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BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
XII. Bečovské slavnosti 17. - 19. července 2015

Pěvecký sbor z Mariánských Lázní zahájil XII. Bečovské slavnosti v kostele sv. Jiří v pátek 17. července 2015

Foto OH

Foto VD
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Odhalení pomníku 18. července 2015

Odhalení pomníku 18. července 2015

Foto VD

18. července 2015 byl obnoven pomník bečovským občanům, padlým
v 1. světové válce. Podoba pomníku byla vrácena do návrhu původní
realizace v roce 1932. Tento pomník je nejvýznamnějším válečným
pomníkem v Bečově nad Teplou a za dobu své existence prošel změnami,
které byly poplatné společenské situaci a době, bez ohledu na výtvarnou
a architektonickou myšlenku, která předcházela vzniku pomníku. Nekvalitní
dobové zásahy vedly k znehodnocení tohoto díla. V roce 2015 byl tento
stav napraven a na původní místo byla vrácena jména padlých, reliéf
meče a pomník prošel restaurátorskými opravami. Restaurátorské práce
na pomníku provedli Michal Durdis a Jiří Kudrna.

Celkové finanční náklady na obnovu pomníku padlým v 1. světové válce
byly pokryty z rozpočtu města a dotace Karlovarského kraje - z Programu
obnovy venkova.
Slavnostní odhalení se konalo v rámci XII. Bečovských slavností,
za přítomnosti starostky města Olgy Halákové, Ing. Stanislava
Wiesera z Klubu přátel Karlových Varů, P. Pavla Reginalda Větrovce
z Římskokatolické farnosti bečovské, občanů města a hostů Bečovských
slavností. Hudební doprovod zajistil Kvartet Františkovy Lázně a Hasičanka
z Teplé. OH

Pomník v roce 2014

Odhalení pomníku v roce 1932
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Hasičanska z Teplé hrála u odhalení pomníku a poté potěšila svou muzikou návštěvníky slavností na náměstí.

Foto VD

◄ Sobotní večer XII. Bečovských slavností byl velmi zdařilý a k jeho dobrému
průběhu přispěla hudební skupina Bízaband, při které si návštěvníci
radostně zatancovali i zazpívali. Krásným zpestřením večera byl ohňostroj.
Zázemí restaurace Stará Pošta naplnilo představu zahradní restaurace,
vhodné pro letní večerní zábavu se zajištěným pohoštěním.

▲
V rámci letošních slavností se konala výstava fotografií města pod názvem
Proměny. Na instalaci výstavy v objektu fary v 1. patře spolupracovali
brigádníci města, v současnosti žáci středních a vysokých škol.
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Informace z Městského úřadu
Městský úřad Bečov nad Teplou přijal místní studenty na letní brigádu.
V minulém roce 2014 jsme poprvé vyzkoušeli pomoc brigádníků a to
2 studentů z prvních ročníků středních škol. Jejich náplní byla zejména pomoc
při parkování na náměstí přeplněném návštěvníky a předávání informací
o atraktivitách města v zájmu spokojenosti občanů i návštěvníků města.
Nové parkoviště vedle radnice v Kostelní ulici bylo osazeno dopravní značkou
RESERVÉ a dodatkovou cedulí pro potřeby Městského úřadu. Bude sloužit
občanům, kteří přijedou na Městský úřad na náměstí a potřebují si zde vyřídit
své záležitosti a dalším, kteří jednají se zástupci města a úřadu. Náměstí je
dočasně prohlášeno obytnou zónou, a tedy parkovat je možné na náměstí
pouze na vyhraněných místech označených bílými hraničními čarami tak,
jak je tomu ve všech jiných městech. Není možné parkovat v Kostelní
ulici před kašnou, v křižovatce před obchodem s potravinami či pekárnou.
Tato opatření jsou přijata v souladu s nastavenými dopravními předpisy
a to zejména ve prospěch zde žijících občanů tak, aby byl zaveden systém
a platná pravidla pro bezproblémový pohyb ve veřejném prostoru města.
Proluka u pošty, díky laskavosti soukromého majitele, slouží v současnosti
pro vyřízení záležitostí na poště. Parkování na náměstí provozuje město,
automaty jsou v jeho vlastnictví. Práce spojené s parkováním, jako je
obsluha parkovacích automatů, výměna pokladen, sčítání vybraných mincí
má na starosti Městská společnost Bečov, s.r.o., organizaci služby Dozoru
parkování a samotné správy parkování Městský úřad.
Vybrané finanční prostředky z parkování jsou zařazeny do příjmové části
rozpočtu města v daném roce a následně jsou použity na opravy komunikací.
Ve schváleném rozpočtu na rok 2015 se předpokládá, že město vybere
za parkovné 350 000,-Kč. Opravy komunikací v roce 2015 jsou městem Bečov
nad Teplou plánovány ve finanční výši zhruba 3 750 000,-Kč.
Co udělá město pro zlepšení dopravní situace ve městě?
Studie organizace dopravy ve městě Bečov nad Teplou bude zpracovaná
v letošním roce 2015. Co je cílem odborně zpracovaných přípravných
materiálů pro zlepšení dopravní situace ve městě? Záměrem je odlehčit životu
na náměstí a nabídnout jiné možnosti parkování, jak městské tak i soukromé,
případně kombinace dalších možností, vyznačit město novými dopravními
značkami a zejména kompletním informačním systémem.
V průběhu projektu město svolá veřejné setkání a vyzve občany
ke spolupráci na projektu.
Průjezd náměstím
Náměstí je vyhlášeno obytnou zónou a tvoří ji území od gumového prahu
v ulici Pod zámkem po gumový práh na konci náměstí 5. května a nově
zařazená ulice Příčná. Znamená to, že v tomto vyhraněném prostoru se
pohybuje člověk i auto jako rovnocenný partner a pro celé toto území platí pro
projíždějící auta maximální rychlost 20 km!!!
Problém průjezdu ulicí Pod zámkem a náměstí 5. května:
Průjezd obytnou zónou je povolen dopravním prostředkům do 3,5 tuny!
Není možné ani vhodné, aby náměstím – Městskou památkovou zónou –
projížděly nákladní vozy a vozy nad 3,5 tuny, samozřejmě mimo zásobování
obchodů ve městě, dopravy uhlí pro trvale zde žijící občany, autobusové spoje
meziměstské dopravy atp.
ODPAD
Obecně konstatujeme, že odpad produkují občané a návštěvníci města
a Město má zákonnou povinnost zajistit jeho likvidaci. Smlouvy uzavřené
na likvidaci komunálního odpadu má Město s firmou Marius Pedersen
a dále odvoz tříděného odpadu a odpadu ze Sběrného místa, zajišťuje firma
Resur spol. s r.o.
Do Sběrného místa mohou občané města odvážet bioodpad, stavební suť,
pneumatiky, barvy, elektroodpad, skříně, gauče atp. V případě, že nemají
možnost občané odvést odpad sami, mohou požádat o pomoc Městskou
společnost Bečov, s.r.o.
BIOODPAD
Město zajišťuje likvidaci bioodpadu rozmístěním hnědých popelnic, které
odváží MSB s.r.o. na Sběrné místo, kde se nachází kontejner. Postupně je

zvyšován počet stanovišť tříděného a bioodpadu ve městě, i rozšiřovány
nádoby o další druhy odpadu, například nádoby na plechovky, textil atp.
ŽÁDÁME OBČANY, ABY V ZÁJMU NAŠEHO SPOLEČNÉHO ŽIVOTNÍHO
PROSTORU PEČLIVĚ TŘÍDILI A UMÍSŤOVALI ODPADY DO PŘÍSLUŠNÝCH
NÁDOB.
Porada brigádníků

Pracovní porada Města s Policií ČR Obvodním oddělením Bečov
Mgr. R. Žemličkou, Mgr. D. Wizovskou a brigádníky-studenty, kteří
v letních měsících vykonávali Dozor parkování. Tito mladí lidé v létě 2015
pomáhali při organizaci dopravy a dalších nutných záležitostí ve městě
a patří jim za to poděkování. OH
Europoslanec Tomáš Zdechovský navštívil Karlovarský kraj, Bečov
nad Teplou a Klášter Teplá.

V Bečově nad Teplou měl poslanec Evropského parlamentu příležitost
zúčastnit se slavnostního předávání vysvědčení žákům 9. třídy v zámecké
kapli, projednat informace starostky města Olgy Halákové o strategických
plánech města, seznámit se s úspěchy a plány na obnově města, provozu
zámku a s připravovanými vizemi na obnovu tohoto významného místa
cestovního ruchu Karlovarského kraje.
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Zemřel Maximilián von Croy

Františka Peřinová
Paní Františka Peřinová se obětavě věnuje životu kolem kostela se všemi
světskými starostmi. Jednou z nich je otevírání kostelních dveří v průběhu
turistické sezóny, aby měli lidé možnost nahlédnout do kostela sv. Jiří
v Bečově nad Teplou. Za dlouhá léta starostlivosti jí děkujeme. OH

Vnuk posledního hraběte Jindřicha Beaufort-Spontin na Bečově Maximilián
von Croy po dlouhé nemoci zemřel 17. června 2015. Smuteční obřad se konal
v Rakovníku a pohřben byl ve Slabcích. Několik setkání s Maximilianem Prinz
von Croy se uskutečnilo v Bečově nad Teplou na radnici, v místní restauraci
U zámku a v Bečovské botanické zahradě. V rozhovorech, kterých jsme se
zúčastnili, se pan Croy věnoval době, kdy navštěvoval svou rodinu v Bečově
nad Teplou a vyprávěl o příbězích svého života. Maximilian Prinz von Croy
se narodil v roce 1932 na zámku v Slabcích a vyrostl v Bavorsku, kde získal
technické vzdělání a později se stal úspěšným obchodním šéfem pro MercedesBenz-Niederlassung. Po listopadu 1989 se pan von Croy do Čech vrátil a založil,
v blízkosti svého rodiště, společně s panem Ladislavem Vybíralem, firmu CROY.
Od roku 1991 žil pan von Croy trvale v Rakovníku. OH
Mladí občané
Seskupení Mladí občané navštívili radnici v Bečově nad Teplou v rámci pořádané Letní školy v Mariánských Lázních. Zajímaví a zvídaví mladí lidé prodiskutovali
se starostkou města hodně z toho, co patří ke správě města a k rozvoji naší společnosti. Bylo mi ctí se s nimi setkat a přeji jim v budoucnu hodně úspěchu. OH
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Zápisy ze zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
6. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou konané ve středu
24. června 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, M. Nepraš, Ing. P. Kužvart, L. Sýkorová,
Mgr. P. Omrai Kvitová, Mgr. V. Dicá, Ing. P. Špak, DiS. A. Kubincová, J. Špak
Program:
6/01 ZAHÁJENÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
6/02 KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
6/03 ZÁVĚREČNÝ ÚČET A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA,
ZŠ A MŠ BEČOV NAD TEPLOU, MSB s.r.o.
6/04 SCHVÁLENÍ ÚVĚRU
6/05 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ,
6/06 RŮZNÉ – DOTACE, SMLOUVY, INVENTURNÍ PROTOKOLY,
POZEMKY A DALŠÍ
Navržený program schválen 8 hlasy

K bodu 3) Závěrečný účet města
ZMě schvaluje:
a) celoroční výsledek hospodaření a závěrečný účet města Bečov nad Teplou
za rok 2014, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok
2014 se závěrem – bez výhrad
b) účetní závěrku města Bečov nad Teplou za rok 2014 dle zákona o obcích č.
128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů s příjmy ve výši 18 130 336,74 Kč
a výdaji ve výši 19 995 925,01Kč. Výsledek financování města v roce 2014 je
tedy – 1. 865 588,-Kč
c) účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Bečov nad Teplou, příspěvkové
organizace města Bečov nad Teplou za rok 2014, dle zákona o obcích
d) výsledek hospodaření Městské společnosti Bečov, s.r.o. za rok 2014 se
závěrem – ztráta ve výši 77.000,-Kč a ukládá jednateli ve spolupráci s Dozorčí
radou předložit zprávu o návrhu řešení hospodaření na rok 2015 na jednání
8. ZMě.
Usnesení schváleno 9 pro
K bodu 4) programu – Schválení úvěru

K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určena: Mgr. D. Wizovská
Schváleno 8 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: J. Špak, Ing. P. Kužvart
Schváleno 8 hlasy
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: Ing. P. Špak
Členové komise: Mgr. P. Omrai Kvitová, L. Sýkorová
Zvoleni 8 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 5. zasedání, ze dne 7. dubna 2015.
Usnesení schváleno 8 hlasy
E) – Předání osvědčení a slib zastupitele
Dne 19. 06. 2015 podal písemnou rezignaci Ing. Jiří Šindelář na mandát
zastupitele.
1. náhradnice příslušné volební strany Volba pro Bečov paní Monika Brůžová,
která se stala členkou ZMě dnem 20. 06. 2015, podala dne 22. 06. 2015
písemnou rezignaci na mandát člena ZMě Bečov nad Teplou.
Členem ZMě Bečov nad Teplou se tak dnem 23. 06. 2015 stal 2. náhradník
volebního seskupení Volba pro Bečov, pan Mgr. Vladimír Dicá, který
následně složil slib před ZMě pronesením slova „slibuji“ a potvrdil slib svým
podpisem pod příslušný text. V příloze tohoto zápisu je slib písemně doložen
na samostatném jednom listu.
ZMě bere na vědomí řádný vznik a držení mandátu člena zastupitelstva města
Bečov nad Teplou Mgr. Vladimíra Dicá ve volebním období 2014-2018, jak je
výše uvedeno a jak bylo při tomto jednání ZMě veřejně ověřeno a potvrzeno.
Usnesení schváleno 9 hlasy

OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení
ZMě bere na vědomí informace o plnění usnesení:
č. 05/03/06 trvá, 05/03/04 – bude znovu projednáno v ZMě, 05/03/07 - trvá.
Usnesení schváleno 9 hlasy

1) ZMě schvaluje nabídku přijetí úvěru ve výši 3.500 000,-Kč na opravu Školní
ulice větev č. I, V a VI v případě finančních možností větev č.II., od České
spořitelny a.s., T. G. Masaryka 569/14, 360 01 Karlovy Vary. Splatnost úvěru
8 let, měsíční splátka úvěru 36.500,00 Kč, úroková sazba 1,27% p.a. po celou
dobu úvěrového vztahu. Počátek splatnosti tohoto úvěru je stanoven od
30. 11. 2015. Dva stávající úvěry města končí v červnu a prosinci 2015.
Usnesení schváleno 9 pro
2) ZMě schvaluje smlouvu mezi městem a MSB, s.r.o., Školní 430, Bečov
nad Teplou, zastoupenou Petrem Chomickým, IČ: 252 210 01, dle předložené
nabídky včetně rozpočtu výkaz výměr, s předmětem smlouvy – Školní ulice
- oprava komunikací – větev I., V., VI, za cenu díla celkem 3.213 274,73 Kč
včetně DPH, s termínem opravy červenec – září 2015. Předloženy byly celkem
2 nabídky, nabídka firmy V. Krystyn, Horní 94, Dalovice, IČ 49767542, za cenu
o dílo ve výši 3.682 037,37 Kč a výše uvedená nabídka MSB, s.r.o., Bečov nad
Teplou.
Usnesení schváleno 9 pro
K bodu 5) Rozpočtová opatření
1) ZMě bere na vědomí přijaté Rozpočtové opatření č. 2
RO č. 2/2015
Zvyšují se příjmy
Pol. 1122
- 2.604.900,- Kč daň z příjmu právnických osob za OBEC
Zvyšují se výdaje
§ 6399 pol. 5362
- 2.604.900,- Kč daň z příjmu právnických osob za OBEC
Usnesení schváleno 9 pro
2) ZMě schvaluje Rozpočtové opatření č. 3
RO č. 3/2015
Přesun z § 3636 pol. 6…
- 285.600,- Kč územní rozvoj
Přesun na § 3635 pol. 6…
- 285.600,- Kč územní plán
Přesun z § 2143 pol. 5…
- 41.500,- Kč cestovní ruch
Přesun na § 3231 pol. 5…
- 21.500,- Kč základní umělecká škola
Přesun na § 3113 pol. 5…
- 20.000,- Kč ZŠ a MŠ Bečov n.T. nákup učebních
pomůcek pro 2. stupeň
Usnesení schváleno 9 pro
K bodu 6) Různé – dotace, smlouvy, inventurní protokoly, pozemky a další
1) ZMě zamítá žádost manželů Jiřiny a Jana Keňových, ul. Říční 90, Bečov
nad Teplou o koupi části p. p. č.3128/1 ostatní plocha ostatní komunikace
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v k. ú. Bečov nad Teplou. Důvodem zamítnutí je příprava strategického dokumentu
města nového územního plánu.
Usnesení schváleno 9 pro
2) ZMě zamítá žádost manželů Beránkových, Úzká ul., Bečov nad Teplou o koupi
části komunikace p. p. č. 3113/3 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú,
Bečov nad Teplou. V současnosti je tato část pozemku v nájmu žadatele na dobu
neurčitou a město nepřipravuje v tomto směru žádnou změnu.
Usnesení schváleno 6 pro, zdrželi se 3 - L. Sýkorová, M. Nepraš, P. Omrai Kvitová
3) ZMě bere na vědomí žádost Jaroslava Svobody, Hradní Bašta, náměstí 5.
května 19, Bečov nad Teplou, IČ: 27981843 o umístění billboardu na křižovatce
Mariánskolázeňské a Karlovarská ulice. Další jednání i této žádosti proběhne
na nejbližším zasedání Výboru pro regeneraci MPZ a obnovu obce, kam bude
pozván i žadatel. Výbor MPZ projedná žádost na příštím zasedání. Zástupci Hradní
Bašty budou přizváni.
Usnesení schváleno 9 pro
4) ZMě schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Bečov nad Teplou
a Karlovarským krajem na poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského
kraje ve výši 1.753.470,-Kč na realizaci investiční akce: Krásný Jez – zásobování
pitnou vodou. ZMě pověřuje starostku města k provedení příslušného
Rozpočtového opatření, souvisejícího s výše uvedeným usnesením.
Usnesení schváleno 9 pro
5) ZMě schvaluje:
a) Smlouvu mezi městem a VSOZČ Karlovy Vary zastoupeným Ing. Josefem
Horou, s předmětem smlouvy investiční akce: „Krásný Jez – zásobování pitnou
vodou“ poskytnutí finanční výpomoci městu ve výši 545.391,00 Kč (599.551,-Kč
mínus 54.160,-Kč-Tepelská) Touto smlouvou se v celém rozsahu ruší Smlouva
schválená na 4. ZMě města Bečov nad Teplou ze dne 26. února 2015 Bod jednání
04/03/01. ZMě pověřuje starostku města k provedení příslušného Rozpočtového
opatření, souvisejícího s výše uvedeným usnesením.
b) a dále příspěvek města Bečov nad Teplou na realizaci akce Krásný Jez –
zásobování pitnou vodou výši 345.840,-Kč. Realizaci stavby provede firma TOMAN
– inženýrské sítě a.s. Slovanská alej 28, 326 00 Plzeň v souladu s usnesením ZMě
Bečov nad Teplou bod jednání č.:04/03/02 ze dne 26. února 2016, za celkovou
cenu ve výši 2.698.861,-Kč.
Usnesení schváleno 9 pro
6) ZMě schvaluje
a) Smlouvu mezi městem a Karlovarským krajem s předmětem smlouvy
poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na opravu ulice Školní ve výši
150.000,-Kč.
b) Smlouvu mezi městem a Karlovarským krajem o poskytnutí dotace na realizaci
projektu a zabezpečení vypracování návrhu Územního plánu města Bečov nad
Teplou a ve výši 150.000,-Kč.
Usnesení schváleno 9 pro
7) ZMě schvaluje objednávku města se zapsaným spolkem Cesta z města,
Nežichov 8, 364 01 Toužim, na zajištění nedělního dopoledního hudebního
programu XII. Bečovských slavností dne 19. července 2015 od 9:00 - 13:00
hodin - Snídaně v Bečovské botanické zahradě Fair trade snídaně z regionálních
a místních potravin, zajištění zastřešeného pódia - 5.000,-Kč, ozvučení - 4.000,Kč, hudební vystoupení Bylo nás sedm - 4.000,-Kč, Proo-one - 4.000,-Kč a West
Country - 3.000,-Kč.
Usnesení schváleno 6 pro, zdrželi se – A. Kubincová, M. Nepraš, L. Sýkorová
8) ZMě schvaluje:
a) Inventurní vyřazovací protokol č. 1-5.
b) inventarizační zprávu zpracovanou ke dni 31. 12. 2014 v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb.
Usnesení schváleno 9 pro
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9) ZMě bere na vědomí zápis Osadního výboru Krásný Jez č. 2/2015 ze
dne 12. 5. 2015 se závěrem:
1) žádost o převod p.p. č. 747/4 v k. ú. Krásný Jez do vlastnictví města - město
vyřizuje připomínkovat pozemek pro volnočasové aktivity do Územního plánu
města - návrh předloží starostka pořizovateli a zpracovateli ÚPD s tím, že výsledek
bude spíše později
2) koupě a zabudování dětského hřiště (DH) Tomáš Komfort 140 + houpačkový
modul Palis Gym s houpačkami - podmíněno vlastnictvím městského pozemku
a zajištěním finančních prostředků ve schváleném rozpočtu města; případně
přípravou na rok 2016 včetně získání dotace na DH
3) zajištění volného vstupu do okolních lesů, bez přehrazení cest ohradníky
-zakotveno v návrhu pachtovní smlouvy a projednáváno s touto podmínkou
4) oprava cesty - cesta bude upravena MSB s.r.o. do podzimu 2015.
Usnesení schváleno 9 pro
10) ZMě schvaluje Dohodu mezi městem a firmou Resur spol. s.r.o., Mostecká
187, 362 32 Otovice u Karlových Varů, která se týká navýšení počtu nádob
na tříděný odpad.
Usnesení schváleno 9 pro
11) ZMě schvaluje pro zadání poptávky na zpracování stavební projektové
dokumentace akce města „Bytový dům“ v Mariánskolázeňské ulici tyto firmy:
Ing. Šárka Dubská, Na Vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary; e-mail: sarka.dubska@
email.cz, tel.: 728 118 587; Lenka Broumová, Dražov 132, 364 01 Karlovy Vary
e-mail: lenkabroumova@seznam.cz, tel.: 777 874 335; Ing. Tomáš Bernášek
Atelier KNO, Nerudova 372, 432 01 Kadaň, email: tomas.bernasek@tiscali.cz, tel.:
731 155 167.
Usnesení schváleno 9 pro
12) ZMě schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi městem a Policií ČR Obvodním
oddělením Bečov nad Teplou s předmětem smlouvy bezplatné dočasné užívání
fotopasti. Konkrétní místo instalace fotopasti bude vždy projednáno ve spolupráci
města a PČR OOBnT.
Usnesení schváleno 9 pro
13 A) ZMě schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bečov nad Teplou
a) spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Bečov nad Teplou na zajištění
činnosti ve finanční výši 20.000,-Kč.
b) neziskové organizaci Svaz postižených civilizačními chorobami v České
republice, z.s. na akci Srdce pro civilky 2015 na ocenění 4 zástupců místní
organizace SPCCH Bečov nad Teplou ve výši 2.360,-Kč.
c) Mateřskému a rodinnému centru CVRČEK Bečov nad Teplou - 2.500,-Kč.
Usnesení schváleno 9 pro
13 B) ZMě schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bečov nad Teplou
Gymnáziu v Chebu na podporu dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR
ve výši 2.000,-Kč.
Usnesení schváleno 5 pro, zdrželi se - P. Kužvart, L. Sýkorová, A. Kubincová, M.
Nepraš
14) ZMě schvaluje Dodatek č. 4 k Nájemní smlouvě č. 321NO7/29 Smlouvu mezi
městem a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/1
1a, 130 00 Praha 3, zastoupeným Ing. Pavlem Brandlem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, Karlovy Vary. Dodatek
se týká pronájmu pozemku p.p.č. 99/1 ostatní plocha o výměře 4.158 m2, v k. ú.
Vodná Bečov nad Teplou.
Usnesení schváleno 9 pro
15) ZMě Bečov nad Teplou ruší zadávací řízení veřejné zakázky na pořízení nového
hasičského auta pro město Bečov nad Teplou na základě doporučení komise pro
posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17. 06. 2015. Komise zkonstatovala,
že dvě ze tří doručených nabídek obsahují nabídkovou cenu vyšší než je cena
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předpokládaná a stanovena podle finančních možností zadavatele a finančních
prostředků poskytovatele dotace a v souladu s § 84, odst. 2, písm. d) a e) zákona
č. 137/2006 Sb., v platném znění.
Usnesení schváleno 9 pro
16) ZMě schvaluje opakované zadávací řízení veřejné zakázky na pořízení nového
hasičského auta pro město Bečov nad Teplou, dodávku cisternové automobilové
stříkačky pro JSDH Bečov nad Teplou II, v termínu vyhlášené výzvy od
25. června 2015, s termínem zasedání výběrové komise dne 13. 07. 2015 a tato.
hodnotící kritéria:
1. nabídková cena včetně DPH v Kč 90 %
2. funkční a technické vlastnosti 10%
jiné požadavky zadavatele vložení ustanovení v článku 18 - Zadavatel si vyhrazuje
právo v souladu s § 44, odst. 6 zákona věcně vymezit část dodávky, která nesmí
být plněna subdodavatelem a to část nástavba CAS
seznam uchazečů:
WISS Czech s.r.o., THT Polička s.r.o., ZHT Group s.r.o., Fire Tital s.r.o., Ziegler
Hasičská technika s.r.o.
seznam členů komise VŘ:
Olga Haláková, Ing. Petr Kužvart, Miroslav Nepraš, Jiří Horník, Stanislav Řezníček
seznam členů zástupců komise VŘ: Ing. Roman Krumphanzl, Petr Janoušek
Usnesení schváleno 9 pro
17) ZMě schvaluje zadání zpracování Studie organizace dopravy ve městě
ateliérem Promika s.r.o. Muchova 9, 160 000 Praha 6, IČ: 26080273, za cenu
70.180,-Kč včetně DPH, s podmínkou zapracování Pasportu dopravního značení
a Pasportu komunikací města Bečov nad Teplou.
Usnesení schváleno 9 pro
18) ZMě schvaluje
a) plán koupě části pozemkové parcely č. 7/1 v k.ú. Krásný Jez (celková rozloha
1.537 m2) pod pomníkem padlým v 1. světové válce v rozsahu včetně zábradlí,
který pomník ohraničuje a část parcely mezi pomníkem a potokem v celé délce
parcely; dále část téže parcely p.p.č.7/1 parcely, která slouží v současnosti jako
okraj komunikace vedoucí k místnímu železničnímu nádraží.
b) zadání zpracování Geometrického plánu na zaměření části výše uvedených
pozemku p. p. č. 7/1 v k.ú. Krásný Jez ve vlastnictví paní Juliany Graiciarové,
Krásný Jez, Bečov nad Teplou.
Usnesení schváleno 9 pro
19) ZMě schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Bečov nad Teplou
a Místní akční skupinou Kraj živých vod (MAS Kraj živých vod) s předmětem
smlouvy převod majetku do vlastnictví města Bečov nad Teplou, získaného
a realizovaného z dotačních prostředků, v souladu s inventurním seznamem
zpracovaným k 30. 4. 2015. Finanční výši hodnoty darovaného majetku je
220.000,-Kč.
Usnesení schváleno 9 hlasy
20) ZMě stanovuje měsíční odměnu zastupiteli Mgr. V. Dicá v souladu s usnesením
Ustavujícího zastupitelstva ze dne 5. listopadu 2014, Bod jednání č.8B, v celkové
výši 780,-Kč (člen zastupitelstva 280,- Kč + 500,-Kč člen Finančního výboru),
s účinností od 1. července 2015.
Usnesení schváleno 7 hlasy, zdrželi se - O. Haláková, V. Dicá
21 A) ZMě zamítá žádost pana Libora Baláka o koupi části p.p.č. 3210/5 v k. ú.
Bečov nad Teplou, vodní plocha, využití přírodního toku.
Usnesení schváleno 9 hlasy
21 B) ZMě vyhlašuje záměr pronájmu tohoto pozemku za účelem vybudování
přístupové cesty k Muzeu hrníčků.
Usnesení schváleno 9 hlasy
22) ZMě schvaluje
a) vyhlášení záměru prodeje pozemků 379/4 ostatní plocha v k.ú. Krásný Jez,
východní část pozemku o výměře cca 2200 m2 (na základě žádosti se záměrem

vybudování naučné stezky jáchymovských dolů, štoly Krásný Jez, Májská, Háje
a Teplička).
b) vyhlášení záměru pronájmu pozemků p.p.č. 340/23, 340/24, 340/26, 414/2,
500/7, o celkové výměře 53.630 m2.
Usnesení schváleno 9 hlasy
23) ZMě souhlasí se záměrem navýšení parkovacího poplatku na náměstí
5. května a ukládá starostce města připravit aktualizaci příslušného Nařízení
1/2008, vydaného Radou města s účinností od 11. 5. 2008.
Usnesení schváleno 9 pro
24) ZMě schvaluje dle předložených nabídek zadání zpracování žádosti
o dotaci a projektovou dokumentaci pro oblast podpory 1.OPŽP 2014-2020 –
digitální povodňový plán a varovný informační systém pro město Bečov nad
Teplou, firmě Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5, IČ: 47116901
zastoupenou Ing. Šárkou Balšánkovou. Celková cena díla je 60.500,-Kč včetně
DPH.
Usnesení schváleno 9 pro
25) ZMě schvaluje finanční příspěvek pro 3 žáky ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
na letní tábor pořádaný Euregiem Egrensis ve dnech 3 - 8. srpna 2015 v Plavně
v SRN, v celkové finanční výši 5.100,-Kč.
Usnesení schváleno 9 pro
26) ZMě schvaluje finanční příspěvek pro ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou ve výši
20.000,-Kč na nákup učebních pomůcek pro žáky 2. stupně základní školy.
Usnesení schváleno 9 pro
27) ZMě schvaluje objednávky na realizaci části programu XII. Bečovských
slavností:
a) v rámci sobotního programu ve 22:30 hodin kompletní realizace ohňostroje
– firma
Tomáš Hladký, Pyrit project s.r.o., Borská 199/23, 362 63 Dalovice, IČO:
03145964, za cenu 9.700,- včetně DPH.
b) v rámci sobotního programu od 20:00 hodin do 24:00 hodin hudba k tanci Bíza
Band, Václav Bízek, Na Bělidle 499, Český Brod 28201, DIČ: CZ907025973 Email:
bizek.v@seznam.cz, Tel.: +420603933167, za cenu 8.000,- včetně DPH.
c) v rámci sobotního programu od 14:30 hodin na farské zahradě loutkoherecké interaktivní divadelní představení a výtvarná dílnička pro děti – firma
Pruhované panenky, Lenka Chaloupka Hušková, IČO: 01775952, za cenu
5.500,-Kč + 5,7 Kč/km doprava.
Usnesení schváleno 9 pro
28) ZMě schvaluje Smlouvu o právu provedení stavby mezi městem a Správou
železniční dopravní cesty, st. org. Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město
zastoupeno Ing. Josefem Kalivodou, s tím, že za město byl vyčíslen nájem
za zábor pozemků při stavbě v souladu s obecně závaznou vyhláškou města
ve výši 30.000,-Kč.
Usnesení schváleno 9 pro
29) ZMě souhlasí s výpomocí při výstavbě opěrné zdi a zpevnění svahu
na p. p. č. 3113/1 ve vlastnictví města sousedícími s pozemkem p. p. č.
3113/29 ve vlastnictví manželů Miroslava a Zuzany Křížových, Kostelní 182,
Bečov nad Teplou, vše v k. ú. Bečov nad Teplou. Finanční náklady budou před
realizací předloženy ke schválení do ZMě.
Usnesení schváleno 9 pro
30) ZMě vyhlašuje záměr pronájmu části pozemkové parcely p. p.č. 3241/1v k.ú.
Bečov nad Teplou, ostatní plocha, o výměře cca 2.000 m2 – stávající zahrádky,
za účelem provozování zahrad.
Usnesení schváleno 9 pro
31) ZMě schvaluje zadání objednávky na rozšíření programu XII. Bečovských
slavností (soutěže pro děti a jiné) v sobotní části Uměleckou a produkční
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agenturou Armiger Žatec, zastoupenou Ing. Dočkalem, Hájkova 862, Žatec,
za cenu 20.000,-Kč.
Usnesení schváleno 9 pro
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
Bez dotazů a připomínek
K bodu 3) Závěrečný účet města
O. Haláková informovala, že město úspěšně prošlo auditem, který provedl Krajský
úřad Karlovarského kraje, s čímž jsou zastupitelé obeznámeni.
Bez dalších dotazů a připomínek.
K bodu 4) Schválení úvěru
K plánovaným opravám komunikací O. Haláková sdělila, že budou probíhat
samostatná jednání s obyvateli dotčených komunikací v místech, kde bude provoz
či průchod omezený v průběhu stavby.
K bodu 5) Rozpočtové opatření
O. Haláková: Částka 21.500,-Kč pro ZUŠ představuje vyrovnání výdajů na výměnný
pobyt žáků z Eschenburgu.
K nákupu pomůcek pro základní školu Mgr. J. Rudolfová: Učební pomůcky jsou
nakupovány z položky tzv. neinvestičních výdajů. Tato položka byla v letošním
roce nižší a naopak přibylo placených školení pro pedagogy, které jsou
do neinvestičních nákladů rovněž zahrnuty. Schválených 20.000,-Kč by mělo
tento rozdíl dorovnat.
K bodu 6) Různé - dotace, smlouvy, inventurní protokoly, pozemky a další
1) P. Špak: Výbor pro obnovu a regeneraci MPZ učinil obhlídku místa a shodl se,
že by nebylo dobré a žádoucí měnit stávající praxi a začít prodávat pozemky, které
slouží jako komunikace. V předmětném místě se navíc do budoucna počítá se
zesílením turistického ruchu, a to vzhledem k očekávanému zvýšení návštěvnosti
SHZ Bečov a budoucímu vzniku plánované cyklostezky vedoucí směrem do centra
města.
M. Nepraš: Uvažuje se například o nájmu?
Ing. P. Špak: Zatím o něj nebyl projeven zájem, ale pokud by byly stanoveny
rozumné podmínky, dalo by se o pronájmu uvažovat. V horizontu let však bude
pozemek městem využíván. Naopak by bylo strategické, dokoupit cca 0,5 m
na rozšíření cesty. Na předmětném pozemku je navíc věcné břemeno na vedení
sítí, které je třeba městem chránit.
2) P. Špak: Stanovisko Výboru MPZ je shodné jako u předchozího případu.
Pronájem v tomto případě funguje a je možno jej prodlužovat. Je potřeba opět
trvat na principu, že město komunikace neprodává.
3) P. Špak: Výbor MPZ nedoporučil ZMě pronájem pozemku pro účely umístění
informačního panelu z odůvodnění, aby nedošlo k narušení plánovaného
jednotného řešení navigačního systému města. Značení je nyní v dostatečné míře
zajištěno a navíc je možné zahájit jednání s dopravním inspektorátem o možné
optimalizaci značení upozorňujícího na parkoviště v okolí křižovatky Karlovarské,
Plzeňské a Mariánskolázeňské ulice. Není třeba nestandardním řešením zavádět
precedens.
M. Nepraš: V jakém horizontu by se měla dopravní situace zlepšit?
P. Špak: V programu jednání ZMě je navrženo zadání dopravního generelu města
a zadání realizace dopravního systému. Budeme se snažit, aby to bylo co nejdříve.
Je to otázka několika měsíců. Během této doby by se zadal projekt na zpracování
navigačního systému.
M. Nepraš: Přesto si myslím, že by projednávané řešení usnadnilo současnou
dopravní situaci.
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P. Špak: Můžeme hovořit o vizuální podobě, ale jde především o to, nevytvářet
precedens a nezahlcovat město reklamou. Toto by mělo být městem regulováno.
O. Haláková: Všichni chceme zlepšit dopravní situaci. Město už zakoupilo
pozemek, kde se parkoviště vytvoří a nechalo zpracovat dopravní pasport, kde
jsou značky řešeny. Ale chceme ještě nechat vytvořit zmiňovaný dopravní generel.
Domníváme se, že je lepší využít oficiálního značení než billboardů.
A. Kubincová: Myslím, že město situaci dostatečně neřeší a dokud nebude nic
jiného, mohli bychom přijmout navrhované řešení.
O. Haláková: Není pravda, že situaci neřešíme, kdo sleduje rozhodnutí zastupitelstva
tak byl měl být o tom informován. Značky jsou schváleny dopravním inspektorátem,
je zpracován pasport dopravního značení města a značky můžeme koupit a osadit.
Je to otázka financí. Dopravní generel zadaný na dnešním zastupitelstvu bude
řešit dopravní situaci v celém městě, včetně navigačních systému. Bude hotový
v krátké době. Je třeba dbát na to, že jsme v oblasti národní kulturní památky
a musíme řešit situaci komplexně a ne nahodile, jak si kdo vzpomene
M. Nepraš: V oficiálním značení bude i značení na parkoviště Svobodových?
O. Haláková: Ano, samozřejmě. Jde jen o to, označit parkoviště jednotnými
značkami.
L. Sýkorová: Kdy mohly být značky zakoupeny?
O. Haláková: Jedná se o komplexní značení v celém městě, je potřeba s tím počítat
v rozpočtu a vyčlenit potřebnou finanční částku.
A. Kubincová: Projednávané navrhované řešení by nás ale nic nestálo.
P. Špak: Ano, ale jsou zde jiná rizika. Jde o vytvoření precedentu. Současné značení
není špatné a o jednu značku jej můžeme vylepšit. Vítáme iniciativu p. Svobody,
která dala další podět k řešení situace.
P. Svoboda: Souhlasím s vaším názorem, ale značka od Plzně je vzdálená cca
kilometr a auto ji snadno mine. Když jedu od Varů, značky si také nevšimnu.
Když člověk přijede do centra, je dopravní situace špatná. Navrhl jsem něco,
co by městu v nějakém časovém horizontu pomohlo. Cedule není pojata jako
reklama, ale lidé, co minou běžnou značku dojedou až na náměstí a neví kudy
kam. Iniciativa směřovala k tomu, učinit na zkoušku alternativu, která může
dočasně sloužit, než bude jiné řešení. Vše je na podvozku a mobilní, na zimu
je možno ceduli sklízet.
O. Haláková: Od 2. července nastupují na dozor parkování brigádníci, kteří
budou pomáhat řešit situaci na náměstí. Pojďme si s podnikateli sjednat
schůzku a najít cestu, která je v souladu s dopravními předpisy, které jsou
zavedené. Na umístění dopravních značek spolupracujeme s dopravním
inženýrem Kohoutem. Bečov je příliš malý, nebylo by dobré zanést jej
nahodilými billboardy.
P. Špak: Pojďme tedy upustit od pronájmu pozemku.
O. Haláková: Po zabočení na Mariánskolázeňskou by bylo vhodné umístit značení
na parkoviště.
P. Svoboda: Ceduli je třeba umístit na nejviditelnější místo.
P. Kužvart: Já si umím představit, že by tam ta cedule stála, i když koncepční to
není. Nebylo by to formou nájmu, ale bylo by to mobilní a dočasné, než bude jiné
koncepční řešení Auta v centru města nadělají více škody než poutač.
p. Svoboda st.: Souhlasím, na náměstí je mnoho aut. Ty nevadí a cedule ano?
P. Svoboda: Mluvil jsem s kastelánem Wizovským po telefonu. Považuji ho
za památkáře a řekl mi, že když to není reklama, ale jen mobilní poutač, nevidí
v tom problém.
O. Haláková: Tomáš Wizovský je členem výboru MPZ a výbor se usnesl
na nějakém stanovisku. Budete pozváni na jednání, kde bude Tomáš Wizovský
i předseda výboru MPZ.
4) Bez dotazů a připomínek.
5) Bez dotazů a připomínek.
6) Bez dotazů a připomínek.
7) Bez dotazů a připomínek.
8) Bez dotazů a připomínek.
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9)
1) O žádosti o převodu pozemků informuje Ing. P. Kužvart. Administrativní
průtahy byly způsobeny personálními změnami a dalšími peripetiemi.
V. Sochrová: Chtěli bychom, aby alespoň část pozemku patřila městu a nebyla
využita na stavbu rodinného domu.
O. Haláková: Také chceme, aby byla část pozemku využívána dle přání obyvatel
k setkávání a k volnočasovým aktivitám, můžeme to později navrhnout
do územního plánu, který se zpracovává
P. Kužvart: V současném plánu je pozemek uvažován k zastavění. Pokud jej
změníme na volnočasové aktivity, budeme vyzváni k jeho navrácení nebo
doplacení kupní ceny. Teď se budeme soustředit na převod a pak se uvidí, co
dál. Teď má pozemek v nájmu nájemník, když se převod povede, bude dispozice
od příštího roku.
2) O. Haláková: Napadlo nás koupit jednotlivé herní prvky. K žádosti o dotaci
na dětské hřiště je třeba mít vlastní pozemek a zde stále probíhá jednání.
3) P. Kužvart: P. Klein opět pozměnil svou žádost o propachtování pozemků,
ale byl upozorněn, že cesty musí být průchozí, a jejich uzavření je důvodem
k odstoupení od smlouvy.
M. Wisniowski: Cesty jsou však přehrazeny.
Ing. P. Kužvart: S panem Kleinem komunikuji. V emailu z června pan Klein
upřesňuje, které pozemky má zájem využívat a které ne. U těch, kde se nepase
dobytek, píše, že nejsou ohrazeny. V případě potřeby provedeme šetření na místě.

tabule, dřevěné lavice, altán nad pramenem, zpevněná plocha, vše je uvedeno
v příloze. V případě vandalizmu se musí postarat o náhradu město.
p. J. Rudolfová oznámila, že jedna z lavic ve Vodné byla patrně ukradena
O. Haláková: město ji bude muset znovu pořídit.
20) O. Haláková: Odměna je stanovena dle usnesení ustavujícího zastupitelstva.
Do budoucna by asi bylo vhodné otevřít otázku, zda nehonorovat i ostatní členy
výborů, kteří nejsou zastupiteli.
21) P. Kužvart přečetl žádost. S p. Balákem hovořil a vysvětlil mu, že je pozemek
veden jako vodní tok. Byl by tedy možný pouze pronájem, což už přislíbila dřívější
Rada města, a to za podmínky, že by pan Balák dokázal v souladu s předpisy
vybudovat lávku. Pan Balák stanovisko respektuje a prosí o dotažení toho, co rada
slíbila. Ing. P. Kužvart navrhuje schválit záměr pronájmu pozemku a na příštím
zastupitelstvu schválit pronájem za účelem vybudování stezky k Muzeu hrníčků.
22) P. Kužvart: Záměr vyhlášen po dohodě s p. Kleinem, který chce naučnou
stezku na téma Jáchymovských dolů vytvořit.
23) O. Haláková: Důvodem plánovaného navýšení parkovacího poplatku
na náměstí je odlehčení dopravní situace v centru města a možného parkování
na jiných levnějších místech mimo náměstí.

13 A) b) O. Haláková: SPCCH by rád vyjádřil poděkování svým aktivním členům
v rámci celé republiky formou udělení brože. V Bečově spolek pracuje výborně,
proto souhlasíme s návrhem poděkování pro osoby, které si místní SPCCH
navrhne. S předsedkyní spolku paní M. Kávovou již byla věc projednána

24) M. Nepraš, O. Haláková: Do výběrového řízení se na základě poptávky přihlásily
3 firmy – Hydrosoft Veleslavín s.r.o., ENVIPARTNER s.r.o. a Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s. Na základě digitálního povodňového plánu a varovného
informačního systému by byl po městě umístěn bezdrátový rozhlas, který by
navazoval na SMS systém a dalo by se lépe přenášet informace občanům o stavu
toku a další potřebné zprávy. Nový systém umí vyhodnocovat situaci a informovat
např. jen určité skupiny obyvatel. Nyní je řešeno pouze podání žádosti o dotaci,
a pokud bychom uspěli, postupovalo by se dál v příštích letech. Získaná dotace
by mohla být až 85%.
O. Haláková: Jisté je, že náš Povodňový plán města je zastaralý a je třeba situaci
řešit.

13 B) O. Haláková: Ředitel Gymnázia v Chebu navštívil Bečov a přednesl svoji
žádost osobně. Dějepisná soutěž je významnou republikovou akcí. 65 obcí
z Karlovarského kraje soutěž podporuje, jsou uvedeny v katalogu, který je velmi
dobrou reklamou pro město.
A. Kubincová: Navrhuji hlasovat o bodě odděleně.
L. Sýkorová: Připojuji se, měli bychom podporovat především naše žáky a školu
Po proběhlé diskuzi bylo o návrhu hlasováno odděleně.

25) O. Haláková: Nejde o novinku, ale o tradiční záležitost, o kterou je mezi městy
velký zájem. Táboru se na doporučení paní ředitelky školy letos zúčastní žáci
Miroslav Papoušek, Matěj Horvát, Miroslav Zářecký. Tito žáci se účastnili všech
workshopů, soutěží a akcí pořádaných školou, jejich školní prospěch je slušný
a chování bezproblémové. Všichni mají povinnou výuku německého jazyka
a mohou v praxi používat své nabyté znalosti z tohoto jazyka. Příspěvek města
bude 1700,-Kč na žáka, celkem tedy 5100,-Kč.

14) P. Kužvart: V dodatku byla upravena výměra pozemku a technický výpočet
nájmu. Fakticky se jedná o stejné pozemky, změny jsou dány novým zaměřením.

26) Projednáno viz bod 5) Rozpočtová opatření. Bez dalších dotazů a připomínek

10) O. Haláková: Objem tříděného odpadu se zvyšuje a stejný trend se očekává
do budoucna.
11) Bez dotazů a připomínek.
12) Bez dotazů a připomínek.

27) Bez dotazů a připomínek
15) M. Nepraš: Ve veřejné soutěži byly posuzovány 3 nabídky, z nichž jedna byla
podána pod hlavičkou chráněné dílny (v nabídce měli 100% subdodávku firmy,
která vyrábí vozy). Ta nabízela nejnižší cenu, ale tím, že byla od chráněné dílny,
měla 15% zvýhodnění v oblasti nabídky. V reálu však cena překročila stanovenou
hranici a byla dokonce nejvyšší. Nastaly důvody pro zrušení výběrového řízení.
Komise se bude muset sejít znovu v červenci a znovu hodnotit v druhém kole.
16) M. Nepraš: Došlo ke změně hodnotících kritérií. Tato kritéria se zúžila a došlo
k zákazu nástavby formou subdodávky.
17) Bez dalších dotazů a připomínek
18) O. Haláková: Hovořila jsem s majitelkou pozemku a ona i její syn by byli
vstřícní k jednání. Odhad kupní ceny by mohl být 130,- Kč/m2, celkem cca
20.000,-Kč. Pomníky v Bečově n. T., Vodné i Krásném Jezu připadly do majetku
města prohlášením o nálezu.
19) O. Haláková informovala a upřesnila, o jaký majetek se jedná – informační

28) O. Haláková: Stavba je plánována podél železniční tratě Mariánské Lázně –
Karlovy Vary v rámci projektu zaměřeného na zrychlení dopravy.
29) O. Haláková: V minulosti došlo k odstranění původní kamenné zdi mezi
pozemkem manželů Křížových a pozemkem města. Na jejím místě jsou nyní
pražce, které se vyklání. Manželé Křížovy přišli s návrhem, že společně s městem
by se pustili do opravy zdi. Nyní se zatím jedná v obecné rovině. Až bude konkrétní
vyčíslení, bude se muset řešit znovu a podrobněji.
30) O. Haláková: Jde o území 4 současných zahrádek mezi řekou a nádražím, které
přešly do majetku města koupí od Českých drah, a které dosud nebyly smluvně
řešeny. Do budoucna je v oblasti podél řeky plánována cyklostezka a toto území se
bude přesně zaměřovat. Poté se stanoví konkrétní hranice cyklostezky i zahrádek.
Vyzvali jsme zahrádkáře, aby si podali žádosti o pronájem.
31) O. Haláková: Jedná se o rozšíření sobotního programu např. o soutěže pro
děti. Slavnosti zaštítí pan Danny Douglas, který si přivede 2 hosty. Součástí
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slavností by mělo být rovněž natáčení filmu. O slavnosti je velký zájem ze strany
médií. Zastupitelé mají informace na MěÚ. V pátek se bude konat tradiční koncert
při svíčkách, v sobotu je připraven program na náměstí a nedělní program se
bude odehrávat v Botanické zahradě (viz bod 6) 7).
Mgr. J. Rudolfová předala zastupitelům písemně zpracované aktuální informace
o škole, se kterými je rovněž ústně seznámila.
Starostka O. Haláková na závěr poděkovala Ing. J. Šindelářovi za jeho letitou
a obětavou práci pro město i Bečovskou Botanickou zahradu s tím, že spolupráce
bude nadále pokračovat, a to zejména v oblasti Výboru pro regeneraci MPZ
a obnovy obce.
Jednání 6. zasedání ZMě ukončeno v 19:50 hod.
V Bečově nad Teplou dne 16. 6. 2015
Ověřovatelé zápisu: J. Špak, Ing. P. Kužvart
Oľga Haláková
starostka města

2) ZMě schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0391215489 mezi městem Bečov nad
Teplou a Českou spořitelnou a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, o poskytnutí
úvěru městu Bečov nad Teplou ve výši 3.500 000,-Kč v souvislosti s přijatým
usnesením ZMě č. 06/04/01 ze dne 24. června 2015, na projekt Oprava ulice
Školní, s termínem realizace rok 2015
Usnesení schváleno 8 hlasy
3) ZMě schvaluje Smlouvu mezi městem Bečov nad Teplou a Karlovarským
krajem o poskytnutí účelové, neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského
kraje – odbor regionálního rozvoje, na realizaci projektu „Cyklostezka Teplá
– lávka do Botanické zahrady, ve finanční výši 104.000,-Kč. Celkové náklady
na realizaci projektu činí 147.620,-Kč
Usnesení schváleno 8 hlasy
4) ZMě schvaluje Smlouvu mezi městem a Státním pozemkovým úřadem
ČR na bezúplatný převod pozemku k.ú. Krásný Jez p. p. č. 747/4 o celkové
výměře 1.675 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany nemovitosti –
zemědělský půdní fond (ZPF) a rozsáhlé chráněné území, do vlastnictví města
Bečov nad Teplou v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb.
Usnesení schváleno 8 hlasy

Zapsala: Mgr. D. Wizovská
K bodu 3) Rozpočtová opatření
7. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou konané ve středu
28. července 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, M. Nepraš, Ing. P. Kužvart, L. Sýkorová,
Mgr. P. Omrai Kvitová, Mgr. V. Dicá, Ing. P. Špak, J. Špak
Omluveni: A. Kubincová, DiS
Program:
7/01 ZAHÁJENÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
7/02 SCHVÁLENÍ SMLUV
7/03 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
7/04 RŮZNÉ – HASIČSKÉ AUTO A DALŠÍ
Navržený program schválen 8 hlasy

RO č. 4/2015
Přesun z § 2321 pol. 5…
Přesun na § 2310 pol. 6…
Přesun z § 2321 pol.6…
Přesun na § 2310 pol. 6…

- 54.160,- Kč – přesun z odvádění a čišt. odp. vod
- 54.160,- Kč – přesun na pitná voda
- 400.000,- Kč – přesun z odvád. a čišt. odp. vod
- 400.000,- Kč – přesun na pitná voda

Zvyšují se příjmy
Pol. 4222 org.0022 - 150.000,- Kč dotace Karlovarský kraj územní plán
Zvyšují se výdaje
§ 3635 pol 6…org. 0022 - 150.000,- Kč dotace Karlovarský kraj územní plán
Zvyšují se příjmy
Pol. 4122 org.0019 - 150.000,- Kč dotace Karlovarský kraj Oprava Školní ul.
Zvyšují se výdaje
§ 2212 pol 5… org. 0019 - 150.000,- Kč dotace Karlovarský kraj Oprava Školní ul.
Usnesení schváleno 8 hlasy

K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
K bodu 4) Různé – hasičské auto a další
A) Zapisovatelem zápisu určena: Mgr. D. Wizovská
Schváleno 8 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: J. Špak, Ing. P. Kužvart
Schváleno 8 hlasy
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: Ing. P. Špak
Členové komise: Mgr. P. Omrai Kvitová, L. Sýkorová
Zvoleni 8 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 6. zasedání, ze dne 24. června 2015.
Usnesení schváleno 8 hlasy
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 2) programu – Schválení smluv
1) ZMě schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem a Karlovarským
krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 37.163,00 Kč
na věcné vybavení a odbornou přípravu JSDH Bečov nad Teplou z dotačního
titulu Podpora JSDH obcí Karlovarského kraje.
Usnesení schváleno 8 hlasy

12

1) ZMě schvaluje na základě doporučení a závěrečného protokolu
č. 3 o posouzení a hodnocení nabídek komise pro výběrové řízení ze dne 27.
července 2015, za dodavatele cisternové automobilové stříkačky pro JSDH
Bečov nad Teplou II firmu KOBIT – THZ s.r.o., Tovární 123, 53821 Slatiňany,
za celkovou cenu 4.365 000,-Kč bez DPH, 5.281 650,-Kč včetně DPH,
která nabídla nejvýhodnější nabídku. Celkem byly posuzovány tři nabídky.
Na 2. místě se umístila firma Ziegler Hasičská Technika s.r.o., Tuřanka
1222/115, 627 00 Brno a na 3. místě firma THT Polička, s.r.o. Starohradská
316, 572 01 Polička. ZMě pověřuje starostku města k podpisu kupní
smlouvy s vítězným uchazečem firmou KOBIT – THZ s.r.o.
Usnesení schváleno 8 hlasy
2) ZMě bere na vědomí žádost paní Jaroslavy Frolové, trvale bytem Nová
447, Bečov nad Teplou o koupi pozemku na parcele číslo 1913/2 – neplodná
půda o celkové výměře 548 m2 – část pozemku za účelem vystavění plechové
dvougaráže, 70-100m2 nebo celé parcely. ZMě konstatuje, že uvedené
parcely budou využívány jako hlavní přístup na místní hřbitov zejména pro
návštěvníky přijíždějící auty, které zde mohou zaparkovat. Prodej pozemku
není v záměru města.
Usnesení schváleno 8 hlasy
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3) ZMě schvaluje přípravu zadání poptávky na opravu fasády ZUŠ J. L.
Bečov nad Teplou, opravu střechy a vstupních vrat, v souvislosti s žádostí
o dotaci z titulu Program regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR na rok
2016. ZMě pověřuje starostku města ve spolupráci s ředitelem ZUŠ J. L.
zpracovat podklady pro podáním žádosti - Anketní dotazník na rok 2016.
Usnesení schváleno 8 hlasy
4) ZMě schvaluje seznam oblastí spolupráce mezi městy Bečov nad Teplou
a Thalheim v Sasku SRN, které byly zapracovány do návrhu partnerské
smlouvy mezi městy, který bude dopracován ve spolupráci s německou
stranou a následně předložen na nejbližším jednání zastupitelstvu města .
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) Schválení smluv
1) Bez dotazů a připomínek
2) Bez dotazů a připomínek
3) O. Haláková: Jedná se o propojení pravého a levého břehu řeky na úrovni
Botanické zahrady. Celá cyklostezka povede z Teplé až do Karlových Varů.
Město Bečov nad Teplou má na starosti katastry Bečov nad Teplou, Vodná
a Krásný Jez a jejich propojení navrhovanou cyklostezkou.
4) P. Kužvart: Smlouva se bude podepisovat 4. 8. 2015, všechny doklady
kromě potvrzení o bezdlužnosti jsou již doloženy. Smlouvy do katastru
nemovitostí úřad zasílá jednou za měsíc, zápis pak trvá zhruba 30 dní.
Na přelomu září a října tedy bude město zapsáno v listu vlastnictví. Ihned
po podpisu smlouvy se však město může začít chovat jako vlastník.
K bodu 3) Rozpočtová opatření
Bez dotazů a připomínek
K bodu 4) Různé – hasičské auto a další
1) M. Nepraš: Soutěže se zúčastnily tři firmy. Vítěz nabízí podvozek značky
Tatra, splňuje všechny požadované náležitosti a má nejvýhodnější bodové
hodnocení. Nyní běží 14 denní odvolací lhůta.
O. Haláková: Nepřijde-li žádné odvolání, bude nám zaslán od dodavatele návrh
smlouvy. Poté Ministerstvo vnitra ČR vydá Rozhodnutí o dotaci. Zhruba do
5 měsíců by měla být transakce vyřízena a auto předáno městu.

4) O. Haláková: Partnerství s německým městem má mimo jiné i finanční
výhody, protože můžeme využít nabízené příhraniční dotace naší členské
organizace Euregia Egrensis (EE). Bečov nad Teplou má podepsanou
partnerskou smlouvu s belgickým městem Florennes a vše je připraveno
na podpis smlouvy se saských městem. Město Thalheim (v Sasku) má
6,5 tis. obyvatel. Je vzdáleno necelých 140 km od Bečova nad Teplou.
Na Bečovských slavnostech byla přítomna členka rady města Thalheim
a Bečov nad Teplou navštívila také zaměstnankyně města Thalheim, která
má mimo jiné na starosti partnerství s městy. Podobně se připravuje
uzavření partnerské smlouvy s městem Thurnau (v Bavorsku). Tato
připravovaná smlouva je v obecné rovině, je možno ji doplňovat. Aktuálním
podnětem pro uzavření smlouvy s Thalheimem je i projekt Základní školy
a mateřské školy Bečov nad Teplou, v rámci kterého 10 žáků školy spolu
s 2 učiteli pojede do SRN, kde se účastní týden výuky v německé základní
škole. Projekt musí být ukončen do konce roku 2015.
Informace mimo plánované body jednání
P. Kužvart: Nechali jsme zaměřit pozemek p. Graiciarové v Krásném
Jezu. Nakonec jsou z toho vlastně pozemky dva, a to pozemek pomníku
a oplocení kolem potoka o výměře 70 m2 a pak pozemek podél cesty
k nádraží, který bude přisloučen k pozemku komunikace ve vlastnictví
města, o výměře 15 m2. Celkem tedy 85 m2. Při ceně 130,- Kč na m2
to vychází na cca 11.000,- Kč. Odhadované celkové náklady včetně
znaleckých posudků, kolkové známky, daně, posunutí oplocení kolem
pomníku atd. jsou zhruba 20.000 - 25.000,- Kč.
Máme zatím hotový geografický náčrt s potřebnými údaji, na základě toho
můžeme začít jednat o smlouvě.
M. Wiszniovský – neuvažuje se o přemostění potoka? Bylo by to
bezpečnější, pohybuje se tam hodně dětí, které tam, bude-li to otevřené,
budou lézt.
O. Haláková: Mluvili jsme o tom s p. Graiciarovou i s dalšími lidmi z obce,
problém bude asi ve výšce uvažované lávky, vzhledem k povodním, ale
budeme o této možnosti jednat se správcem toku Lesy ČR.
P. Kužvart: Správcem potoka jsou Lesy ČR, správa oblastních toků a mají
velice špatné zkušenosti s přemosťováním té horní části a staví se k tomu
docela záporně. Takže si umím představit, že když je o to požádáme, tak
nás tam nechají vyprojektovat nějakou skutečnou lávku, a co to bude stát.
V Bečově nad Teplou dne 28. 7. 2015
Jednání 7. zasedání ZMě ukončeno v 18:00 hod.
Ověřovatelé zápisu: J. Špak, Ing. P. Kužvart
Oľga Haláková
starostka města
Zapsala: Mgr. D. Wizovská

2) P. Kužvart: Dnes je část pozemku navážka z opravy hřbitovní zdi a další
část je travní porost. Na tomto pozemku je plánováno odstavné parkoviště
pro cca 8-10 aut návštěvníků hřbitova a města. Z tohoto důvodu si myslím,
že záměr prodeje tohoto pozemku by se neměl vyhlásit.
O. Haláková: Na hřbitov se dnes chodí z nepřehledné zatáčky frekventované
Tepelské ulice a může zde zaparkovat pouze jedno či dvě auta, tento přístup
je více vhodný pro pěší. Přístup z druhé strany z ulice Školní na hřbitov
a plánované malé parkoviště bude vhodnější pro návštěvníky hřbitova. Bude
zde více míst pro auta a přístup bude pro lidi bezpečnější.
3) O. Haláková: Základní umělecká škola byla v loňském roce prohlášena
kulturní památkou a můžeme tedy žádat o dotace Ministerstva kultury ČR
s tím spojené. Nyní je třeba se připravit na opravy, které budou realizovány
v roce 2016. Je nutno poptat více firem pro předložení nabídek a orientaci
v cenách na opravu střechy, fasády, okapů, vstupních dveří atp. a požádat
Magistrát města Karlovy Vary o vydání závazného stanoviska. Časový nárok
na přípravu je poměrně náročný a z tohoto důvodu musíme začít již nyní.
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1. září 2015 - Zahájení školního roku 2015/2016 v ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou

V 1. třídě přivítala žáky, rodiče i další hosty paní učitelka Mgr. Vlasta Řezníčková
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Sport

Vojtek Filip - 15 branek, Berki Pavel - 14, Kohoutek František - 13, Čížek Karel - 12,
Marhan Karel - 12, Janoušek Petr - 6, Kreutzer Martin - 2, Skřička Mojmír - 2,
Wenclowský Marek - 2, Horník Luboš - 2.
V Jáchymově získal Pavel Berki individuální cenu pro nejlepšího střelce
turnaje, když vsítil ve čtyřech zápasech pět branek.
Tímto děkujeme všem mladým fotbalistům za reprezentaci města a podané
výkony, rodičům za podporu a přípravu kabin před oslavou, trenérům
P. Kávovi a P. Jirsovi, Slavoji Bečov a městu Bečov nad Teplou za poskytnutí
zázemí a finanční podporu.

TJ SLAVOJ BEČOV NAD TEPLOU – STARŠÍ ŽÁCI
Dne 10. 6. 2015 zakončili starší žáci svou první sezónu v okresním přeboru
karlovarského okresu. Své zlepšené výsledky potvrdili i v posledním zápase
v Jáchymově, kde zvítězili 4:3, když se střelecky prosadili: Pavel Berki, Filip
Vojtek, Karel Marhan a Martin Kreutzer.
Zatímco v podzimní části soutěže získali naši žáci 5 bodů, jaro se jim povedlo
mnohem lépe, získali 26 bodů a celkově tak obsadili 11. místo. Během 26
zápasů vsítili naši mladí fotbalisté celkem 80 branek, o které se podělili tito
střelci:

VZESTUP BEČOVSKÝCH FOTBALISTŮ?
Fotbalisté Slavoje Bečov se v jarní části okresního přeboru mužů, stejně
jako na podzim, drželi v horní polovině tabulky. Soutěž byla v tomto ročníku
mimořádně vyrovnaná, vždyť o postupech a sestupech rozhodovala až poslední
kola. Na bečovské fanoušky však nečekalo tolik napínavých utkání, protože
hráči Slavoje si poměrně brzy zajistili účast v okresním přeboru na příští
rok a postupové příčky jim byly zase příliš vzdálené. Nakonec tedy Slavoj
Bečov skončil na šestém místě. Je třeba přiznat, že toto umístění odpovídalo
vynaloženému úsilí v přípravě, které neumožňovalo pomýšlet na vyšší cíle.
Hráčský kádr však svoji kvalitu má a v případě lepší tréninkové morálky
by jistě bylo možné posunout bečovský fotbal zpět do krajských soutěží.
V současné době je ale důležitější zaměřit se na výchovu mladých fotbalistů,
kterých je v Bečově poměrně dost a kteří by se v budoucnu mohli stát oporami
družstva dospělých. Aby se spolu mohli v utkáních měřit hráči odpovídajících
věkových kategorií, podařilo se domluvit spolupráci se Sokolem Útvina, díky
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níž budou moci žáci hrát od podzimu v soutěžích rozdělených na mladší
a starší. Pro žáky, kteří přechází do dorostenecké kategorie, ve které není
Bečov schopen postavit družstvo, byla zase domluvena spolupráce se
Spartakem Horní Slavkov, kde budou naši dorostenci v příští sezóně hostovat.
Pokud se podaří udržet zájem o tento sport u co nejvíce žáků i dorostenců,
čeká bečovský fotbal jistě i další vzestup. PŠ

POCHOD ZA MINERÁLNÍMI PRAMENY 2015

ZUMBA, DRUM FITNESS - FIT KLUB BOBA V BEČOVĚ

Kontrolní stanoviště na krásenské rozhledně
BĚH KOLEM TŘÍ RYBNÍKŮ V BEČOVĚ NAD TEPLOU V ROCE 2015

V sobotu 20. 6. 2015 proběhlo v Bečovské botanické zahradě velmi zajímavé
cvičení. Lektorkou byla Katka Procházková (dříve Karbusová) - dvojnásobná
mistryně ČR ve sportovním aerobiku, která působí v karlovarském fit klubu
BOBA. Přestože počasí nám úplně nepřálo a víkend byl nabitý plno dalšími
akcemi, sešlo se dvacet cvičenek a jeden cvičenec. První cvičení byla ZUMBA,
která je stále velmi populární. Druhým cvičebním blokem byla novinka
DRUM FITNESS, kde se cvičí s paličkami. Ač to na první pohled nevypadá,

je to celkem náročné cvičení, což se pozná až následující den. Po těchto
dvou blocích byla zajímavá tombola, kde bylo možno vyhrát třeba podložku
na cvičení, různé doplňky stravy jako je například zinek, či volné hodiny do fit
klubu BOBA. Posledním blokem cvičení byla Yoga, která se cvičila v horní
části botanické zahrady. Všem zúčastněným se tato akce moc líbila, takže
vypadá, že nezůstane jen při jednom cvičení, ale mohla by vzniknout další
hezká tradice.
PODĚKOVÁNÍ
Vážení, rádi bychom vám touto cestou poděkovali za pomoc, podporu
a lidskost, kterou jste nám v letošním roce věnovali. Děkujeme za finanční,
materiální, technické a morální zázemí projektu, a dary poskytnuté
na konto NF Josefa Zimovčáka Na kole dětem. Nesmírně si vaší vstřícnosti
vážíme a věříme, že nám svoji přízeň zachováte i nadále. Díky vám se
smysl projektu – navrácení dětských úsměvů, kterých není a nebude nikdy
dost, daří naplňovat. Prosíme také, abyste toto poděkování předali dále
všem svým kolegům a partnerům, bez kterých by tato obr akce opravdu
připravit nešla.
Tým pořadatelů Na kole dětem
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Mladší žáci

Míra Zářecký byl „na bedně“, získal medaili (starší žáci)

Tomáš Jílek (starší žáci)

Starší žáci – První místo vybojoval Tomáš Hendrich

Vítězem běžecké soutěže Běhu kolem tří
rybníků v Bečově nad Teplou v roce 2015
v kkategorii mužů se stal Milan Kožak.
Potřetí zopakoval své prvenství
a převzal pohár starostky
města. Běžeckou trať dlouhou
6,9 km uběhl za 24 minut.
Gratulujeme!
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8. Mezinárodní kovářské sympozium
8. Mezinárodní sympozium proběhlo 12. - 13.
9. 2015 v Bečově nad Teplou a zúčastnilo se
KováĜské
ho na 60 kovářů, kteří se zhostili vyhlášeného
SYMPOZIUM
tématu Vítr – Věrný sluha.
Díky finanční podpoře Karlovarského kraje,
Beþov nad Teplou
12. - 13. 9. 2015
Města Bečov nad Teplou, Kovářského
Téma: Vítr – VČrný sluha
společenstva, Bečovské hradní s.r.o.
a dalších neméně významných sponzorů
vznikly v Bečově nad Teplou nové kované
skulptury.
V posledním květnovém týdnu 2015, přijeli
do Bečova nad Teplou opět kováři. Sjelo se
na 20 kovářů ze západních Čech a Německa,
aby se zúčastnili odhalení 7. skulptury,
kompozice kovářských děl ze sympozia z roku 2014. Přijeli, aby byli u toho, až
bude Ivo Rudolf odhalovat další v pořadí. Autor celého díla je velký tajnůstkář,
a tak byli všichni zvědaví, jak se popasoval s tématem „Živá voda“ a jak zabudoval
do skulptury všechny jejich výtvory. Skulptura „Živá voda“ obsahuje 31 kovaných
výrobků, jednu kamennou sochu a jednu drátovanou rybu. Všech 33 výtvorů tvoří
fontánu s pítkem pro ptáčky. Všichni kováři a také všichni účastníci (bylo jich
asi 250) byli velice překvapeni. Pozn. V loňském roce na odhalení bylo jen 40
účastníků, z toho asi 10 kovářů.
Každá skulptura má svoje nej.... Jedna je největší, druhá je nejtěžší, další
nejdražší, ovšem tato poslední skulptura „Živá voda“ si zasloužila také jedno
nej... - nejzajímavější. Všechny skulptury neobsahují jen výrobky kované, ale
také drátované, jelikož na sympozium jezdí drátenice (Katka Plachá a Alenka
Kulhánková). Poslední skulptuře vévodí kamenná (pískovcová) socha Neptuna
(vládce vod a moří), kterou vytvořil kameník Karel Granát. „Kamarádím s několika
kováři a tak, když jsem byl osloven, zda bych nepřijel do Bečova nad Teplou
na kovářské sympozium, vůbec jsem neváhal. Ovšem atmosféra celého sympozia
předčila mé očekávání. Bylo to super. Doufám, že budu opět pozván.“ řekl kameník
Karel Granát v roce 2014.
Program akce byl velmi výjimečný. Došlo ke dvěma propojením. Jedno propojení
bylo jazykové. Do Bečova nad Teplou přijeli děti z německého města Eschenburg
na výměnný pobyt. O to, aby se scházely české děti s německými, se zasloužil
bývalý starosta města Eschenburg Walter Jank, který je bečovským rodákem.
Poprvé Walter Jank oslovil vedení města Bečov nad Teplou v roce 1996 a navázal
kontakt a později byla navázána spolupráce mezi školami obou měst. Hlavním
koordinátorem výměnného pobytu žáků obou škol je celá léta na české straně
Martin Mosáth (učitel ZUŠ J. Labitzkého v Bečově nad Teplou) a na straně
německé, Beate Czimek (učitelka Holderbergschule v Eschenburgu) za vedení
Beþovská kovadlina z.s.

8. Mezinárodní

Sobota 12. 9. 2015
Areál restaurace Hradní Bašta

 Prezentace kování na téma „Vítr – VČrný sluha“
 Živá hudba k tanci a poslechu
 Videoprojekce

NámČstí 5. KvČtna

 Galerie „U radnice“

 SoutČžní výstava kováĜských prací
Areál beþovského zámku

- Svatební festival
"Svatba jako z pohádky" s bohatým programem
a zábavou pro dČti

NedČle 13. 9. 2015
Areál restaurace Hradní Bašta

 Prezentace kování na téma
„Vítr – VČrný sluha“
 Koncert žákĤ ZUŠ
J. Labitzkého Beþov nad Teplou

Galerie před radnicí – výstava kovářských prací
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Základní umělecké školy Josefa Labitzkého a jejích ředitelů Františka Pípala
a Mgr. Petra Pitry a ředitelů Holderbergschule z Eschenburgu. Martin Mosáth
a Beate Czimek spolu s dalšími učiteli se také zasloužili o druhé propojení. Byly
propojeny dva umělecké světy, UMĚNÍ HUDEBNÍ S UMĚNÍM KOVÁŘSKÝM. Při
plánování programu řekl Ivo Rudolf: „Bude to určitě krásné, když nám děti zahrají
na naší akci. Vždyť my jsme umělci a vy jste také umělci“. Měl pravdu. Bečovským
údolím nezněly výjimečně na kovářské akci kladiva a kovadliny, ale zněla hudba.
Hudba jazzová a překrásná skladba „Óda na radost“- Hymna Evropské unie, kterou
složil Ludvig van Beethoven. Skladby, předneseny orchestrem, který vznikl pouze
na jeden týden, zanechaly ve všech návštěvnících velmi silný zážitek. Krásné věci
by se měly podporovat, tudíž se organizátoři domluvili s učiteli, že za dva roky se
opět všichni sejdou u další skulptury. Z historického hlediska a polohou města
Bečov nad Teplou, vzniká velmi zajímavá spolupráce bez hranic.
Prostředí, kam byla skulptura umístěna, má svoje kouzlo a také historii. Stojí pod
hradem, u říčky Teplé, vedle lávky, jejíž součástí bývala socha sv. Jan Nepomucký
(1340 - 1393). Atributy sv. Jana Nepomuckého jsou: pět hvězd kolem hlavy,
kříž v ruce a prst přes ústa (znamená mlčenlivost zpovědního tajemství). Sv. Jan
Nepomucký je patronem zpovědníků, lodníků, vorařů a mlynářů. Doufejme, že se
sem jeho socha jednou vrátí. Zatím bude nad vším dohlížet NEPTUN, vládce vod
a moří.
Na akci bylo odhaleno téma dalšího 8. mezinárodního kovářského sympozia.
Při závěrečném proslovu zaznělo z úst Ivo Rudolfa (uměleckého kováře z Vodné):
„Název osmého sympozia zní: VÍTR – VĚRNÝ SLUHA. Doufám, že všechny
kováře políbí jejich umělecká múza a vykovou v Bečově skvostná umělecká díla,
která budou součástí další skulptury." Ivo Rudolf už má představu, jak bude další
skulptura vypadat (asi už ho ta jeho múza políbila). 8. mezinárodní sympozium
proběhlo 12. - 13. 9. 2015 v Bečově nad Teplou, a všichni byli u toho, jak se na 60
kovářů zhostilo daného tématu. Autor
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Cyklostezka Teplá - Návrh cyklostezky v Bečově nad Teplou
Návrh cyklostezky v Bečově nad Teplou navazuje na regionální
cyklostezku vedoucí mezi městy Teplá od Kláštera Teplá
a Karlovy Vary. V Otročíně naváže na úsek vedoucí z Teplé
a povede údolím Otročínského potoka a dále protne řeku
Teplou v úrovni bečovského nádraží a Bečovské botanické
zahrady. Pokračovat bude po levém břehu řeky k mostu u Staré
pošty, pod hradem, překročí Karlovarskou ulici a po pravém
břehu řeky spojí Vodnou a Krásný Jez v prostoru lesních cest.
Mezi Krásným Jezem, Březovou a Karlovými Vary naváže
na regionální cyklostezku Karlovarského kraje.
Řešení a upřesnění následných technických fází projektové
dokumentace bude prováděno v součinnosti s Českými
dráhami a.s. a dalšími dotčenými institucemi. Návrh
cyklostezky v bečovském úseku navrhuje dvě varianty, po levé
straně u restaurace Stará pošta, kdy by alternativní trasa vedla
těsně u řeky anebo po pravém břehu, na rozhraní pozemků
a koryta řeky.
Předprostor restaurace Stará pošta s letní zahrádkou a předpolí
mostu je důležitým vstupním místem do samotného města.
Město Bečov nad Teplou již vlastní pozemky, které počítají
s návrhem cyklostezky ale také s umístěním odpočívadla,
městského parkoviště s úschovnou kol atp.
Tato Cyklostezka Teplá naváže za Bečovem na obec Vodná
a to u nájezdu na historický příhradový most z roku 1891
s nápisem Prager Brückenbau Anstalt 1431. Návrh cyklostezky
pokračuje severním směrem od mostu a vede zde v souběhu
s místní komunikací, od které se posléze odpoutává a poté
klesá pod silniční most, který těsně nad úrovní vodní hladiny
podjíždí a dostává se do prostoru říční nivy. Svým dalším
průběhem stezka kopíruje říční tok, přičemž do prostoru před
nádraží železniční stanice Krásný Jez se dostává za pomoci
nově navrhované lávky. Směrem od nádraží v obci Krásný Jez
na sever pokračuje cyklostezka chvíli jako cyklotrasa po stávající
účelové komunikaci a chvíli jako samostatná stezka pro pěší
a cyklisty, překonává železnici stávajícím železničním přejezdem
po místní komunikaci a hned za přejezdem pokračuje souběžně
s železniční zastávkou a tratí směrem po hrázi nevyužívaných
vodárenských odkalovacích nádrží dál na sever, překonává
železniční trať a pokračuje v říční nivě.
Bečovská stezka navazuje na návrh, kterým pokračuje dále
po území města Horní Slavkov do městské části Karlovy Vary
- Doubí přes území obce Tepličky do Březové a odtud dál až
do lázeňského centra Karlových Varů. Celkový návrh trasy
měří 30 km a cyklostezka na území Bečova nad Teplou, Vodné
a Krásného Jezu je dlouhá 10 km.
Výpis a mapy z Vyhledávací studie, OH
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BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Vysvědčení v Bečově nad Teplou
V pátek 26. června 2015 se konalo vydávání vysvědčení žákům Základní školy a mateřské školy Bečov nad Teplou a Základní umělecké školy Josefa
Labitzkého Bečov nad Teplou. Předávání vysvědčení žákům 9. třídy probíhá tradičně v zámecké kapli Státního hradu a zámku Bečov, za přítomnosti
rodičů a hostů. Slavnostní obřad v noblesním prostoru je nezapomenutelný zážitek pro všechny přítomné. Úvodním slovem ho provázela zástupkyně
ředitelky ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou paní Mgr. Milada Beerová, ve spolupráci se starostkou města Olgou Halákovou, ředitelkou školy Mgr. Jitkou
Rudolfovou a třídním učitelem žáků 9. třídy Mgr. Vladimírem Dicá. Významným hostem na této události byl poslanec Evropského parlamentu pan
Mgr. Tomáš Zdechovský, který v tento den navštívil Karlovarský kraj, Bečov nad Teplou a Klášter Teplá. OH

Závěrečný koncert a výstava ZUŠ J. L.
Ve čtvrtek 11. června 2015 se konal Závěrečný koncert a výstava výtvarného
oboru ZUŠ J. L. Bečov nad Teplou. V plně obsazeném koncertním sále předvedli
žáci a učitelé to, čemu se věnovali v průběhu celého školního roku a co se žáci
naučili. V ateliéru výtvarného oboru byla připravena výstava kreseb, keramiky
a objektové tvorby. V průběhu koncertu jsem přemýšlela o tom, že je třeba
připomenout a zdůraznit, že zdejším dětem je věnována mimořádná pozornost,
z které budou vycházet a na kterou budou vzpomínat celý život. Děti zde vyrůstají
a jsou vzdělávány v téměř rodinném prostředí a dostává se jim kvalitní hudební
a výtvarné vzdělání. Základní umělecká škola J. L. v Bečově nad Teplou je mimo
jiné úspěšná i v přípravách na střední umělecké výtvarné školy. Za 20 let existence
výtvarného oboru vystudovalo střední umělecké školy 17 bečovských absolventů
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naší školy. V hudebním oboru dosahují žáci školy přední místa v celorepublikových
soutěžích. Podpora vzdělávání v souvislosti se zámkem, botanickou zahradou
a kulturní krajinou vytváří neopakovatelné kultivované prostředí. A takové město
s jedním tisícem obyvatel, dvěma školami a podmínkami pro výchovu a vzdělávání
se bude těžko hledat v celé republice. OH
Výtvarná práce 7 leté Rozálky Čelovské - Oheň

