
situaci řešit podporou vrtů či připojení na vodovod.
L. Sýkorová: Je potřeba počítat s tím, že se změny musí projevit
v kanalizaci.
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P. Kužvart: Snažili jsme se řešit kanalizaci v Jezu, ale bylo nám řečeno,
že kanalizace je v prioritách až za vodovodem, dá se řešit domácími
čističkami. Těm, co vodu mají zajištěnou, by se vodovod prodražil.
Vodohospodáři radí, abychom svolali majitele a navrhli jim, ať se sdruží
s městem. Můžeme udělat odhad a pak řešit, z čeho to zaplatit.
P. Kužvart: Další možnost je budovat vrty. Není tu sice ideální složení
vody, ale je to levnější.
O. Haláková: Navrhuji přijmout usnesení a nechat zmapovat situaci
ve městě a navrhnout řešení.
J. Turek: Rád bych dal podnět pro další projednávání zastupitelstva. Když
přemýšlím jak řešit finanční situaci města, napadá mě, že je potřeba se
zamyslet nad příjmovou stránkou rozpočtu. Jedním z mála majetku, který
městu zůstal, jsou lesy. Kdy byl naposledy učiněn audit hospodaření
s městskými lesy? Chtěl bych zastupitele poprosit, zda by se nad tímto
problémem zamysleli, abychom se na dalším zastupitelstvu mohli
fundovaně bavit.
P. Kužvart: Příjmy z lesa je možno navýšit tím, že se zvýší výtěžnost. Jde
to proti principu udržitelného hospodaření, ale lze to naplnit. Trvale tak ale
hospodařit nelze. Nastane období, kdy budou lesy vynášet méně.
J. Turek: Jako laik si představuji, že audit shrne možnosti. Pokud
zastupitelstvo zjistí, že tato výtěžnost je vyšší a neúměrná tomu, kolik
dostává město od současného nájemce, proč neudělat výběrové řízení
na nového nájemce?
P. Kužvart: V lesích se hospodaří v 10ti letých cyklech. Smlouva je do roku
2017 a byla uzavřena na základě výběrového řízení, které vyhodnotil trh.
Osloveny byly všechny subjekty, které hospodaří v okolních lesech,
vybíralo se asi z 5ti. Ale nebráním se k tomu, udělat audit.
J. Turek: Pokud audit dopadne dobře, nebylo by např. možno uzavřít
dohodu s nájemcem, že by dodával pro méně majetné občany levnější
dřevo, aby nemuseli pálit nevhodné věci? Topení považuji za další velký
problém Bečova, protože 6 měsíců z roku je zde špatné ovzduší.
P. Kužvart: Dohoda funguje formou samosběru likvidace soušek za levnou
cenu. Evidujeme okolo 20ti případů ročně. Podobné smlouvy, o kterých
hovoříte, zkoušeli jiná města a ustoupilo se od nich. Špatně se rozlišuje
typ dřeva i potřebnost žadatelů. Je možno ale tuto podmínku začlenit
do budoucího výběrového řízení.
J. Turek: Navrhuji dát do zápisu, zda by mělo zastupitelstvo na příštím
jednání řešit audit.
P. Kužvart: Součástí 10letého plánu je zhodnocení současného stavu,
vyhodnocení uplynulého desetiletí a návrh do dalšího desetiletí. Vychází
se z procesu růstu lesa. Rozumný hospodář nechce těžit víc, než vyroste.
Za rok je to zhruba 6m3/ha. Mohu těžit víc, ale časem se to nevyplatí.
J. Turek: Myslím, že nyní je to jediná možnost města, jak získat potřebné
finance.
P. Kužvart: Některá města dokonce lesy prodávají, je to také jedna
z možností. Jsem spíš toho názoru, že majetek tohoto rozsahu má
obhospodařovat místní firma, která zaměstnává zdejší lidi. Jinak se může
stát, že přijde firma odjinud, vytěží les, odejde a ztratí se kontinuita.
O. Haláková: Další možností získání finančních prostředků do rozpočtu
města je parkoviště, z toho by plynul městu okamžitý příjem.
P. Kužvart: Možné je také zvýšení ceny parkovného či koeficientu výběru
daně z nemovitostí.
K bodu 4) Rozpočtová opatření
Bez dotazů a připomínek

V Bečově nad Teplou dne 6. 10. 2015 ukončeno ve 20:10 hod.
Ověřovatelé zápisu: Anna Kubincová
Oľga Haláková starostka města
Mgr. P. Omrai Kvitová

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
9. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou konané v pondělí
9. listopadu 2015 od 17:00 hod. na radnici v zasedací síni v 2. patře,
náměstí 5. května 1, Bečov nad Teplou

Přítomni: Členové zastupitelstva města (dále též ZMě) dle prezenční listiny,
která je přílohou tohoto zápisu: O. Haláková, M. Nepraš, Ing. P. Kužvart,
Ing. P. Špak, J. Špak, Mgr. P. Omrai Kvitová, L. Sýkorová (příchod v 17.21
h.), A. Kubincová, DiS., Mgr. V. Dicá
Omluveni:
Program:
9/01 ZAHÁJENÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
9/02 SMLOUVY
9/03 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
9/04 RŮZNÉ
Navržený program schválen 8 hlasy
K bodu 1) programu – ZAHÁJENÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
A) Zapisovatelem zápisu určena: Žaneta Svobodová
Schváleno 8 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: M. Nepraš, P. Omrai Kvitová
Schváleno 8 hlasy
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: Ing. P. Špak
Členové komise: A. Kubincová, V. Dicá
Zvoleni 8 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 8. zasedání, ze dne 6. října 2015
Usnesení schváleno 8 hlasy
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 2) programu – SMLOUVY
1) ZMě schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o finanční výpomoci na investici
„Krásný Jez – zásobování pitnou vodou“ mezi městem a VSOZČ se sídlem
Studentská 328/64, Karlovy Vary, zastoupeným Ing. Horou. Z důvodu
navýšení ceny stavby o 79.591,-Kč včetně DPH, se celková cena díla zvyšuje
na 624.982,-Kč včetně DPH. VSOZČ se v Dodatku č. 1 dále zavazuje, že
uvedenou rozdílnou částku městu poskytne a to v jedné platbě převodem
na účet Města, do 10. 11. 2015. ZMě pověřuje starostku města k provedení
Rozpočtového opatření souvisejícího se schváleným Dodatkem č.1
Usnesení schváleno 8 hlasy
2) ZMě schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 02. 2015 mezi
městem a firmou Toman – inženýrské sítě a.s., Slovanská alej 28, 326 00
Plzeň, zastoupena Leo Peterkou předsedou představenstva. Předmětem
dodatku je prodloužení řadu „1“ vzhledem ke skutečné trase stávajícího řadu
OC DN 100 a místa napojení oproti PD došlo k prodloužení řadu „1“ cca
o 48,6 m. Cena za sjednané dílo z důvodu změny objemu prací je 2 778 452,Kč včetně DPH. ZMě pověřuje starostku města k provedení Rozpočtového
opatření souvisejícího se schváleným Dodatkem č.1
Usnesení schváleno 8 hlasy

obnovy venkova ve výši 150.000,-Kč
Usnesení schváleno 8 hlasy, zdržel se 1 (L. Sýkorová)
4) ZMě schvaluje Smlouvu mezi městem a firmou ZIP o.p.s. se sídlem
Tomanova 3-5, 301 00 Plzeň, zastoupenou ředitelem Mgr. Radkem Širokým,
Ph.D. Předmětem smlouvy je archeologický výzkum v rámci předprojektové
přípravy rekonstrukce Náměstí 5. května a přilehlých ploch. Celková cena
díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši 268.000,- Kč + DPH =
324 280,- Kč, bude hrazena po ukončení jednotlivých pracovních fází ve třech
platbách. První faktura v částce 93.400,- Kč + DPH = 113 014,- Kč dle aktuální
sazby bude objednateli předána po ukončení terénní části v předpokládaném
termínu 5 týdnů od zahájení prací. Druhá faktura v částce 93.400,- Kč + DPH
= 113 014,- dle aktuální sazby bude objednateli předána po ukončení terénní
části. Závěrečná faktura v částce 81.200,- Kč + DPH = 98 252,-Kč dle aktuální
sazby bude objednateli předána spolu s nálezovou zprávou nebo s odborným
vyjádřením. Ukončení závěrečné části bude v termínu do 30. 04. 2016. ZMě
pověřuje starostku města projednat se zhotovitelem před uzavřením smlouvy
vypuštění sond č. 10 a 12 v ulici Školní a úpravu rozpočtu díla.
Usnesení schváleno 5 hlasy, Zdrželi se 4 (P. Kužvart, A. Kubincová, M. Nepraš,
L. Sýkorová)
5) ZMě schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem a firmou LHProjekt
a.s. se sídlem Čichnova č.p. 386 Brno, zastoupenou Ing. Alešem Sekaninou
a Ing. Vítězslavem Křivkou, na zpracování LHP pro LHC Bečov 1 (29 ha, které
byly vydány v roce 2014) za cenu 21 054,- Kč včetně DPH. ZMě pověřuje
starostku O. Halákovou požádat o dotaci na zpracování LHP z dotačního titulu
Karlovarského kraje Dotace na hospodaření v lesích na rok 2016.
Termín pro podání žádosti je od 01. 11. do 30. 11. běžného roku, přičemž
žádost o poskytnutí dotace se vztahuje k roku následujícímu.
Usnesení schváleno 9 hlasy
6) ZMě schvaluje Smlouvu o právu provedení stavby mezi městem a Českými
dráhami a.s. Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, zastoupenými
Ing. Pavlem Dvořákem, ředitelem RSM Ústí nad Labem. Stavebník hodlá
na pozemku p. p. č 3189/1 v k. ú. Bečov nad Teplou realizovat stavbu „ŽST.
Bečov n/T Výpravní budova – Připojení na veřejný vodovod“. Jako vlastník
dotčeného pozemku požaduje Město Bečov nad Teplou finanční kompenzaci
za zřízení věcného břemene a omezení běžného užívání pozemku 150,-Kč/bm
každé jednotlivé sítě.
Usnesení schváleno 9 hlasy
K bodu 3) programu – ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
ZMě schvaluje Rozpočtová opatření č. 10/2015:
Přesun z § 3639 pol. 6… - 219.750,- Kč Komunální rozvoj
Přesun na pol. 8124 - 73.000,- Kč financování splátka úvěru Školní ul.
Přesun na § 6171 pol.6… - 11.310,- Kč koupě pozemku
Přesun na § 3419 pol 5… - 6.000,- Kč ost. tělovýchovná činnost
Přesun n a § 5512 pol. 5… - 20.166,- Kč požární ochrana zpracování
zadávacího řízení
Přesun na § 3639 pol. 6… - 13.444,- Kč oplocení pomníku
Přesun na § 3722 pol.5… - 95.830,- Kč sběr a svoz kom. odpadů
Přesun z § 3636 pol. 6… - 43.620,- Kč přesun z inv. cyklostezka Teplá
Přesun na § 3636 pol. 5… - 43.620,- Kč přesun na neinv. cyklostezka Teplá
Usnesení schváleno 9 hlasy
K bodu 4) RŮZNÉ

3) ZMě schvaluje Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. SO15001 mezi městem
a firmou MSB, s.r.o., Školní 430, Bečov nad Teplou, zastoupenou jednatelem
Petrem Chomickým na akci „Bečov nad Teplou, Školní ulice – oprava
komunikací – větev I., V., VI.“. Dodatek je uzavírán z důvodů změn při realizaci
díla a specifikovaného požadavku na provedení chodníku v ulici Školní. Cena
za provedení díla v novém znění včetně Dodatku č. 1 je 3.649 999,99 Kč včetně
DPH. Dílo je podpořeno dotací Karlovarského kraje z dotačního titulu Program

1) ZMě schvaluje Program pro poskytování dotací a návratné finanční
výpomoci v roce 2016 včetně příloh s formuláři příslušných žádostí
Usnesení schváleno 9 hlasy
2) ZMě bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru Vodná ze dne 21.
10. 2015
Usnesení schváleno 9 hlasy
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3) ZMě schvaluje podání přihlášky do soutěže Památka roku za rok 2015 –
Pomník padlým bečovským občanům v 1. světové válce před základní školou
Usnesení schváleno 9 hlasy
4) ZMě bere na vědomí informace o změně termínu registrace pro dotaci
na hasičské auto. Důvodem je prodloužení termínu dodávky auta do března
2016.
Usnesení schváleno 9 hlasy

O. Haláková: Ano, rozdělí se to do 3 etap. Pro nás to znamená rozložení
financování i na rok 2016.
P. Špak: ta původní verze archeologického výzkumu vycházela asi na půl
milionů. Jedná se o sníženou variantu.
M. Nepraš: to vytipování vyšlo od nás, nebo od nich?
O. Haláková: Vyšlo to ze společného jednání za vaší účasti

Zastupitelé dále k tomuto bodu vedli diskuzi. Jedna z otázek byla, zda je
nutné nechat provést všechny sondy. Nakonec se shodli na tom, že vzhledem
k opravě komunikace budou vypuštěny sondy č.10 a 12 ve Školní ulici. Dále
projednávali otázku financování, které by mělo být rozděleno do 3 etap.

Zastupitelé dále diskutovali o výběru sond.
P. Kužvart: ta rešerše za 60.000,- Kč v tom není?
O. Haláková: ne, ta v tom není.
P. Kužvart: Není možné na to čerpat nějaké dotace?
O. Haláková: na to přímo ne, ale jsou to uznatelné náklady v rámci projektové
dokumentace a dotace na realizaci. Myslím, že si nemůžeme dovolit dopředu
před realizací nevědět, co tam je. Kdyby šlo o jakékoliv jiné území, tak si
to můžeme dovolit, ale ne když jde o náměstí. Můžeme to rozdělit na ještě
více úseků, ale čím více to budeme natahovat, tím později budeme zadávat
projektovou dokumentaci a v důsledku to bude dražší. Teď máme příznivou
situaci. Když budeme mít do roka projektovou dokumentaci, tak máme
možnosti na zafinancování. Neměli bychom to protahovat, je nutné zadat
zpracování projektové dokumentace.
M. Nepraš: je možné do prací zapojit MSB?
O. Haláková: ano, podmínkou realizace je, aby MSB, s.r.o. vykonala všechny
pomocné práce, které tam jsou vyčísleny.
P. Kužvart: Prosím o konkrétní vyčíslení, kolik by to přesně přineslo MSB,
s.r.o..
M. Nepraš: těch sond je 20, bylo by dobré, kdyby rozdělili finance přesně
podle skutečně provedených sond.
O. Haláková: Financování je rozděleno do 3 etap. Sondy se nedají vybírat
náhodně, ale budou
prováděny podle rešerše, tedy podle pravděpodobnosti, kde se předpokládá
nález. Není to náhodná záležitost, kdy si řekneme, že sondy chceme tady či
tam.
L. Sýkorová: je to jediná firma v okolí?
O. Haláková: je to jedná z mála firem tady z regionu. Rekonstruovala i Klášter
Teplá., takových odborných firem není moc.
M. Nepraš: smlouva by měla obsahovat cenovou nabídku na jednotlivé sondy.
O. Haláková: toto již bylo projednáno, na jednu sondu to vychází cca 15.000,Kč. Hodně peněz to je, ale takto to brát nelze. Např. Toužim má náměstí
za 40 miliónů a taky museli dělat výzkum. Předpokladem realizace úseku
od zámecké brány po křižovatku je zhruba 6 mil. Asi 10% z toho je projektová
dokumentace.
L. Sýkorová: co nás teď tlačí? Projekt byste chtěli příští rok?
O. Haláková: Záleží na zastupitelstvu, jak se rozhodne. Ale pokud neuděláme
jednotlivé kroky, které tomu předchází, tak vlastně zahazujeme rekonstrukci
náměstí. Na kdy to budeme odkládat? Hrad bude zpřístupněn v roce 20172018. Když už se provedou přípravné práce a zadá se zpracování projektové
dokumentace, stane se to uznatelným nákladem. Tohle nemůžeme uhradit
z vlastních prostředků. V každém případě musíme požádat o nějakou dotaci
například z Regionálního operačního programu.
P. Kužvart: bavíme se tady o částkách, na které nemáme. Jde zhruba
o 400.000,- Kč. Ještě by se dalo odečíst to, co by vyčíslili MSB, to bych
od toho odečetl. Máme nějaké limity.
V. Dicá: průzkum má trvalou hodnotu. Když se provede, tak to co tam je,
to tam zůstane. Jedná se o průzkum o badatelskou činnost. Projektovou
dokumentaci můžeme nechat zpracovat opakovaně, ale výzkum zůstává
navždy závazným podkladem pro její zpracování.
O. Haláková: máme před sebou návrh smlouvy, jestli máte konkrétní
připomínky, tak je prosím řekněte, abychom mohli hlasovat.
Zastupitelé k tomuto bodu dále diskutovali s tím, že navrhli doplnit usnesení,
že ZMě pověřuje starostku města se zhotovitelem projednat před uzavřením
smlouvy vypuštění dvou sond č. 10 a 12 v ulici Školní a dále, úpravu rozpočtu
díla tak, aby bylo znatelné na kolik, která sonda vyjde. Poté přešli k hlasování.

M. Nepraš: Plánovaných sond bylo 20, teď se bavíme o všech? Zahrnuje to
tedy všechny, co byly navrženy?

5) Bez dotazů a připomínek.
6) Bez dotazů a připomínek.

5) ZMě upřesňuje výměru pozemků bezúplatného převodu od Karlovarského
kraje odsouhlaseného na 8. ZMě pod bodem 8/03-17 a to takto: p.č. 24/6 v k.ú.
Krásný Jez, druh pozemku zahrada, výměra 35 m2, účetní cena 5 925 Kč, p.č.
24/14 v k.ú. Krásný Jez, druh pozemku zahrada, výměra 2 m2, účetní cena
200 Kč a p.č. 1128/5 v k.ú. Krásný Jez, druh pozemku ostatní plocha, výměra
8 728 m2, účetní cena 52 368 Kč.
Usnesení schváleno 9 hlasy
6) ZMě schvaluje převzetí veřejné části kanalizace v Školní ulici a ulici
Tepelská od manželů Zdeňka Peška nar. 3. 10. 1950 a Marcely Peškové nar.
28. 1. 1956, oba bydliště Myslivecká 468/7 Karlovy Vary za příspěvek ve výši
50 000 Kč. Částka bude splacena v průběhu roku 2016. ZMě pověřuje oba
místostarosty jednáním se zájemci o napojení na přípojku o kompenzaci
městem vynaložených prostředků.
Usnesení schváleno 9 hlasy
STRUČNÝ ZÁZNAM DISKUSE K BODŮM JEDNÁNÍ ZMĚ, KTERÁ PROBĚHLA
PŘED PŘIJETÍM USNESENÍ:
K bodu 1) ZAHÁJENÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Bez dotazů a připomínek.
K bodu 2) SMLOUVY
1-2) P. Kužvart podal vysvětlení k bodu 1) a 2). Zastupitelé k těmto bodům
vedli krátkou diskuzi.
3) Bez dotazů a připomínek.
4) O. Haláková podala k tomuto bodu vysvětlení. Uvedla: má to souvislost
s přípravou projektové dokumentace na revitalizaci náměstí. Protože jsme
neblaze poučeni z té situace revitalizace náměstí před radnicí, kdy nikdo
nevěděl ani památkáři co je pod povrchem, bylo nám doporučeno, abychom
provedli archeologický výzkum, kdy se popíšou jednotlivé historické vrstvy
a posléze se rozhodne v rámci projektové dokumentace a závazných
stanovisek památkářů, která z těch vrstev by měla být potvrzena na tom
povrchu. Proběhla jednání s firmou ZIP, která mimo jiné obnovovala
Klášter Teplá. Jedná o renomovanou a velmi zkušenou firmu. Měli jsme
společná jednání o tom, že pro nás je těžké zafinancovat přípravy, průzkumy
a projektové dokumentace, ale v tomto případě je to tak závažné místo, je to
předdveří národní kulturní památky. Nic jiného nám tedy nezbývá, než se na to
připravit. Mimo jiné probíhala jednání s ministerstvy a máme přísliby podpory
na revitalizaci náměstí, ale podmínkou je hotová projektová dokumentace,
které předchází archeologický výzkum. V letošním roce jsou v plánu realizace
2 sond, které by měly být umístěny v prostoru parčíku s javorem a druhá
sonda před autobusovou zastávkou na náměstí. Tam se předpokládá nález
městské brány. Dále by se pokračovalo podle možností s tím, že poslední úsek
by měl být hotový včetně zprávy do konce dubna 2016.
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K bodu 3) ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
1) Bez dotazů a připomínek
K bodu 4) Různé
1) Bez dotazů a připomínek
2) Bez dotazů a připomínek
3) Bez dotazů a připomínek
4) Bez dotazů a připomínek
5) Bez dotazů a připomínek
6) Zastupitelé k tomuto bodu vedli krátkou diskuzi. Místostarostové M.
Nepraš a P. Kužvart byli pověřeni jednáním s P. Hovorkou ohledně případného
napojení na kanalizaci za úplatu.
Nad rámec programu:
M. Wiszniowski: paní starostko, dostal se Vám do ruky návrh několika občanů
Krásného Jezu na změnu územního plánu?
O. Haláková: ano, je v úřední složce pošty
M. Wisniowski: bude to projednávané na příštím zastupitelstvu?

O. Haláková: vše bude postoupeno Magistrátu města Karlovy Vary (MMKV),
který zastupuje v tomto případě paní Lebocová. Domlouvala jsem s ní schůzku
na příští týden. Pro velkou vytíženost úřadu územního plánování není ÚPD
města připraven k dalšímu projednání a podněty mají být směřovány na MM
KV k jejím rukám.
M. Wisniowski: chtěl bych Vás dále požádat, zda byste mohli oslovit správce
nebo majitele pozemku v KJ u výjezdu z mostu vpravo na silnici I. třídy. Tento
úsek je velmi nepřehledný a tím také nebezpečný. Bylo by potřeba upravit to
stromoví, prosekat to tam.
P. Kužvart: tento úsek patří Krajskému ředitelství silnic a dálnic. V minulosti to
tam již upravovali, vždy je na to upozorníme a oni to tam poté vysekají.

V Bečově nad Teplou dne 9. 11. 2015 Jednání 9. zasedání ZMě ukončeno
v 20.00 hod.
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Petra Omrai Kvitová Miroslav Nepraš
Oľga Haláková starostka města

Informace z Městského uřadu Bečov nad Teplou
„Žádáme občany, aby z důvodu elektronizace pokladních dokladů hradili poplatky za odvoz a likvidaci odpadu a poplatek za psy v termínu od
01. února 2016 do 30. dubna 2016. Poplatek za odvoz a likvidaci odpadu činí 700,- Kč na osobu, maximální částka za rodinu je 2.800,-Kč.
Důchodci nad 80 let a děti do 2 let věku jsou od poplatku osvobozeni. Poplatek za psa činí 100,- za prvního psa, za každého dalšího pak 150,-Kč.
Důchodci platí 50,-Kč za prvního psa a 75,-Kč za dalšího. Poplatek můžete uhradit hotově do pokladny MěÚ Bečov nad Teplou, nebo na číslo účtu:
800483389/0800.“
PRACUJEME NA VYBUDOVÁNÍ SILNÉHO ÚŘADU

JEDEN ROK PO VOLBÁCH

Městský úřad má být klíčovým a stabilním prvkem v rámci samosprávy, který
zabezpečuje chod města bez ohledu na volební výsledky. Proto by měl být
obsazen dostatečným počtem kvalitních úředníků, kteří pro město zajišťují
administrativní a odborný servis. Zatím na bečovské radnici působí pouze
dvě pracovnice (matrikářka Žaneta Svobodová a účetní Eliška Aisenbruková)
a pracovníci na základě dohody, se zaměřením na: informační technologie,
výkon přestupků, opatrovnictví, sociálně právní poradna, poradce pro
právní záležitosti zákona o obcích, lesní hospodář, velitel hasičů a jiné.
Zaměstnankyně Městského úřadu na trvalý pracovní poměr splňují odborné
předpoklady pro svou funkci a průběžně se ve svém oboru vzdělávají formou
pravidelných školení. Přesto je agenda, kterou by měly zajišťovat, tak široká,
že ji není možné v takovém počtu zvládat a to přesto, že část těchto povinností
převzala zejména starostka a také další členové zastupitelstva. Proto se
zastupitelé zabývají myšlenkou, jak úřad posílit tak, aby byl schopen dostát
všem svým úkolům, ke kterým patří zejména:

5. listopadu 2015 uplynul již jeden rok volebního období 2014-2018.
Na čem pracovali zastupitelé města ve spolupráci s Městským úřadem?
Nově byly zřízeny výbory zastupitelstva pro oblast školství a kulturu,
souběžně s Výborem regenerace Městské památkové zóny a obnovy
obce, Výborem pro občanské záležitosti a zákonnými výbory Finančním
a Kontrolním. Cílem založení nových výborů bylo zajištění většího okruhu
těch, kteří budou schopni přinést do daných oblastí podněty pro řešení
problémových situací a rozšíří počet výkonných pracovníků ve prospěch
rozvoje města. Nástroj byl tedy vytvořen. Domnívám se, že například
oblast školství je natolik složitá, že je nutné nejdříve se seznámit s mnoha
skutečnostmi, předpisy a zákony, komunikovat v rámci jednání s vedením
školy, zřizovatelem, školskou radou a odborníky v oblasti školství, aby
členové výboru naplnili představy o přínosu založení nových seskupení.

-

zajišťovat zákonné administrativní záležitosti spojené s výkonem
státní správy
zabezpečovat chod podatelny města a písemnou agendu
orgánů města
zajišťovat odborné podklady a další písemnosti pro jednání
zastupitelstva a dalších orgánů města (výbory, komise)
vypracovávat písemné vyhotovení rozhodnutí zastupitelstva města
připravovat návrhy nařízení a vykonávat nařízení města, usnesení
zastupitelstva a rozhodnutí starostky
metodicky řídit a kontrolovat činnost rozpočtových a příspěvkových
organizací při čerpání prostředků z rozpočtu města
zpracovávat žádosti o dotace, závazná stanoviska
výkon opatrovnictví, přestupky, sociálně právní poradna
podklady pro smlouvy
atd.
Za Městský úřad Bečov nad Teplou připravili
O. Haláková, Ž. Svobodová, P. Špak

Výbor pro školství a kulturu

Do jaké míry přispěje Výbor školství k řešení mnoha úkolů, souvisejících
se vzděláváním a výchovou dětí, to ukáže čas. Doposud město financovalo
z rozpočtu provozní náklady školy, hradilo nové vybavení jídelny a třetí
položkou byla částka na opravu objektu školy. Na konci roku 2015 se
financování naší základní školy bude měnit. Přibyde čtvrtá položka a to
příspěvek na dofinancování mezd učitelů. Důvodem, z kterého zřizovatelměsto musí doplatiti mzdy učitelů je podprůměrný počet žáků na škole,
z kterého vplývá, že stát neuhradí celé mzdy učitelů. Město učiní všechna
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možná opatření pro udržitelný rozvoj základní školy v Bečově nad Teplou,
ve spolupráci s vedením školy, Školskou radou a Výborem školství
připravuje uspořádání setkání s veřejností a odborníky v oblasti školství.

Zasedání krajské sekce Sdružení historických měst Čech, Moravy a Slezska na radnici
v Bečově nad Teplou

Mateřská škola na radnici

PERSPEKTIVA A BUDOUCNOST BEČOVA ANEBO JAK OCHRÁNIT HISTORICKÉ
MĚSTO OBKLOPENO KULTURNÍ KRAJINOU V ZÁJMU ZACHOVÁNÍ HODNOT
Z MINULOSTI?
Pracovní skupina pro MPZ se schází nad rekapitulací i přípravou dalších
kroků chystaných v rámci obnovy města jednou až dvakrát ročně. Její
složení zahrnuje zástupce úřadů a profesí, které se podílejí na formulaci
návrhů a projektů prováděných v MPZ, anebo jsou součástí schvalovacího
procesu a týkají se rozvoje celého města. Ve skupině proto působí členové
Výboru pro regeneraci MPZ, architekt, zástupci stavebního úřadu, CHKO
Slavkovský les a Magistrátu města Karlovy Vary. Vzájemná komunikace
mezi těmito odborníky a městem je pak zárukou kvality připravovaných
projektů a minimalizuje problémy při jejich následné realizaci. Zároveň je
tím umožněn koncepční postup při obnově a rozvoji Bečova nad Teplou.
Poslední setkání pracovní skupiny proběhlo na začátku října 2015
a zabývalo se zejména ochranou MPZ a také Krajinné památkové zóny
Bečovsko. Pro zachování celistvosti tohoto významného kulturního
dědictví byla zdůrazněna nutnost přípravy kvalitního nového územního
plánu města, jehož návrh je v současné době připomínkován. Rovněž byl
v této souvislosti diskutován přínos vytvoření regulačního plánu města.
Na jednání také došlo ke shodě nad nutností informační kampaně mezi
vlastníky nemovitostí ve městě a také přípravy a distribuce informačních
materiálů na jednotlivé instituce (stavební úřad, magistrát, CHKO) pro
případné zájemce o působení či výstavbu v Bečově nad Teplou, vzhledem
k prohlášené krajinné památkové zóně. Koncem roku byl předán také
aktualizovaný Program regenerace MPZ, který bude v dalších letech
výchozím materiálem pro rozvoj města a jeho další obnovu.
O. Haláková, P. Špak

Pracovní skupina města Bečov nad Teplou – J. Šindelář, Z. Bálek, T. Bernášek, A. Žák,
T. Wizovský, H. Strnadová, S. Wieser, Z. Bauerová, O. Haláková, P. Špak /foto/
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Město získalo dotace v prvním roce tohoto volebního období:
Vodovod Krásný Jez – Karlovarský kraj, VSOZČ
Obnova vitrážového okna v kostele sv. Jiří – Ministerstvo kultury ČR
Cyklostezka Teplá – lávka – Karlovarský kraj
Nové hasičské auto – Ministerstvo vnitra ČR a Karlovarský kraj
Územní plán města Bečov nad Teplou – Karlovarský kraj
Věcné vybavení pro hasiče – Karlovarský kraj
Oprava ulice Školní – Karlovarský kraj
Díky dotační podpoře Ministerstva vnitra ČR a Karlovarského kraje město
Bečov nad Teplou pořizuje nové hasičské auto. Uskutečnilo se výběrové
řízení na dodavatele auta a smlouva s dodavatelem je již podepsána, nové
hasičské auto bude dodáno nejpozději do června 2016.
Nový povodňový plán města Bečov nad Teplou:
V těchto dnech byla podána žádost na dotaci na nový digitální povodňový
plán města, výstražné systémy a ukazatele výše vodní hladiny, které
upozorní na povodňové nebezpečí – Ministerstvo pro místní rozvoj
Město zpracovalo:
Studii na bytový dům v Mariánskolázeňské ul.
Zadalo zpracování Dopravního generelu - Studie organizace dopravy
ve městě Bečov nad Teplou - řešení a systémy, které zajistí uspokojivé
dopravní podmínky ve městě, přívětivé užívání veřejných prostor města,
parkování a hlavně bezpečný pohyb chodců.
Město uspořádalo:
Bečovské kvítí
XII. Bečovské slavnosti
Lampiónová slavnost
Den živých vod
Rozsvěcení vánočního stromečku
Město opravilo:
schody z Nové ulice do Tovární
Odvodnění mezi Školní a Tovární ul.
Cestu Na Výšině – odvodnění
Školní ulice páteřní část a boční ulice, chodník z náměstí k ZUŠ
Restaurování kašny u radnice
Obnova pomníku před základní školou
Oprava podlahy v knihovně
Uzavřeli jsme partnerskou smlouvu se saským městem Thalheim
Uzavřeli jsme nájemní smlouvy na zahrádky u řeky
Aktualizovali nájemní smlouvy v městských bytech
Podali jsme žádosti o vydání vstupních podmínek – závazných stanovisek
na obnovu fasády základní školy, vstupních dveří na ZUŠ J. L. a vrat
na radnici
Uspořádali setkání s veřejností s panem Bublákem, Ing. Tomíčkem,
bylinkářem Stenbauerem, vytvořili dotazníkové šetření kotle a uspořádali
setkání o kotlíkových dotacích
Byl vybudován vodovod v Krásném Jezu
Získali jsme do vlastnictví pozemek v Krásném Jezu
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► pokračování ze strany 12.
Přebudovali jsme plot před pomníkem v Krásném Jezu
Zavedli jsme pravidelné schůzky starostky s ředitelkou školy, kastelánem
zámku, velitelem policie
Navázali jsme spolupráci s výrobním družstvem Elektro
Město finančně podpořilo bečovské spolky
SPCCH
TJ Slavoj
ZO Včelaři
SHČMS – hasiči
Mezinárodní kovářské sympózium
Rodinné centrum Cvrček
iBoccia
SRPDŠ
Připravili jsme oficiální návštěvy významných osobností politického
a kulturního světa. Popularita Bečova nad Teplou je čím dál tím větší a děje
se tak díky dobré spolupráci Státního hradu a zámku s vedením města. Cílem
tohoto úsilí je představení historického sídla široké veřejnosti a společně
i s dalšími odbornými institucemi, místními spolky i jedinci, zpracovávat
rozvojové koncepce města a ochraňovat jeho staleté hodnoty.
DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ TŘÍDÍ ODPAD A TOPÍ VE SVÉM
LOKÁLNÍM TOPENÍ S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM
SPOLEČNĚ ŽIJEME! TÍM JSME PŘISPĚLI KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ A SNÍŽENÍ „UHLÍKOVÉ STOPY“
CO UČINILO MĚSTO PRO ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?
Město Bečov nad Teplou uspořilo díky třídění odpadu za rok 2014 – Emise
CO2 ekv. 77,812 tun, úspora energie ve výši 1 834 296 MJ. V roce 2015
jsme zlepšili životní prostředí ve městě díky třídění odpadu a každoročnímu
navýšení počtu nádob, vznikem Sběrného místa, kde lze odevzdat stavební
suť, pneumatiky, nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad, elektroodpad
a bioodpad. Na radnici je umístěn kontejner na baterie a elektroodpad.
Budovy ve vlastnictví města, radnice, základní škola a základní umělecká
škola jsou vybaveny nádobami na třídění odpad. Ve městě se nachází
kontejnery na tříděný odpad, bioodpad, textil a nápojové obaly. Průměrné
roční náklady na svoz odpadu na jednoho obyvatele činí 1.700,-Kč. Občané,
kteří vyprodukovali odpad přispívají na úhradu skutečných nákladů částkou
700,-Kč na osobu. ►

► Bečov nad Teplou byl plynofikován ve dvou etapách, v roce 1996 a 2005.
Zrealizovány byly plynofikace v budovách města, radnice, Základní školy
a mateřské školy, sídlištní bytové domy a rodinné domy. Z důvodu snahy
o zlepšení životního prostředí byl za pomoci dotace OPŽP koupen zametací
stroj, který zametá i mokrou cestou a tím prokazatelně vyčíslujeme v rámci
udržitelnosti dotačního projektu snížení prašnosti ve městě. Dále jsme získali
dotaci z OPŽP v roce 2015 na obnovu zeleně v centru města. Zde bylo vysázeno
více než 6.000 rostlin, drobných keřů i stromových polokmenů. Občané
našeho města mají možnost získat dřevo těžbou v obecních lesích a koupí
dřeva na otop prostřednictvím Lesní společnosti Bečov s.r.o. a Městské
společnosti Bečov, s.r.o.
CO DO KAMEN NEPATŘÍ - CO ROZHODNĚ DOMA NESPALOVAT
Plasty - při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při spalování
PVC unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru.
Spalováním polystyrenu vzniká mimo jiné jedovatý styren.
Spalováním plastových fólií (PP, PE) a PET lahví se do ovzduší dostávají
polyaromatické uhlovodíky. Plastové obaly a výrobky patří do kontejneru
na plasty.
Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo,
natřená prkna - při spalování se uvolňují dioxiny (až 500x více než při
použití palivového dříví) a formaldehyd.
Chemicky ošetřené dřevo, nábytek, dřevotříska apod. patří do sběrného
dvora.
Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů apod.) produkuje
chlororganické látky a těžké kovy. Tyto obaly patří do kontejneru na plasty.
Celobarevné letáky a časopisy obsahují v tiskařských barvách často velké
množství těžkých kovů (např. olovo, kadmium), které se uvolňují při
spalování. Papír patří do tříděného odpadu nebo do sběrného dvora.
Kousek novin použitý při rozdělávání ohně neškodí, pálení stohů novin
a časopisů však ano! Spalováním papíru navíc ničíme cennou surovinu.
Papír patří do tříděného odpadu nebo do sběrného dvora.
Pálením pneumatik vznikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další
jedovaté látky. Staré pneumatiky patří do sběrného dvora.
Tráva, listí a zbytky potravin mohou být také zdrojem nebezpečných
a dráždivých látek, pokud je pálíme na zahradě. Zbytky rostlin patří
na kompost nebo do směsného odpadu.
Nebezpečné odpady (zbytky léků, barev, baterie a další): tyto odpady je
nutné odevzdat do specializovaného sběru v obci, prošlé léky můžete
odevzdat bezplatně v lékárně k likvidaci.
Nekvalitní uhlí může produkovat množství oxidu siřičitého, dusímeli palivo v kamnech či máme špatně průchodné
spalinové cesty, může vznikat jedovatý oxid
uhelnatý. Spalováním nevhodného materiálu vzniká
také množství pevných prachových částic.
DOTAZNÍK O TOPENÍ VE MĚSTĚ
Město připravilo Dotazníkové šetření na téma topení
ve městě s cílem zjistit množství médií, které občané
používají na topení, stáří kotlů a některé další
okolností. V měsíci říjnu 2015 bylo rozdáno v Bečově
nad Teplou 315 dotazníků, doposud bylo odevzdáno
53 vyplněných dotazníků, tedy 6%. Z nich vyplývá,
že průměrné stáří kotlů je 9 let a to v rozpětí od
1 roku do 27 let. Kontakty zpracovatelů žádosti
o dotace na kotle a příslušné letáky si můžete
vyzvednout na radnici.
Sousedé, buďte k sobě ohleduplní, kvalitu
vzduchu, který dýcháme všichni, ovlivňujeme
mimo jiné topením.
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Česko – saské námluvy
Saské město Thalheim je vzdálené od Bečova nad Teplou jen asi 100 km. To není moc a obě města k sobě začínají mít blíže a blíže. Starostka Olga
Haláková a její německý kolega Nico Dittmann společně již delší dobu připravují hlubší spolupráci, která by umožnila oběma městům rozvoj v oblasti
kultury a školství. Již letos na podzim absolvovali žáci bečovské Základní školy týdenní výukový pobyt v Sasku a později se za stejným účelem vydali
do Thalheimu i dva pedagogové zdejší školy. Na letošních Bečovských slavnostech byli hosty zástupci radnice z Thalheimu, členka rady města paní
Manuela Wolf a úřednice Sylvia Schlicke s rodinou.
Obě města podepisují společnou smlouvu o partnerství dne 10. prosince 2015 a to v Thalheimu na jednání zastupitelstva města. Bečov nad Teplou
a Thalheim mají v záměru realizovat společné projekty, na které bude možné získávat prostředky z evropských fondů. Díky tomu by naše město mohlo
získat důležitý impulz pro svůj další rozvoj. PŠ

Na jednání o partnerství a návštěvě žáků základní školy z Bečova nad Teplou v saském Thalheimu.
Zleva: Sylvia Schlicke – úřednice, Nico Ditmann – starosta Thalheimu, O. Haláková a A. Rajserová.

Společná fotografie žáků 8. a 9. tříd. z Bečova nad Teplou. Ti se zúčastnili týdenní výuky v Thalheimu, spolu
s učiteli K. Dobiášovou, V. Dicá. Vpravo jsou zástupkyně Thalheimu radni paní M. Wolf, úřednice S. Schlicke
a zastupitel M. Weissbach, kteří spolu se starostou N. Ditmannem a řediteli škol zajistili bezproblémový průběh
realizace tohoto zajímavého projektu za německou stranu.

Thelheim – vizitka:
Počet obyvatel:
Rozloha:
Nadmořská výška:
První historická zmínka:
Městská práva od:
www.thalheim.de
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6 575 (k 30. 6. 2014)
10,92 km2
450 m n. m.
1184
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Prvňáčci a výtvarná výchova

Naši noví prvňáčci, kteří nastoupili do školy, ve školním roce 2015, jsou
velmi šikovní. Ve výtvarné výchově se snažíme zapojit jejich fantazii
a podpořit jejich kreativní tvorbu. Jako svou první práci si vyzkoušeli
kresbu voskovými pastely. Hlavním motivem zde byly podzimní květiny
– astry, měsíčky, traviny, o kterých jsme si také povídali i z hlediska
přírodovědného. Děti kreslily podle skutečného modelu a snažily se
vystihnout realitu barev i tvarů. Kresba byla doplněna vodovými barvami.
Myslím, že výtvory všech dětí stojí za pozornost, každé z nich je individuální
a jejich projev je jedinečný.
MALBA PŘÍRODNÍCH ŽIVLŮ
Dalším tématem ve výtvarné výchově byly přírodní živly. Děti se pustily
do práce na základě povídání o přírodních jevech jako je voda, slunce,
vítr. Každý z nich měl možnost ztvárnit svou představu a také nový
poznatek o těchto živlech na velký formát balicího papíru. Děti byly
rozděleny do skupin a každá skupina měla za úkol vytvořit kompozici
probíraných jevů. Mnohé z nich se velmi uvolnily a používaly velmi
netradičních a individuálních technik, jako jsou dripping, malování rukou,
akvarel, či rozfoukávání barev. Také práce ve skupině byla z hlediska
psychologického velmi zajímavá. Děti se musely domluvit na určitém
tématu, postupu i technice malby. Všichni zúčastnění to perfektně zvládli
a pracovalo se v klidu a pohodě. Myslím, že se jim jejich práce velmi
povedla, nejen po stránce výtvarné, ale zároveň se žáci dozvěděli i spoustu
nových zajímavých informací.
Naďa Šindelářová

Nové skřínky v nově uspořádané šatně školy
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Sport

CVIČENÍ
První říjnovou sobotu se sešlo několik nadšenek v Bečovské botanické
zahradě. Důvodem ranního vstávání bylo cvičení. Známá karlovarská
cvičitelka Káťa Procházková již podruhé cvičila v krásném prostředí
"botanky". Nejdříve přítomné rozehřála Zumbou, poté nás všechny víc
než zahřála Piloxingem a nakonec jsme protáhli svá těla lekcí slow move
a strechingem.
Nechyběla ani tombola, kde bylo možno vyhrát třeba lekce ve Fitku Boba
v Karlových Varech nebo nějaké energické dobrůtky a další. Akce se všem
zúčastněným moc líbila a těšíme se všichni na další jarní cvičení.
Za všechny cvičenky Jana D.
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BEČOVSKÉ HŮLKY
17. října se konal již 4. ročník Bečovské chůze. Jelikož pár dní před akcí napadl
v Bečově první sníh, tak ani tuto sobotu nám nesvítilo sluníčko, jako předchozí
roky. Zřejmě asi právě počasí se ukázalo jako hlavní faktor nižší účasti
a některé lidi počasí odradilo. Na druhou stranu si nás našli noví návštěvníci.
Přijela se k nám podívat bezva parta z Březové u Sokolova z jejich školy
nordic walking. Opět byl pestrý dětský program a dvě trasy. Tento ročník byl
věnovaný vyhlídkám.
První, kratší trasa, měla cca 4 km a vedla botanickou zahradou přes vyhlídku
"Nad řekou", z které je krásně vidět údolí říčky Teplé a místní rybářské sádky.
Jedná se o upravenou skalní vyhlídku nad kaňonem řeky. Přes ovocný sad

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
jsme se dostali na vrchol botanické zahrady, kde se rozprostřel krásný výhled
na bečovský hrad a kostel. Cíl byla pak vyhlídka na Zlatém vrchu. Jedná se
o dominantní vrchol Bečova, odkud je překrásný výhled na celé město.
Druhá trasa byla pro náročnější. Měřila více než 8 km a terén byl velmi příkrý.
Vystoupalo se na vyhlídku "Nad srdíčkem", která se nachází na panoramatické
stezce. Od vyhlídky se vystoupalo až na samý vrchol. Po celou trasu tak byl
nádherný výhled nejen na město Bečov, ale i na okolní vesnice.
Na závěr akce byla jako obvykle tombola. Již podruhé byla hlavní cena poukaz
do pivních lázní a spousta dalších pěkných cen. Proto bych chtěla poděkovat
všem, kteří do tomboly přispěli. Také velký dík patří MRC Cvrček, který nám
pomáhal zejména při dětském programu, BBZ za krásné zázemí a v neposlední
řadě paní Janě Mahovské, která se jako vždy postarala o zdravotní dozor.
Přestože se sešlo méně lidí, akce byla pohodová a velmi chválena. Nechte se
překvapit novým tématem na jaře 2016.
Za Bečovské hůlky Jana Dyedeková

Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou oslavilo 70 let
V pátek 18. 9. 2015 oslavilo již 70. výročí založení družstvo Elektro Bečov nad Teplou. Družstvo vzniklo v srpnu 1945 jako elektromontážní závod, který
byl později rozšířen na výrobní organizaci.

NABÍDKA - PRODUKCE:
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

řadové svornice, svorkovnice pojistkové
řadové svornice patrové, speciální a bezšroubové
průchozí a odbočovací svorkovnice
ekvipotenciální svorkovnice
zemnicí svorky
příslušenství řadových svornic
nářadí
statní spojovací a upevňovací materiál
svorkovnice pro stožáry veřejné osvětlení
úhlové klouby, kulové čepy a pánve, rotační díly
lisování a vstřikování plastů
kovoobrábění, výroba šroubů, lisování kovů za studena
kooperace při výrobě komponetů
povrchová úprava kovů galvanizací
montážní práce

ADRESA:
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika
Telefon: 353 361 111 ∙ Fax: 353 361 121 ∙ E-Mail: sekretariat@elektrobecov.cz
IČ: 00028886 ∙ DIČ: CZ00028886 ∙ Založeno: 1945 ∙ SČMVD od: 1953

www.elektrobecov.cz
KONTAKT:
Předseda:
Mgr. Tomáš Voráček
Telefon: 353 361 112, 777 750 056 ∙ Fax: 353 361 121
E-mail: predseda@elektrobecov.cz
Zástupce:
Ivana Doudová (místopředsedkyně)
Telefon: 353 361 140
E-mail: ekonom@elektrobecov.cz
Obchod:
Robert Vodička (obchodní a marketingové oddělení)
Telefon: 353 361 111
E-mail: propagace@elektrobecov.cz
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Den živých vod
V letošním roce 2015 se spoluorganizátorem tradiční akce Den živých vod pořádané Svazkem obcí Slavkovská les stalo město Bečov nad Teplou.
Veřejnost má o den oslavy našeho regionu velký zájem a tak do města přijeli turisté z okolí a vybrali si jednu ze tří připravených tras. Městský okruh
představila O. Haláková, další okruh směrem na severozápad vedl Ing. V. Šindelář a třetí směrem na jihovýchod Ing. J. Šindelář. OH

Bečovská Lampiónová slavnost
Letošní Bečovská Lampiónová slavnost v Bečově nad Teplou se opět povedla. Na začátku se účastníci setkali v Bečovské botanické zahradě a posléze
průvod s lampiony zamířil na náměstí, do prostoru před radnicí. Účastníci této oblíbené kulturní akce prožili příjemné odpoledne, pobavili se, potěšili
své děti a nakonec všichni vyvolali Leontýnku, která je pozdravila tentokrát z oken radnice.
Měli jsme radost z děkovných slov hostů. OH

Pomník padlým bečovským občanům v 1. světové válce
Pomník padlým bečovským občanům v 1. světové válce v Krásném Jezu
byl odplocen. Díky uzavřené dohodě mezi městem a majitelkou pozemku
bylo možné uvést do konečné podoby oplocení okolo pomníku tak, aby byl
pohledově přístupen z veřejné komunikace.
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Vitráž v kostele sv. Jiří
V roce 2015 začala obnova vitrajových oken kostela sv. Jiří. První okno
bylo zrestaurováno díky dotační podpoře Ministerstva kultury z Programu
regenerace MPZ. OH

Požární sport (pokračováno z titulní strany)
SADOV „O POHÁR STAROSTY OBCE SADOV“
Dne 21.6.2015 se kolektiv mladých hasičů zúčastnil závodu „O pohár
starosty obce Sadov“. Těchto závodů se zúčastnila družstva mladších
(6-12let) a starších (12-15let). Mladší družstvo ve složení Jaromír Nepraš,
Václav Červený, Natálka Červená, Natálka Kovaříková, Filip Jílek, Jakub
Horn a Nikola Venená se v konkurenci deseti družstev umístilo na sedmém
místě.
Starší družstvo ve složení Bára a Péťa Janouškovi, Tereza a Kristýna
Dyedekovi, Tonda Nepraš, Tomáš Jílek a Míra Zářecký vybojovalo
v konkurenci jedenácti týmů krásné druhé místo a potvrdili, že výsledky
této sezóny nejsou náhodné, když se jim podařilo vytvořit osobní rekord
v požárním útoku časem 27,48 s. Děkujeme všem dětem za příkladnou
reprezentaci našeho města a těšíme se v další sezóně na nové zájemce
o požární sport, kteří jsou vítáni. V případě zájmu o umístění dítěte
do týmu mladých hasičů volejte prosím na tel. 723 757 166.
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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

IČ

00254410

Dat.schr.

szbbfjh

PO a ST od 8.00 - 12.00
a od 13.00 - 17.00 hodin

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

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

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

posta@kv.mpsv.cz

353 118 216

353 222 913

8.00 - 17.00

obzu@mmkv.cz

353 999 317

974 366 705

nepřetržitě nepřetržitě

dotazy@mvcr.cz

353 312 410

353 312 210

PO + ST

8.00 - 17.00

touzim@touzim.cz

matrika

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

353 999 318

353 999 218

PO + ST

8.00 - 17.00

info@becov.cz

Krajské
vojenské
velitelství

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

973 349 401

973 349 410

PO + ST

8.00 - 17.00

kvv.karlovyvary@army.cz

Dávky SSP
- kontaktní
místo

Dávky SSP Karlovy Vary
U Spořitelny 2
361 20 Karlovy Vary

353 118 111

353 222 913

PO + ST

8.00 - 17.00

posta@mmkv.cz
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Městský úřad Bečov nad Teplou
náměstí 5. května 1
364 64 Bečov nad Teplou
Telefon: +420 353 999 318
FAX: + 420 353 999 218
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

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

