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MÌSTO BEÈOV NAD TEPLOU OD ROKU 1399
Beèovský zpravodaj 2-5/2016

SMLOUVA O PARTNERSTVÍ MEZI MĚSTY BEČOV NAD TEPLOU V ČESKÉ REPUBLICE
A THALHEIM V SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO

V sobotu 16. dubna 2016 byla v Thalheimu v SRN slavnostně podepsána
Smlouva o partnerství a komunální spolupráci mezi městy Bečov nad
Teplou a Thalheim v Krušných horách. Starosta německého města Nico
Dittmann a starostka českého města Olga Haláková podepsali smlouvu
v starobylé obřadní síni radnice, vyzdobené freskami a vitrážemi,
za přítomnosti zastupitelů obou měst a dalších hostů. Na zahájení
slavnosti byla připomenuta skutečnost, že díky dlouholetého přátelství
rodiny Weissbachových z Thalheimu a Heldových z Abertam, vznikla
iniciativa uzavření partnerství obou měst a následně byly zahájeny
oficiální návštěvy zástupců obou měst. Oboustranný zájem, který vznikl

z rozhovorů a díky společnému zájmu o další rozvoj měst v oblasti školství,
kultury, sportu, zlepšení technické infrastruktury měst, ochrany životního
prostředí, veřejného života, atd. vyvrcholil v přání vytvořit smlouvu
o partnerství mezi těmito dvěma městy. Cílem partnerství je poměrně
obsáhlá spolupráce, která přiblíží historii obou měst a povede k tomu, že
se obyvatelé z obou stran hranic lépe poznají, zrealizují projekty obnovy
města, zahájí spolupráci městských spolků - například v Thalheimu působí
40 spolků, atd. Pro finanční zajištění těchto záměrů budou využity dotační
tituly z fondů EU pro příhraniční spolupráci, prostřednictvím Euregia
Egrensis a titulů Cíl 3.
Historická událost uzavření partnerství mezi
městy Bečov nad Teplou ČR a Thalheim SRN
se uskutečnila na velmi hezké, kultivovaným
způsobem pečlivě připravené akci, za hudebního
doprovodu umělců z obou měst. Již na závěr
slavnosti byla potvrzena konkrétní spolupráce
na projektech připravovaných ve městě Bečov
nad Teplou v tomto roce.
Zaznamenala Olga Haláková, starostka města
Bečov nad Teplou
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Dění ve městě
narozeniny paní Anny Cahajlové

Dne 15. dubna 2016 oslavila své narozeniny paní Anna Cahajlová, jedna
z nejstarších občanů města. Je obdivuhodné, jak je čilá a plná energie.
S potěšením s ní vedu rozhovory a poslouchám její vzpomínky na uplynulá
léta, která prožila v Bečově nad Teplou. Přejeme paní Anně Cahajlové
mnoho zdraví do dalších let. OH
Zlatá svatba

Dne 11. června 2016 oslavili manželé Milada a Zdeněk Šaškovi slavnostní
rodinnou událost. Před padesáti léty vstoupili do manželství a výročí
zlaté svatby si v rodinném kruhu připomenuli v prostoru obřadní síně
radnice. Přeji Vám za sebe i jménem našeho města mnoho zdraví, štěstí
i spokojenosti do dalších let. OH

MÍROVÝ BĚH

Mírový běh proběhl Bečovem nad Teplou. Velmi zajímavé komorní setkání
s organizátory a běžci z celého světa. Ve čtvrtek 23. června 2016 jsme se
setkali na náměstí před radnicí.
Zejména žáci ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou zažili zajímavou hodinu, seznámili
se s běžci z Nového Zélandu, Srbska, Turecka atd. a dostala se jim do rukou
mírová pochodeň, kterou již drželi v rukou mnozí slavní lidé z celého světa.
Měli si u toho přát něco ve prospěch celé společnosti a začít si uvědomovat
mír ve vlastních myšlenkách, aby ho mohli přenést na další lidi.
V rámci akce jsme vysadili strom míru v Bečovské botanické zahradě.
U příležitosti přivítání Mírového běhu, který se koná v prostoru napříč
Evropou, město Bečov nad Teplou ocenilo práci bývalých učitelů zdejší
základní školy, kteří zde učili téměř čtyři desítky let. Paní Mgr. M.
Žemličková, Mgr. R. Bláhová, Mgr. A. Kvitová a Mgr. A. Šimek se zasloužili
o výchovu a vzdělání bečovských dětí, z kterých se staly i významné
osobnosti. Paním učitelkám a panu učiteli bylo prostřednictvím starostky
města O. Halákové za město vysloveno velké poděkování, uděleno ocenění
a připraven dárek ve formě grafického listu. Ušlechtilé záměry vzdělávání
se u příležitosti mezinárodní akce spojily a našly společný základ.

Strom míru
Metternichův běh

Svatební oznámení manželů Šaškových
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Mezinárodní den památek Španělský sál Pražského hradu

Návštěva z Florennes
Z partnerského belgického města Florennes, odkud pochází relikviář
sv. Maura, přijeli hosté na návštěvu do Bečova nad Teplou. Velmi přátelští
Belgičané, členové historického spolku navštívili naše město již opakovaně.
Přinesli informace o dění ve Florennes, pozdravy z radnice a také pozvání
do Belgie zejména na jejich slavnosti, které se konají začátkem července.
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NOC KOSTELŮ POPRVÉ V BEČOVĚ N/T V KOSTELE SV. JIŘÍ
V rámci celorepublikového projektu
Noc kostelů byla poprvé tato
akce připravena i v našem městě.
Iniciátorem bečovské Noci kostelů byl
Daniel Poula, který spolu s Bečovskou
farností, Městem a Státním hradem
a zámkem uskutečnili úspěšnou
kulturní akci v kostele sv. Jiří, kapli
sv. Petra, v objektu Komtesy a fary.
Koncert v kostele, výstava, promítání
fotografií, prohlídka relikviáře sv.
Maura, návštěva obnovovaného
objektu Komtesa, to vše zaujalo
návštěvníky této úspěšné kulturní
události.

Oprava sirény na radnici

Cirkus Astra ve městě
Vystoupení cirkusu ve městě přineslo potěšení malým i velkým.

medailE za restaurování pomníku padlým
Ministerstvo vnitra ČR udělilo městu Bečov nad Teplou medaili
za restaurování pomníku padlým před školou. Medaili převzala starostka
města O. Haláková v Krajské knihovně v Karlových Varech. Restaurování
pomníku uskutečnil Bc. Michal Durdis.
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Běh kolem tří rybníků a nadaní mladí běžci

Dětský den
Dětský den v Bečově nad Teplou byl tradičně připraven společnými silami
spolků, Města, dobrovolníků a nadšenců. Hezký den přinesl radost dětem
a spokojenost dospělým.

Hovory nad Strategickým plánem rozvoje města

Vítání občánků a účastníci programu

Vítání občánků
Na milé slavnosti 26. září 2016 vítání občánků v obřadní síni radnice bylo
přítomno 13 občánků se svými rodiči i prarodiči.
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Židovský hřbitov
Židovský hřbitov má stanoveného stálého správce a je dobře, že toto místo
je viditelně vzorně udržováno.

oprava před školou
Před základní školou opravuje Město komunikaci včetně vybudování
zázemí parkování pro rodiče žáků školy. Financování opravy je zajištěno
z rozpočtu Města a dotace Karlovarského kraje.

Nový Strategický program rozvoje města
V těchto dnech začínáme pracovat na novém Strategickém programu rozvoje města Bečov nad Teplou. Jeho součástí je připravený Dotazník, který bude
rozeslán všem občanům k vyplnění a je již umístěn na webových stránkách města. Cílem programu je stanovení priorit rozvoje města a postup jejich
realizace. Po vyhodnocení dotazníků bude svoláno veřejné setkání s občany, aby byl program zpracován v souladu s většinovým názorem obyvatel
města. Předpokládaný termín ukončení zpracování programu je prosinec 2016.
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Bečovské slavnosti 2016 se konaly pod záštitou ministra kultury ČR
Daniela Hermana. Hlavním tématem XIII. Bečovských slavností bylo
20. výročí otevření barokního zámku v Bečově nad Teplou.
Letošní výjimečné slavnosti se konaly o víkendu 15. - 17. července 2016.
V pátek 15. července 2016, tomu bylo přesně 20 let od chvíle, kdy se
tehdy jediná národní kulturní památka v okrese Karlovy Vary otevřela
veřejnosti. Slavnostní přestřižení pásky uskutečnili - tehdejší ministr
kultury Jaromír Talíř a starostka Jitka Rudolfová a přednosta okresu Josef
Turek, za přítomnosti mnoha významných osobností a široké veřejnosti.
Páteční program byl zajímavý otevřením historické stezky pod hradem,
koncertem v kostele sv. Jiří a večerní slavností na zámeckých terasách.
Slavností se zúčastnili exministr kultury Jaromír Talíř, generální ředitelka
NPÚ Naděžda Goryczková, starostové spřátelených a partnerských měst ze
SRN, Nico Dittmann z Thalheimu, Jürgen Zinnert z Bad Bernecku a mnoho
dalších osobností a přirozeně široká veřejnost.
V sobotu 16. července 2016 probíhal program na náměstí a faře, s velkou
nabídkou zábavy pro rodiny s dětmi, soutěží o nejlepší bečovský koláč,
historickým tržištěm a večerní lidovou zábavou na Staré poště, kde hrála

XIII. BEČOVSKÉ SLAVNOSTI
20 LET OD OTEVŘENÍ BAROKNÍHO ZÁMKU
ZÁŠTITU NAD AKCÍ PŘIJAL
MINISTR KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
DANIEL HERMAN

15. ČERVENCE
–
17. ČERVENCE
2016

PÁTEK 15. července
18.30 HOD.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ HISTORICKÉ STEZKY POD HRADEM –
SETKÁNÍ U MOSTU NA KŘIŽOVATCE PLZEŇSKÉ,
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ A KARLOVARSKÉ ULICE

20.00 HOD.
KONCERT PŘI SVÍČKÁCH V KOSTELE SV. JIŘÍ
21.30 - 24.00 HOD. ZAHRADNÍ ZÁMECKÁ SLAVNOST
– VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ, VZPOMÍNÁNÍ PAMĚTNÍKŮ, ATP.

SOBOTA 16. července
NÁMĚSTÍ
11.00 HOD.
OTEVŘENÍ DOBOVÉHO TRŽIŠTĚ NA NÁMĚSTÍ
12.00 HOD.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ XIII. BEČOVSKÝCH SLAVNOSTÍ
12.30 - 19.00 HOD. KULTURNÍ PROGRAM
HEROLD - SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU
RYTÍŘSKÝ TURNAJ PRO DĚTI
DOBOVÁ HUDBA
POULIČNÍ DIVADLO
PROVAZOCHODEC
SOUTĚŽE A HRY PRO DĚTI
ŘEMESLNÉ DÍLNY, TRUBAČI A BUBENÍCI
FARA
CESTA K FAŘE ZA POZNÁNÍM
11.00 - 12.00 HOD. SOUTĚŽ O NEJCHUTNĚJŠÍ BEČOVSKOU SLADKOU POCHOUTKU
PŘÍJEM 11.00 - 12.00 HOD.
SOUTĚŽ 12.00 - 13.00 HOD.
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 14:00 HOD.
12.00 - 18.00 HOD. ČAJOVNA POD ŠIRÝM NEBEM
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PROMĚNY
LUKOSTŘELBA
13.30 HOD.
POHÁDKA - RODINNÉ CENTRUM CVRČEK
14.30 HOD.
DIVADLO LETADLO
STARÁ POŠTA
20.00 HOD.
22.30 HOD.

LIDOVÁ ZÁBAVA – K TANCI HRAJE HASIČANKA Z TEPLÉ
OHŇOSTROJ

NEDĚLE 17. července
BEČOVSKÁ BOTANICKÁ ZAHRADA
09.00 - 18.00 HOD. OD SNÍDANĚ DO VEČEŘE V BEČOVSKÉ BOTANICKÉ ZAHRADĚ
09.00 - 18.30 HOD. KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY V BEČOVSKÉ BOTANICKÉ
ZAHRADY – LODIČKY – KOUPÁNÍ - 1. ČESKÁ BIOFERRATA,
SPORTOVNÍ AKCE A SPOLEČENSKÉ HRY
09.00 - 10.00 HOD. COUNTRY BERRY BAND
10.30 - 13.30 HOD. ST.JOHNNY BAND
14.00 - 15.30 HOD. BEČOVSKÉ FLÉTNY POD VEDENÍM MARTINA MOSATHA
16.00 - 18.00 HOD. BYLO NÁS 7
18.30 - 21.00 HOD. FERNETIK
XIII. BEČOVSKÉ SLAVNOSTI PODPORUJÍ: MĚSTSKÁ SPOLEČNOST BEČOV, S.R.O., LESNÍ SPOLEČNOST BEČOV, S.R.O.,
KARLOVARSKÝ DENÍK, TV ZÁPAD, RESUR SPOL. S R.O., VÝBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI, VÝBOR REGENERACE MPZ
A OBNOVY OBCE, VÝBOR PRO ŠKOLSTVÍ A KULTURU ZASTUPITELSTVA MĚSTA, BEČOVSKÁ BOTANICKÁ ZAHRADA,
ZŠ a MŠ BEČOV NAD TEPLOU, ZUŠ J. LABITZKÉHO BEČOV NAD TEPLOU, ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
V BEČOVĚ NAD TEPLOU, BEČOVSKÉ SPOLKY a BEČOVŠTÍ PODNIKATELÉ.

MĚSTO BEČOV NAD TEPLOU

Náměstí 1996

Plakát na Bečovské slavnosti 2016
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hudební skupina Hasičanka. Novinkou slavností byl pochod místních
spolků, který zahájil sobotní program na náměstí. Úspěšný byl i celodenní
nedělní program „Od snídaně do večeře pro všechny generace“ v Botanické
zahradě, se zaměřením na sport pro malé i velké, hudbu a přírodu, v úžasné
kulturní krajině Bečovska.
Bečovské slavnosti jsou financovány z rozpočtu města a finančně podpořeny
Karlovarským krajem a dotací z Euregia Egrensis, umožněné partnerstvím
s městem Thalheim. Nově připravená plocha odstavného stání u mostu
u řeky Teplá umožnila přívětivější parkování pro návštěvníky slavností.
Všem organizátorům, obětavým dobrovolníkům a nadšencům, vřele
děkujeme za pomoc na nejvýznamnější kulturní akci města. OH

Páska střižena

Plakát k otevření zámku před 20 lety

Josef Turek, Jaromír Talíř, Karel Drhovský a Jitka
Rudolfová

J. Rudolfová a Walter Jank
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Bečovské kvítí 2016

Na vyhlídkovém místě nad městem byl pronesen přípitek a odpálen ohňostroj. Tím bylo zahájeno Bečovské kvítí 2016 a projekt Brány památek dokořán,
který pokračoval následující den oslavou květin a jara. Olga Haláková, Vladimír Dicá, Michael Weissbach s přítelkyní.

V rámci Bečovského kvítí byla vyzdobena radnice girlandami

Čarodějnice

8

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Den pro náš region

Do projektu Čistíme řeku, který se konal v rámci Dne pro náš region, se přidali lidé ze všech částí města.

Přivítali jsme jaro

Půvabní členové tanečního souboru z Krásna byli ozdobou akce Vítání
jara v Bečovské botanické zahradě

Zima skončila. V Bečovské botanické zahradě, v mimořádném historickém
místě, kde téměř před sto lety začala realizace smělé myšlenky vytvořit
botanickou zahradu, na nedotčeném území bečovské krajiny, jsme se
sešli obřadně ukončit zimu a oslavit příchod jara. Byl krásný slunečný den
a na obvyklém vstupu k zahradě úzké pěšině u řeky, se ukázala přístupová
cesta v nové šíři. Po několika letech se konečně podařilo uskutečnit to,
co mohlo být zrealizováno dříve, kdyby byly společenské vztahy zdravé
a chovali bychom se víc přirozeně. Hezká široká cesta vedoucí podél
břehu řeky směrem k rybníku a samotné Botanické zahradě. A příroda,
ta nás na Vítání jara v Bečovské botanické zahradě laskavě přivítala.
Soubor krásenských tanečníků, v našem kraji překvapivě v krojích,
na volném prostranství půvabně zatancoval. V improvizované výtvarné
dílně připravené Rodinným centrem CVRČEK si děti vyrobily malé Morany,
dospělí si povídali do chvíle, než se rozhodlo, že se všichni na čele
s Moranou projdou zahradou a zamíří k řece. Barevné postavy a postavičky
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přítomných se přiblížily k řece Teplá a Morana zapálená na blízkém ohništi
byla vhozena do vody, kterou plula směrem k bečovskému hradu. Poté
děti vhodily malé Morany do řeky a všichni se takto obřadně rozloučili se
zimou, s radostným očekáváním jara.

Po vleklých jednáních mezi Botanickou zahradou a sousedícím výrobním
družstvem bylo dosaženo dohody, která umožnila vybudování pohodlnější
přístupové cesty pro návštěvníky.
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Morana byla zapálena a vhozena do řeky, zima zažehnána a všichni se
těšili na jaro.

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Spolková činnost
9. Mezinárodní kovářské sympózium

„9. Mezinárodní kovářské sympózium“ se konalo na téma Botanika, za velkého zájmu veřejnosti. Kovářské řemeslo láká návštěvníky, kteří se se zájmem
podívají na práci s kovem a ohněm.
Pochod za minerálními prameny

Tradiční pochod Z Bečova za minerálními prameny slavil letos 40. výročí od svého vzniku.
Májka v Krásném Jezu

11

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
NAŠI MLADÍ ÚSPĚŠNÍ FOTBALISTÉ

Valná hromada TJ Slavoj
U příležitosti 70. výročí založení Tělovýchovné jednoty Slavoj Bečov byla
svolána valná hromada, na které bylo předáno ocenění třem dlouholetým
členům a sportovcům, kteří před léty dosáhli republikových vítězství.
Ocenění převzali paní Františka Peřinová, Božena Heldová Peřinová a pan
Miroslav Kabeš.

ocenění za celoživotní reprezentaci města Bečov nad Teplou
Na valné hromadě TJ Slavoj Bečov nad Teplou převzali ocenění
za celoživotní reprezentaci města Bečov nad Teplou v oblasti sportu paní
Františka Peřinová, Božena Heldová in memoriam a pan Miroslav Kabeš.

Běh kolem tří rybníků
Deštivý, ale radostný den prožili malí i velcí účastníci a podporovatelé
63. ročníků běhu Kolem tří rybníků v Bečově nad Teplou. Lesní běh Kolem
tří rybníků je zařazený do HOPR ligy běžců Karlovarského kraje.

Miroslav Kabeš a Františka Peřinová, ocenění za dlouholetou reprezentaci
města Bečov nad Teplou v oblasti sportu.
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SPCCH - Spolek postižených civilizačními chorobami

Setkání členů spolku „Spolek postižených civilizačními chorobami“ 14. dubna 2016
Rodinné centrum CVRČEK Bečov nad Teplou, z.s.
Tak jako indiáni, kteří si s přibývajícím věkem a měnícími se schopnostmi, mění svá jména, tak i my již došli k dalšímu jménu. Konečně jsme „zdolali“
úřady a náš nový oficiální název zní: Rodinné centrum CVRČEK Bečov nad Teplou, z. s. Děti i my rosteme a tím se mění zaměření a zájmy celého
spolku. Určitě se všichni shodneme, že sportování a zvídavost jsou zdravé a tak jsme se rozhodli, že Cvrčkové aktivity se zaměří především na sportování a exkurze. Samozřejmostí zůstávají již zaběhlé aktivity….pomoc při různých akcích pořádaných Městem, ostatními neziskovými spolky a sportovními aktivitami spojené s Botanickou zahradou. Tvoření, návštěvy zajímavých míst, tradiční velká jednodenní prázdninová akce v Botanické zahradě
a i letos spolutvorba příměstského tábora v Botanické zahradě.
Díky Monice, Jiřce a Evě je Cvrček vidět i na akcích konaných mimo město Bečov nad Teplou. 5. března 2016 od 9.h. akce KV MARS (www.marscvicenikv.cz).A protože sportu není nikdy dost, tak Jiřka se Šárkou Vás zvou na páteční setkávání sportovních nadšenců od 19:30 v naší sokolovně.
Hrajeme basketbal, volejbal a další míčové hry. Tentokrát jsou v popředí dospělí, ovšem děti přiměřeného věku jsou vítány. Současné zdravé jádro
našeho týmu tvoří 2 děti ve věku 8 let, 1 dítě ve věku 9 let, 1 dítě ve věku 11 let, 1 dítě ve věku 14 let, skoro dospělý 17 let a prozatím 5-6 dospělých.
I nadále pokračuje úterní setkávání dětí ve sportovním kroužku Florbal. Kromě florbalu si děti oblíbily hlavně vybíjenou. Snažíme se kroužek vést zajímavě, takže hrajeme letadla, mrazíky, obrácenou babu a při rozcvičce používáme pomůcky, které děti neznají. Většinou si užijeme spousty legrace. Tyto
sportovní aktivity by nebyly možné bez podpory vedení naší Základní školy a mateřské školy a Městské společnosti Bečov, s.r.o., JH

Smírčí kříž v Krásném Jezu
Historie objektu
Kamenný smírčí kříž neznámého stáří stával na návrší při pravé straně cesty stoupající do Ležničky a dále do Horního
Slavkova na severozápadním okraji osady Krásný Jez (Schönwehr). Kříž býval vidět i ze železniční trati z Krásného Jezu
do Lokte. Smírčí kříž, v minulosti označovaný jako „švédský“, v této poloze prvně zachytil v roce 1906 prof. Franz Wilhelm.
Patrně někdy na přelomu třicátých a čtyřicátých let 20. století musel být kříž patrně povalen, či zarostl křovinami, jelikož
badatel Oskar J. Steidl již v roce 1941 psal, že jej nenalezl. Smírčí kříž poté upadl zcela v zapomnění.
O vánočních svátcích dne 26. prosince 2015 byl smírčí kříž náhodně objeven a následně vykopán na původním místě místními občany. Dne 18. června 2016 byl kříž následně instalován nedaleko místa nálezu na okraji cesty nad domem čp. 15.

Postupné oteplování naší planety
a zvyšující se sucho

OBNOVENÝ VSTUP DO MUZEA

Dovolte mi uvést jen laický, rychlý a názorný příklad toho, že teplota vzduchu se zvyšuje a sucho nás čím dál více sužuje.
Uvedené údaje jsou čerpány z údajů meteorologické stanice ČHMÚ umístěné v blízké lokalitě Bečova nad Teplou v nadmořské výšce 642 m n. m.
Na webových stránkách http://www.intersucho.cz/ se můžete dozvědět více
velice zajímavých informací týkajících se sucha v naší republice. Na stránkách naleznete např. údaje: vždy aktuální stav vlhkosti půdy v ČR, krátkodobé předpovědi sucha, dlouhodobý vývoj vlhkosti půdy, aj. Do výzkumu se
můžete zapojit i Vy.
J. Horváthová.
V letošním roce došlo k obnovení vstupu do kulturní památky na náměstí,
Muzea motocyklů.
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Naše školy
Den učitelů

Ke Dni učitelů Město ocenilo práci učitelek, které působí více než
20 let na zdejší základní škole. Uznání dosáhly paní Mgr. Milada Beerová,
Dagmar Dobiášová a Ing. Mgr. Jiřina Dobiášová.

Pasování

Tradiční akce v obřadní síni radnice, „Pasování“ našich nových prvňáčků,
kteří nastoupili do základní školy 1. září 2016
Zahájení školního roku 2016/2017
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Základní umělecká škola Josefa Labitzkého ve školním roce 2016/2017
Výtvarný obor ZUŠ J. Labitzkého je v provozu více než 20 let. Za to období jsme připravili na uměleckou
dráhu anebo na další vzdělávání ve výtvarném směru dvě desítky našich žáků. Ti úspěšně pokračovali
na středních uměleckých školách, vyšších odborných a vysokých školách. Bečovský školní výtvarný
ateliér je vybaven pro kresebné zaměření a modelování keramiky, točení na hrnčířském kruhu. V provozu
je keramická pec, kde se vypalují dílka žáků, vytvořené klasickou metodou. Výtvarný ateliér mohou
navštěvovat děti od 5-6 let, výuka probíhá ve skupině do 12 žáků různého věku. Cílem plánu výuky je
vytvořit podmínky a výtvarně vzdělat přirozeně nadané děti a pěstovat v nich umělecký pohled na svět.
Přítomnost základní umělecké školy v našem městě je velkou příležitostí pro zdejší děti, kterým je
věnována kultivovaná péče. A že se to daří, dokazují úspěchy žáků na dalších školách. OH

Zápisy ze zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
13. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané v úterý 10. května 2016 od 17: 00 hod. v Základní umělecké škole
J. Labitzkého v Bečově nad Teplou 1. patro – koncertní sál školy
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,
Mgr. Petra Omrai Kvitová, L. Sýkorová, A. Kubincová, DiS., J. Špak
Omluven: Mgr. V. Dicá
Program:
13/01 - ZAHÁJENÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
13/02 - KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
13/03 - ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA, MSB, S.R.O., ZŠ A MŠ BNT;
13/04 - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
13/05 - RŮZNÉ - převody pozemků – BEČOV N/T, KRÁSNÝ Jez
Smlouvy – Dodatek archeologICKÝ průzkum;
restaurování vstupních dveří ZUŠ J. L.; Dotace ul. Školní,
Bečovské slavnosti; jmenování členů výboru školství a kultury
A DALŠÍ
Navržený program schválen 8 hlasy
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určen: Mgr. D. Wizovská
Schváleno 8 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: J. Špak, Mgr. P. Omrai Kvitová
Schváleno 8 hlasy
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: Ing. P. Špak
Členové komise: M. Nepraš, A. Kubincová DiS.
Zvoleni 8 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 12. zasedání, ze dne 15. 03. 2016.
Usnesení schváleno 8 hlasy

128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále schvaluje převod výsledku
hospodaření za rok 2015 ve výši 379.065,71 Kč z účtu 431 na účet 432
Usnesení schváleno 8 pro
c) účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Bečov nad Teplou,
příspěvkové organizace města Bečov nad Teplou za rok 2015
Usnesení schváleno 8 pro
d) výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou za rok 2015 se závěrem,
Základní škola hospodařila se ziskem ve výši 4.416,57 Kč. Finanční částka
ve výši 4.416,57 Kč bude převedena do rezervního fondu školy
Usnesení schváleno 8 pro
e) výsledek hospodaření Městské společnosti Bečov, s.r.o. za rok 2015
se závěrem – zisk ve výši 135.000,-Kč s tím, že tento zisk bude ponechán
společnosti na její rozvoj
Usnesení schváleno 8 pro
K bodu 4) programu – Rozpočtová opatření
1) ZMě schvaluje Rozpočtové opatření:
RO č.3/2016
Přesun z
§ 3113 pol. 5331 - 100.000,- Kč neinv. příspěvek ZŠ a MŠ
Přesun na
§ 3113 pol. 5331 org. 0035 - 100.000,- Kč neinv. příspěvek ZŠ a MŠ na mzdy
Zvyšují se příjmy
§ 5512 pol. 3121 - 65.000,- Kč dary na pořízení dl. majetku
Zvyšují se výdaje
§ 5512 pol.5… - 65.000,- Kč požární ochrana
Usnesení schváleno 8 hlasy
2) ZMě bere na vědomí přijatá Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2
(zvyšují se příjmy a výdaje daň z příjmu právnických osob za OBEC ve výši
276.260,- Kč; zvyšují se příjmy a výdaje dotace hasičské auto 2.500 000,MVČR a 1.000 000,- KK)
Usnesení schváleno 8 hlasy
K bodu 5) –Různé

K bodu 3) programu - Závěrečný účet města

1) ZMě schvaluje Smlouvu na provedení rekonstrukce kanalizačního sběrače
z ulice Školní do ulice Nová (přes pozemkovou parcelu č.265/2 u č.p. 400)
v k. ú. Bečov nad Teplou, Městskou společností Bečov, s.r.o., zastoupenou
jednatelem Petrem Chomickým, za finanční částku 163.341,26 bez DPH, cenu
celkem 197.642,92 Kč včetně DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení schváleno 8 hlasy

ZMě schvaluje:
a) celoroční výsledek hospodaření a závěrečný účet města Bečov nad Teplou
za rok 2015, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok
2015 se závěrem – bez výhrad
Usnesení schváleno 8 pro
b) účetní závěrku města Bečov nad Teplou za rok 2015 dle zákona o obcích č.

2) ZMě schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 11. 2015 mezi
městem a ZIP o.p. s., se sídlem Tomanova 3-5, 301 00 Plzeň, zastoupena
ředitelem Mgr. Radkem Širokým, Ph.D., zapsanou v rejstříku o.p.s. u Krajského
soudu v Plzni, oddíl O, vložka 45, IČ 26324105 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Usnesení schváleno 8 hlasy

OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení
Trvá plnění usnesení – dostupnost pitné vody – 08/03/18; směna odkaliště KJ
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3) ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem a JASTA consulting s.r.o.,
Knapovec 122, Ústí nad Orlicí, zastoupenou PhDr. Janou Staňkovou,
na zpracování zadávací dokumentace pro varovný informační systém, digitální
povodňový plán, dále organizaci výběrového řízení za celkovou cenu 35.000,
- Kč (hrazeno po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem) a následnou
administraci projektu za cenu 49.700,-Kč (hrazeno po ukončení realizace
a předání Závěrečné monitorovací zprávy), celková cena díla je 84.700,- Kč
(společnosti není plátce DPH).
Usnesení schváleno 8 hlasy
4) ZMě schvaluje Smlouvu mezi městem a panem Zdeňkem Kouškem
– Restaurování starožitného nábytku, dřevořezeb, historických exteriérů
a interiérů, Veletržní 31, 170 00 Praha7, IČ: 45701270, na opravu vstupních
dveří ZUŠ J. L., za celkovou cenu 72.000,-Kč včetně DPH.
Usnesení schváleno 8 hlasy
5) ZMě schvaluje Veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí finančního příspěvku
na opravu vstupního schodiště do budovy kulturní památky – Muzeum
historických motocyklů na náměstí v Bečově nad Teplou, ve vlastnictví pana
Zdeňka Bálka, náměstí 5. května 2, Bečov nad Teplou (z položky rozpočtu
města na obnovu kulturních památek) ve výši 50.000,-Kč.
Usnesení schváleno 8 hlasy
6) ZMě schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem a Karlovarským krajem
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního
rozvoje v rámci „Programu obnovy venkova“ na Opravu ulice Školní před ZŠ
a MŠ Bečov nad Teplou, ve výši 150.000,-Kč.
Usnesení schváleno 8 hlasy
7) ZMě schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem a Karlovarským
krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci akce
XIII. Bečovské slavnosti ve výši 35.000,-Kč.
Usnesení schváleno 8 hlasy
8) ZMě schvaluje zadání zpracování Strategického rozvojového dokumentu
města Bečov nad Teplou Svazkem obcí Slavkovský les, se sídlem, Masarykovo
nám. 143, 364 61 Teplá, zastoupeným předsedkyní Marií Šaškovou
a manažerkou svazku Martinou Turkovou, za celkovou cenu 25.000,-Kč
včetně DPH dle předložené nabídky.
Usnesení schváleno 8 hlasy
9) ZMě bere na vědomí vzdání se členství ve Výboru pro školství a kulturu
zastupitelstva města Bečov nad Teplou paní Žanety Svobodové a ZMě
schvaluje za členku Výboru pro školství a kulturu zastupitelstva města Bečov
nad Teplou paní Moniku Brůžovou, trvale bytem Na Zelené 423, Bečov nad
Teplou a dále člena Výboru pana Mgr. Vladimíra Dicá, trvale bytem Poštovní
47, Bečov nad Teplou.
Usnesení schváleno 8 hlasy
10) ZMě bere na vědomí zápis Finančního výboru zastupitelstva ze dne 25.
dubna 2016.
Usnesení schváleno 8 hlasy
11) ZMě schvaluje koupi částí stavebních parcel, v k. ú. Bečov nad Teplou
pod čísly:
č. 1915/1 (SJM Velhartický Karel, Velhartická Marie), č. 1915/2 (SJM Svoboda
Jaroslav, Svobodová Jaroslava), 1915/3 (SJM Šulc Vlastimil, Šulcová Marie)
a jejich sloučení k pozemkové parcele č. 1915/5 (místní komunikace Školní
ulice). Předpokládaná výměra je 60 m2, nabízená cena 100 Kč/m2 a úhrada
všech nákladů spojených s převodem.
Usnesení schváleno 8 hlasy
12) ZMě schvaluje zveřejnění záměru prodeje jedné ideální poloviny pozemku
p.č. 1129/1 ostatní komunikace v k.ú. Krásný Jez za cenu 100,- Kč/m2.
Usnesení schváleno 8 hlasy
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13) ZMě schvaluje prodej pozemku p.č. 241/2 trvalý travní porost o výměře
3060 m2 v k.ú. Krásný Jez (záměr byl zveřejněn MěÚ) Michaele Perníkové, nar.
4. 12. 1981, bydliště U Nemocnice 901, 363 01 Ostrov a Anetě Ouředníkové,
nar. 1. 1. 1979, bydliště T. G. Masaryka 11/79, 357 33 Loket (každé jednu
ideální polovinu pozemku) za cenu 20,- Kč/m2, tj. 61.200,- Kč (dle směrné
ceny se srážkou na zátopovou oblast).
Usnesení schváleno 8 hlasy
14) ZMě schvaluje vyhlášení záměru směny částí pozemků v k.ú. Krásný
Jez p.č. 745/1 zahrada, p.č. 745/6 zahrada, p.č. 1126/9 ostatní plocha, p.č.
1126/16 ostatní plocha podle návrhu GP č. zaměřeného Janou Chadovou.
Jedná se o majetkové vypořádání skutečného pozemku místní komunikace
mezi Městem Bečov n. T. a paní Libuší Čeňkovou, nar. 13.3. 1938, bydliště
Hradištní 88, Karlovy Vary (za kterou jedná na základě zplnomocnění pan
Svatopluk Perník, nar. 31.3.1957, bydliště Moskevská 21, Karlovy Vary),
celkový poměr směňovaných nemovitostí je 24 m2 ku 6 m2 v neprospěch
Města Bečov n.T. Náklady budou stanoveny v poměru směňovaných částí
podle nabývací ceny, za kterou pozemek nabyla p. Libuše Čeňková.
Usnesení schváleno 8 hlasy
15) ZMě schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. Krásný Jez
p.č. 500/7 TTP o výměře 8.139 m2, p.č. 500/4 TTP o výměře 14.165 m2,
p.č. 500/5 TTP o výměře 11.150 m2, p.č. 379/4 ost. plocha, západní část
pozemku o výměře 2.200 m2, celková výměra 35.654 m2 za cenu stanovenou
znaleckým posudkem.
Usnesení schváleno 8 hlasy
16) ZMě schvaluje prohlášení Města Bečov nad Teplou o předání silniční
vegetace v průjezdním úseku silnice I/20 v intravilánu města Bečov nad Teplou,
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR). Jedná se o 15 vzrostlých stromů
rostoucích pravostranně i levostranně na pozemcích p.č. 3179/4, 3164/1
v k.ú. Bečov nad Teplou a travní silniční vegetace na těchto pozemcích. Tímto
přejde povinnost údržby silniční vegetace na ŘSD ČR. Součástí prohlášení
není památný strom (buk na parcele č. 3164/1), jehož údržba je v kompetenci
Správy CHKO Slavkovský les.
Usnesení schváleno 8 hlasy
17) ZMě schvaluje prodej pozemků v k.ú. Krásný Jez p.č. 340/23 TTP
o výměře 22.846 m2, p.č. 340/24 TTP o výměře 174 m2 a p.č. 414/2 TTP
o výměře 744 m2 za cenu 14 Kč/m2, tj. 332.696,- Kč panu Josefu Kleinovi,
Ležnice 811, 357 31 Horní Slavkov. Záměr prodeje byl zveřejněn MěÚ.
Usnesení schváleno 8 hlasy
18) ZMě bere na vědomí informace o uskutečněných a připravovaných akcích:
- dne 26. dubna 2016 se uskutečnilo neformální setkání zastupitelů města
s občany Krásného Jezu, kde se diskutovalo o rozvoji osady, mimo jiné
i vytvoření, úpravě a vybavení veřejného prostoru pro setkávání všech
generací u železniční zastávky, opravách komunikací, převzetí komunikace
s mostem a odkaliště do vlastnictví města, připravovaném územním plánu
atd.
- dne 27. dubna 2016 starostka prodiskutovala se 3 zástupci osady Vodná
zadání studie na dětské hřiště, přípravu cyklostezky, která propojí Vodnou
z Bečovem n/T atd.
- 30. dubna a 1. května 2016 se konalo Bečovské kvítí 2016 v rámci
projektu spolufinancovaného Euregiem Egrensis a přítomných bylo i 10
zástupců partnerského německého města Thalheim
- křížek na Toužimské ulici byl zrestaurován Ivem Rudolfem, zvažuje se
finanční sbírka
- 5. a 6. května 2016 navštívili Bečov n/T zástupci z partnerského
belgického města Florennes
- 12. května 2016 navštíví město 10 senátorů
- 16. května probíhá pracovní jednání všech spoluorganizátorů Bečovských
slavností (konají se 15., 16., 17. července 2016)
- 10. června 2016 se koná v Bečově nad Teplou Noc kostelů
Usnesení schváleno 8 hlasy

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
19) ZMě bere na vědomí přípravu na uzavření Nájemní smlouvy pro uzlový
bod sítě TaNET Bečov nad Teplou – ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou s požadavkem
na zapracování připomínek.
Usnesení schváleno 8 hlasy
20) ZMě schvaluje smlouvu o dílo mezi městem a Městskou společností
Bečov s.r.o., zastoupenou jednatelem Petrem Chomickým, na opravu části
Školní ulice „Ke škole“ za částku 306.482,11 Kč včetně DPH.
Usnesení schváleno 8 hlasy
21) ZMě schvaluje Darovací smlouvu mezi městem a obcí Valeč, zastoupenou
starostou Josefem Kubařem, kterou dochází k bezúplatnému předání požárního
automobilu KAROSA CAS K 25-L 101, včetně příslušenství z majetku města
Bečov nad Teplou do majetku obce Valeč. Účetní cena darovaného majetku je
627.741,50 Kč. Zůstatková cena k 31. 05. 2015 je 166.390,50 Kč.
Usnesení schváleno 8 hlasy
22) ZMě schvaluje prodej nepotřebného majetku města z oblasti požární
ochrany dle předloženého návrhu obci Valeč, zastoupené starostou Josefem
Kubařem, za celkovou cenu 50.000 Kč.
Usnesení schváleno 8 hlasy
23) ZMě bere na vědomí Krajským úřadem Karlovarského kraje schválený
Lesní hospodářský plán pro Lesní hospodářský celek Bečov (325 409)
o celkové ploše 29,91 ha.
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 usnesení
O. Haláková: Dostupnost pitné vody - plněno průběžně, podrobnější informace
na MěÚ.
K bodu 3) Závěrečný účet města, MSB, s.r.o., ZŠ a MŠ Bn/T
O. Haláková: Ráda bych poděkovala všem, kteří hospodařili v roce 2015
s finančními prostředky z rozpočtu obce s kladným výsledkem.
K bodu 4) Rozpočtová opatření
1) O. Haláková: U prvních dvou položek se jedná o přesuny z důvodu
příspěvku na platy učitelů. Třetí položka ve výši 65.000,- Kč je darem od Lesní
společnosti Bečov nad Teplou a Elektro, v. d. v Bečově nad Teplou.
2) Bez dotazů a připomínek.
K bodu 5) Různé – převody pozemků – Bečov n/T, Krásný Jez; Smlouvy
- Dodatek archeologický průzkum; restaurování vstupních dveří ZUŠ J.L.;
dotace ul. Školní, Bečovské slavnosti, brožura; jmenování členů Výboru
školství a kultury a další
1) O. Haláková: Jedná se o dlouhodobě naplánovanou akci, která se dotýká
i pozemku soukromého vlastníka. Z tohoto důvodu se k realizaci přistupuje
po proběhnuvších jednáních až nyní.
2) O. Haláková: Dodatek upřesňuje reálný počet a umístění archeologických
sond na náměstí. V průběhu výzkumu byly na základě objevovaných poznatků
některé sondy přidány a některé plánované naopak nebyly zrealizovány.
3) P. Kužvart: Jedná se o uznatelné náklady, které se městu vrátí.
4) O. Haláková: Pokud by se podařilo získat peníze, pokračovalo by se
restaurováním dveří radnice ještě v tomto roce.

5) O. Haláková: Město je Ministerstvem kultury ČR i jinými institucemi
povzbuzováno, aby přispívalo vlastníkům na opravy kulturních památek
v Městské památkové zóně a zapojovalo se do dotačních programů
zaměřených na památky. I když je to finančně složité, snažíme se o to. Celkově
je v rozpočtu města 150.000,- Kč na opravy památek.
A. Kubincová: Už se někdy stalo, že by někdo z občanů sám přišel se žádostí
o příspěvek?
O. Haláková: Ano, a pomáhali jsme i se zpracováním žádostí. Konkrétně
se jedná o Program regenerace městských památkových zón, ve kterém
žádost podává město. Vlastníci památek musí připravit veškeré podklady
a spolupracovat s městem na kompletaci přihlášky, která se posílá každý rok
na podzim na Ministerstvo kultury ČR. Oprava je pak částečně financována
městem, vlastníkem a státním příspěvkem.
6) O. Haláková: Jde o prostranství před školou, celková oprava bude stát
300.000,-Kč, přičemž polovinu bude hradit město.
7) O. Haláková: Na Krajský úřad jsme podali i další žádost o příspěvek
na vydání brožury. Je velká šance, že budeme podpořeni.
8) O. Haláková: Dokument bude jakýmsi pasportem, ve kterém budou
pohromadě veškeré informace o městě. Bude možné jej například
přikládat k žádostem o dotace. Cena zahrnuje také možnost, projednávat
tvorbu dokumentu s veřejností. Každý zájemce bude moci spolupracovat
na rozvojovém dokumentu města.
9) O. Haláková: Paní Žaneta Svobodová požádala o možnost vystoupit
z Výboru pro školství a kulturu zastupitelstva města Bečov nad Teplou
z důvodu zahájení studia na vysoké školy, náročné práce pro město a péče
o rodinu s malými dětmi.
10) Bez dotazů a připomínek.
11) P. Kužvart: Při rekonstrukci ulice Školní se zjistilo, že část okolních
pozemků zasahuje do komunikace. Město nechalo situaci zaměřit a v současné
době se pracuje na geometrickém plánu. Cena odkupovaných pozemků by
byla 100,-Kč za m2
12) P. Kužvart: Žádost o odkup si podal p. Šádek, který je vlastníkem
druhé ideální poloviny pozemku, kterou koupil od města již před lety.
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako cesta, ale k tomuto účelu se
již nepoužívá. Pozemek byl původně schválen k prodeji již v roce 2004, ale
po několika měsících bylo usnesení na žádost paní Staňkové revokováno
a byla prodána pouze ideální polovina pozemku. V současné době je
pozemek zatravněn a zpřístupňuje pozemky jednoho vlastníka. Paní
Staňková má všechny pozemky přístupné z druhé strany od komunikace.
Plánovaným prodejem se tedy neznemožní přístup na ostatní pozemky.
V územním plánu je pozemek určen jako rozvojový pozemek pro bydlení.
Od tohoto faktu se bude odvíjet cena. Považujeme za slušné nabídnout
právo předkupního prodeje spoluvlastníku druhé ideální poloviny.
13) P. Kužvart: Pozemek je možno nejprve pronajmout formou pachtu a až
poté prodat. Nachází se v zátopové oblasti a v současnosti pobíhají jednání
s úřady o tom, na kolik bude moci být stavebně využíván. Od toho se odvíjí
zájem kupce i případná cena pozemku.
14) P. Kužvart: Je hotový návrh geometrického plánu. Náklady na směnu
budou hrazeny poměrně.
15) P. Kužvart: Jednání s p. Kleinem se vedou dlouhodobě a zatím
bez konkrétního výsledku. Město od r. 2014 vlastní pozemky, u nichž
p. Klein střídavě žádá o pacht či koupi. Na některých z nich již hospodaří
a využívá na ně dotace. Jiné pozemky jsou již zarostlé a začínají se svým
charakterem blížit lesním pozemkům. Po vzájemné dohodě předkládám
snad už konečný seznam pozemků, o ceně chce p. Klein ještě jednat.
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Bude se pohybovat pravděpodobně okolo 15,- Kč na m2. P. Klein by chtěl,
abychom pozastavili žádost o převod pozemků na lesní pozemky, měl
by zájem využívat je hospodářsky. Na dobu jednání proces pozastavíme.
Běžně proces trvá okolo 6 měsíců, teď jsme asi polovině.
16) P. Kužvart: Dlouhodobě jsme byli ve sporu s Ředitelstvím silnic
a dálnic ohledně stromů podél silnice 1. třídy, které rostou mezi cedulemi
v intravilánu města. Jejich výklad zákona o pozemních komunikacích
(č. 13/1997 Sb.) byl, že se o tuto vegetaci má starat obec, s čímž jsme
nesouhlasili. Na základě poslední novelizace zákona nám sami navrhli,
abychom jim stromy předali. Udělali jsme inventuru, ŘSD přebírá i péči
trávníky. V prohlášení Města Bečov nad Teplou o předání silniční vegetace
v průjezdním úseku silnice I/20 v intravilánu města Bečov nad Teplou
Ředitelstvu silnic a dálnic ČR deklarujeme, že jsme nikdy nic nevlastnili,
nevyužívali na údržbu zeleně žádné dotace, neměli ze zákona ani správního
či soudního rozhodnutí povinnost o toto pečovat apod.

Jednání 13. zasedání ZMě ukončeno v 18:38 hodin
V Bečově nad Teplou dne 10. května 2016
Ověřovatelé zápisu: J. Špak
Mgr. P. Omrai Kvitová
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Dagmar Wizovská

14. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané v úterý 21. června 2016 od 17: 00 hod. v Základní umělecké škole
J. Labitzkého v Bečově nad Teplou 1. patro – koncertní sál školy
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,
Mgr. Petra Omrai Kvitová, L. Sýkorová, A. Kubincová, DiS., J. Špak
Omluven: Mgr. V. Dicá

17) Bez dotazů a připomínek.
18) Bez dotazů a připomínek.
19) J. Rudolfová: S firmou TaNET jednáme ve vícero oblastech. Tato
nájemní smlouva se týká internetu. Firma nám bude platit nájemné,
poskytne lepší internet po celé škole a dojde ke zlepšení signálu na celém
území centra města.
O. Haláková: Navrhuji doplnit návrh smlouvy o souhlas správce školy –
Základní školy a mateřské školy Bečov nad Teplou.
A. Kubincová: Veřejný přínos je fajn, ale nebylo by možné vyjednat pro
školu ještě lepší podmínky? Sleva 100,- Kč měsíčně se mi zdá málo.
J. Rudolfová: Toto je pouze část výhod, jednáme o dalších benefitech.
M. Nepraš: 1.025,- Kč je odběr elektřiny, což je částka, která se musí
od slevy odečíst.
O. Haláková: Pokud se nám smlouva zdá nevýhodná, můžeme ji vzít
na vědomí s připomínkami.
J. Rudolfová: Výhodou je rovněž vazba na internet.
M. Nepraš: Doporučuji namontovat měřák spotřeby elektřiny.
P. Kužvart: Mám zkušenost, že jsou firmy ochotné nabídnout i připojení
zdarma. Stálo by za to, zkusit vyjednat lepší podmínky.
J. Rudolfová: Zástupce firmy zde dnes měl být, bohužel nedorazil, ale
jednání budou i nadále pokračovat. Pro doplnění bych ráda uvedla,
že na topení se nám ve spolupráci s firmou TaNET podařilo ušetřit cca
70.000,- Kč v důsledku lepší sazby DPH.
P. Kužvart: Z vlastní zkušenosti vím, že cena plynu klesá. Ušetřit je možné
také změnou dodavatele.
J. Rudolfová: Ano, takto jsme ušetřili již před cca 2 lety asi 200.000,- Kč.
p. Šádková: Uvažuje město o tom, že by se zůčastnilo aukce na lepší ceny
elektřiny?
O. Haláková, P. Kužvart: Neustále to sledujeme a řešíme ve spolupráci
s Krajským úřadem.
20) M. Beerová: Jaký bude mít opravená ulice povrch?
O. Haláková: Zatím to bude z provozních důvodů asfalt.
21) Bez dotazů a připomínek.
22) Město Valeč odkoupí za cca 50.000,- Kč námi pořizované vybavení,
které je součástí automobilu KAROSA CAS K 25-L 101, např. pneumatiky,
disky, radiostanice, držáky dýchacích přístrojů apod.
23) P. Kužvart: Před cca 2-3 lety jsme získali v restitucích 29, 91 ha lesa.
Lesní hospodářský plán je schvalován na dobu 10 let, později se sloučí
s novým Lesním hospodářským plánem na území všech lesních pozemků
a plány budou sjednoceny.
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Program:
14/01 - ZAHÁJENÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
14/02 - KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
14/03 - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ – přijetí dotací, změna charakteru realizací
14/04 - ZÁMĚRY PRODEJE A PŘEVODY NEMOVITOSTÍ
14/05 - Obecně závazná vyhláška o STANOVENÍ shromažďování odpadů
A OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O REGULACI PROVOZOVÁNÍ
LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER
14/06 - RŮZNÉ - ZADÁNÍ PD, KOUPĚ MATERIÁLU NA OPRAVU CEST,
INFORMACE O AKCÍCH
Navržený program schválen 8 hlasy
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určen: Mgr. P. Omrai Kvitová
Schváleno 8 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: M. Nepraš, A. Kubincová DiS.
Schváleno 8 hlasy
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: Ing. Pavel Špak
Členové komise: J. Špak, Mgr. P. Omrai Kvitová
Zvoleni 8 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 13. zasedání, ze dne 10. května 2016.
Usnesení schváleno 8 hlasy
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení
Trvá plnění usnesení – dostupnost pitné vody – 08/03/18; směna odkaliště
KJ – 13/05/04 – oprava dveří ZUŠ J.L - 13/05/08 – Strategie města – 16/05/16
– Předání silniční vegetace I/20 – 12/04/11 – hydrogeologický průzkum
cyklostezka
K bodu 3) programu – Rozpočtová opatření – přijetí dotací, změna
charakteru realizací
1) ZMě bere na vědomí přijato Rozpočtové opatření ze dne 24. 05. 2016
RO č. 4/2016
Zvyšují se příjmy
Pol. 4122 org. 0017 - 35.000,- Kč dotace Bečovské slavnosti
Zvyšují se výdaje
§ 3319 pol. 5… org. 0017 - 35.000,- Kč Bečovské slavnosti
Usnesení schváleno 8 pro
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2) ZMě schvaluje Rozpočtová opatření:
RO č.5/2016
Přesun z
§ 2321 pol. 5… - 65.346,-Kč odvádění čištění odp.vod
Přesun na
§ 3419 pol. 6… - 65.346,- Kč vodovodní přípojka hřiště
Zvyšují se příjmy
§ 4122 org, 0019 - 150.000,-Kč dotace Karl. kraj oprava ulice ke škole
Zvyšují se výdaje
§ 2212 pol.5… org.0019 - 150.000,- Kč oprava ulice ke škole Zvyšují se příjmy
Pol. 4221 - 45.000,-Kč inv.přijaté transfery od obcí
Zvyšují se výdaje
§ 5512 pol. 6… - 45.000,-Kč požární ochrana
Přesun z § 5512 pol.6… - 45.000,- Kč požární ochrana
Přesun na § 2212 5… - 45.000,- Kč oprava vozovky Krásný Jez
Zvyšují se příjmy
§ 3639 pol. 3111 - 100.000,- Kč prodej pozemků
Zvyšují se výdaje
§ 2212 pol. 5… - 100.000,- Kč oprava vozovky Krásný Jez
Usnesení schváleno 8 pro
K bodu 4) programu – Záměry prodeje a převody nemovitostí
1) ZMě schvaluje koupi částí parcel č. 1915/1 vlastník SJM Velhartický Karel,
Velhartická Marie zahrada o výměře 14 m2, č. 1952/2 vlastník SJM Svoboda
Jaroslav, Svobodová Jaroslava zahrada o výměře 5 m2, č. 1915/3 vlastník
SJM Šulc Vlastimil, Šulcová Marie zahrada o výměře 26 m2 a jejich sloučení
k pozemkové parcele č. 1915/5 (místní komunikace Školní ulice). Za cenu 20
Kč/m2 a úhradu všech nákladů spojených s převodem
Usnesení schváleno 8 pro
2) ZMě schvaluje prodej jedné ideální poloviny pozemku p.č. 1129/1 druh
pozemku ostatní plocha o výměře 209 m2 v k.ú. Krásný Jez, za cenu 100,Kč/m2, tj. za cenu 10.450,- Kč navýšenou o náklady spojené s převodem,
spoluvlastníkovi pozemku Vlastimilovi Šádkovi, nar. 30. 9. 1957, bydliště
Lesní 256/14, Karlovy Vary – Doubí. Záměr prodeje byl zveřejněn v souladu
s §41 zákona o obcích
Usnesení schváleno 8 pro
3) ZMě schvaluje vyhlášení záměru prodeje jedné ideální poloviny pozemku
p.č. 1129/3 druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda
o výměře 142 m2 v k.ú. Krásný Jez
Usnesení schváleno 8 pro
4) ZMě schvaluje směnu částí pozemků v k.ú. Krásný Jez p.č. 745/1 část
e o výměře 23 m2, druh pozemku zahrada a p.č. 1126/16 část d o výměře
1 m2, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha za p.č.
1126/9 část b o výměře 6 m2, druh pozemku ostatní plocha, se způsobem
využití jiná plocha, podle návrhu GP ZPMZ 241 zaměřeného Janou Chadovou.
Jedná se o majetkové vypořádání skutečného pozemku místní komunikace
mezi Městem Bečov n. T. a paní Libuší Čeňkovou, nar. 13.3. 1938, bydliště
Hradištní 88, Karlovy Vary (za kterou jedná na základě zplnomocnění pan
Svatopluk Perník, nar. 31.3.1957, bydliště Moskevská 21, Karlovy Vary),
celkový poměr směňovaných nemovitostí je 24 m2 ku 6 m2 ve prospěch
Města Bečov n.T. Náklady převodu budou uhrazeny v obráceném poměru
směňovaných částí, tj. 4:1 (80% nákladů uhradí Město, 20% nákladů uhradí
p. Čeňková). Doplatek kupní ceny je 18 m2 za 180 Kč/m2 tj. celkem 3.240,- Kč
(jedná se o nenavýšenou pořizovací cenu pozemku p. Libuše Čeňkové)
Usnesení schváleno 8 pro
5) ZMě schvaluje prodej pozemkové parcely v k.ú. Krásný Jez p.č. 500/7
TTP o výměře 8139 m2, p.č. 500/4 TTP o výměře 14165 m2, celková výměra
22304 m2 za cenu 15 Kč/m2, tj. celkem 334.560,- Kč panu Josefu Kleinovi,
Ležnice 811, 357 31 Horní Slavkov. Záměr prodeje byl zveřejněn v souladu

s §41 zákona o obcích. U těchto pozemků byl zastaven převod na lesní
pozemky
Usnesení schváleno 8 pro
K bodu 5) programu – Obecně závazná vyhláška o odpadech a Obecně
závazná vyhláška o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
1) ZMě vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města
Bečov nad Teplou a obci Vodná a Krásný Jez, kterou se ruší OZV č. 2/2002.
ZMě ukládá MěÚ vyhlásit OZV do 10. 07.2016. Vydaná OZV je přiložena
k tomuto zápisu
Usnesení schváleno 8 pro
2) ZMě vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o regulaci provozování
loterií a jiných podobných her. Tato vyhláška nabývá účinnosti od 01. 01.
2017. Vydaná OZV je přiložena k tomuto zápisu
Usnesení schváleno 8 pro
K bodu 6) programu – Různé
1) ZMě schvaluje nabídku Algon, a.s., Ringhofferova 1/15, 155 21 Praha 1,
na odkoupení 200 t odfrézovaného materiálu, za cenu 50,-Kč/t. Celková cena
je 12.100,-Kč včetně DPH
Usnesení schváleno 8 pro
2) ZMě schvaluje zadání stavební projektové dokumentace na chodník I/20
na Plzeňské ulici v části na konci obce směrem na Toužim, v souvislosti
s připravovanou akcí ŘSD, narovnání serpentin Bečov nad Teplou. Projektovou
dokumentaci zpracuje Projektová kancelář Woring s.r.o., Na Roudné 93,
301 00 Plzeň za cenu 116.523,-Kč včetně DPH
Usnesení schváleno 8 pro
3) ZMě bere na vědomí informace:
- Mírový běh přes Bečov nad Teplou dne 23. 06. 2016 a ocenění 4 bývalých
učitelů zdejší základní školy
- smírčí kříž v Krásném Jezu
- informační systém města
- průběh přípravy Bečovských slavností;
Usnesení schváleno 8 pro
4) Změ bere na vědomí návrh na využití p.p.č. 747/4 v k.ú. Krásný Jez.
Starostka města předala zadání na zpracování studie na uvedenou parcelu
společnosti Hřiště hrou s.r.o., Sobotecká 810, Turnov a dále na zpracování
studie na parcelu v centru obce k.ú. ve Vodné s obdobným záměrem využití
Usnesení schváleno 8 pro
5) ZMě schvaluje pro zakázku realizaci digitálního povodňového plánu
a varovného a výstražného systému pro dotační řízení:
- seznam oslovených uchazečů pro dPP:
1. Ing. Lumír Pála, IČ 68783531, Poštovní adresa: Myslbekova 955/6, 363 01
OSTROV
2. Hydrosoft Veleslavín s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6, Ing. Petr Hurych
3. VRV a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Nábřežní 4, 150 56
Praha 5, Ing. Jan Cihlář
- seznam oslovených uchazečů pro varovný a výstražný systém:
1.SOVT-RADIO spol. s r.o., Budějovická 1320, 38901 Vodňany,
2. Empemont s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí,
Mgr. Pavel Kuběja
3. TEWIKO Systems s.r.o., Tř. Dr. Milady Horákové 185/66, 46006 Liberec
- 3 členy hodnotící komise (pro výběr nejvhodnější nabídky na varovný
a výstražný systém): Olga Haláková- starostka města, Miroslav Nepraš místostarosta, Ing. Petr Kužvart – místostarosta
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- 3 náhradníky hodnotící komise (pro výběr nejvhodnější nabídky na varovný
a výstražný systém):
Petr Chomický – jednatel MSB, s.r.o.,
A. Kubincová, DiS., M. Pošmurová
Usnesení schváleno 8 pro
6) ZMě souhlasí s podáním dotace z Českoněmeckého fondu budoucnosti
na pořádání výměnného pobytu žáků ZUŠ J. Labitzkého v Bečově nad Teplou,
kdy žadatelem o dotaci bude ZUŠ J. L. a město poskytne finanční spoluúčast
do výše 50.000,-Kč a dále částečné předfinancování projektu do finanční výše
30.000,-Kč
Usnesení schváleno 8 pro
7) ZMě schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem a Karlovarským
krajem na poskytnutí účelové dotace ve formě neinvestičních finančních
prostředků z rozpočtu poskytovatele, na vydání Brožury o Bečovu nad Teplou
s letáčkem ve finanční výši 15.000,-Kč
Usnesení schváleno 8 pro
8) ZMě schvaluje nabídku Umělecké produkční agentury Armiger, Hájkova 862,
Žatec na pořádání XIII. Bečovských slavností v termínu 15. - 17. července 2016,
za cenu celkem 91.425,-Kč včetně DPH (financování slavností bude zajištěno
s podporou dotace Karlovarského kraje ve výši 35.000,-Kč a dotace Euregia
Egrensis – partner město Thalheim v rozpětí 50-85% uznatelných nákladů)
Usnesení schváleno 8 pro
9) ZMě schvaluje:
a) Inventurní Vyřazovací protokol č. 1-6
b) inventarizační zprávu zpracovanou ke dni 31. 12. 2015 v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb.
Usnesení schváleno 8 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 6) - Různé
1) M. Nepraš: V Krásném Jezu bude po domluvě s panem Chomickým část
tohoto materiálu použita na úpravu volného prostranství.
2) L. Sýkorová: Přemýšlí se i o změně v dopravním značení?
O. Haláková: Samozřejmě.
L. Sýkorová: Zespoda od Varů není do Toužimské značka. Zájezdové autobusy
mají problém.
O. Haláková: Problém se spíše nachází ve svahu u pana Mrňáka.
P. Kužvart: Na pozemku podél silnice vznikne plocha k parkování pro 22
vozidel. Pozemek byl zaměřen, je větší, než se zdá. Díky chodníku se tam
budeme moci lépe dostat.
Současně by se rozšířilo osvětlení, vodovod a kanalizace. Poté bychom ještě
navrhli dodatkovou smlouvu. Obrubník kolem ,,jedničky" by byl současně
krajem chodníku.
O. Haláková: Ministerstvo pro místní rozvoj bude vyhlašovat v roce 2017
dotační výzvy na chodníky. Prozatím se vyjádřil NPÚ Loket negativně
ke stavbě narovnání serpentin za Bečovem a probíhají jednání, která by měla
vést nakonec k jejich souhlasnému rozhodnutí.
3) O. Haláková: Jedná se o tyto učitele: pan A. Šimek, paní M. Žemličková, A.
Kvitová a R. Bláhová.
4) O. Haláková podala vysvětlení.
5) Zastupitelé se shodli po společné domluvě na jménech A. Kubincová, DiS. a
M. Pošmurová
6) J. Rudolfová: Komunikace, co se týká seznamu žáků a žádostí o jejich
uvolnění, neprobíhala tak, jak by měla.
O. Haláková: Každý bere s rozhodnutím účasti nějakou zodpovědnost.
Předpisy kolem dětí nejsou jednoduché. Byla jsem přítomna jednání mezi
zúčastněnými stranami.
M. Beerová: Například při akcích fotbalistů není problém. Ale zde ty informace
chybí.
7) Bez dotazů a připomínek.

K bodu 2) - Kontrola usnesení
Bez dotazů a připomínek.
K bodu 3) - Rozpočtová opatření – přijetí dotací, změna charakteru realizací
Bez dotazů a připomínek.

8) O. Haláková podala vysvětlení.
9) O. Haláková podala vysvětlení.
Závěr

K bodu 4) - Záměry prodeje a převody nemovitostí
1) P. Kužvart podal vysvětlení.

O. Haláková: Jednala jsem s ředitelem Golfu v Cihelnách o nabídce volných
pracovních míst. Plánuje se v září den otevřených dveří pro bečovské občany.

2) P. Kužvart podal vysvětlení.
3) P. Kužvart podal vysvětlení.
4) P. Kužvart podal vysvětlení.

Bude rozeslána pozvánka na 29. 6. o konání přednášky, která se bude zabývat
archeologickým výzkumem na bečovském náměstí.
Bečovu byla udělena medaile Ministerstva obrany za péči o válečné hroby
a pomníky. Medaile byla udělena za rekonstrukci pomníku před ZŠ.

5) P.Kužvart podal vysvětlení.
K bodu 5) – Obecně závazná vyhláška o stanovení shromažďování odpadů
a Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování loterií a jiných
podobných her
1) L. Sýkorová: O tomto jsme už hlasovali?
Ostatní zastupitelé: Ano
2) P. Kužvart: Kdy vyprší povolení k provozování herního automatu
ve Sportbaru?
O. Haláková: Na konci letošního roku
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Paní Šádková z Krásného Jezu: Domlouvali jsme si v Jezu brigádu na pozemku
volného prostranství. Bylo by možné zajistit kontejner na odpad?
O. Haláková: Obraťte se prosím na pana Chomického, určitě se s ním nějak
domluvíte.
J. Rudolfová: Podala informace o aktualitách a dění ve škole. O početných
úspěších žáků zdejší školy během školního roku a o kvalifikovanosti pedagogů
a narůstajícím počtu žáků zdejší školy.
P. Kužvart: Informoval o myšlence obnovení bečovského pivovaru.
O práci přípravného výboru v čele s T. Wizovským. Hodilo by se, kdyby
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spoluzakladatelem tradice bylo město, popř. partnerská města (personálně
i institucionálně). Město bude osloveno oficiální nabídkou vstupu
do přípravného výboru.
Jednání 14. zasedání ZMě ukončeno v 18.50.
V Bečově nad Teplou dne 21. června 2016
Ověřovatelé zápisu: M. Nepraš, A. Kubincová DiS.
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Mgr. Petra Omrai Kvitová

15. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané v úterý 20. září 2016 od 18:00 hod. v Základní umělecké škole
J. Labitzkého v Bečově nad Teplou 1. patro – koncertní sál školy
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,
Mgr. Petra Omrai Kvitová, Bc. A. Kubincová, J. Špak, Mgr. V. Dicá
Omluven: L. Sýkorová
Program:
15/01 - ZAHÁJENÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
15/02 - KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
15/03 - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
15/04 - ZÁMĚRY PRODEJE A PŘEVODY NEMOVITOSTÍ
15/05 - RŮZNÉ:
SMLOUVY NA dotacE A ZADÁNÍ:
- PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYTOVÝ DŮM
- STATICKÉHO POSUDKU SCHODY NÁDRAŽNÍ
- CYKLOSTEZKY OD LÁVKY PO MOST
- ZPRACOVÁNÍ VAROVNÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
A DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU
- ZÁMĚR KOUPĚ AUTOKEMPU
- ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
„REVITALIZACE NÁMĚSTÍ“
- ZADÁNÍ SMLOUVY O ZPRACOVÁNÍ Strategie rozvoje města
- INFORMACE
Navržený program schválen 8 hlasy
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určen: Ž. Svobodová
Schváleno 8 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: Ing. P. Kužvart, Mgr. V. Dicá
Schváleno 8 hlasy
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: Ing. Pavel Špak
Členové komise: M. Nepraš, Bc. A. Kubincová
Zvoleni 8 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 14. zasedání, ze dne 21. června 2016.
Usnesení schváleno 8 hlasy
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení
Informace starostky o plnění usnesení, finančních závazcích města
a naplňování rozpočtu dle RUD
K bodu 3) programu – Rozpočtová opatření

1) ZMě schvaluje Rozpočtové opatření RO č. 7/2016
Přesun z § 3322 pol.5… - 100.000,- Kč zachování a obnova kult. památek
Přesun na § 3319 pol. 5… - 100.000,- Kč ostatní záležitost kultury
Usnesení schváleno 8 hlasy
2) ZMě bere na vědomí přijaté Rozpočtové opatření č. 6/2016
RO č. 6/2016 – 20. 07. 2016
Zvyšují se příjmy
Pol. 4122 org. 0034 - 180.000,- Kč projekt Cyklostezka Teplá-Bečov nT.
Zvyšují se výdaje
§ 3636 pol.5… org.0034 - 180.000,- Kč Cyklostezka Teplá-Bečov n.T
Zvyšují se příjmy
Pol. 4122 org. 0027 - 15.000,- Kč dotace Brožurka s letáčkem
Zvyšují se výdaje
§ 2143 pol. 5… org. 0027 - 15.000,- Kč Brožurka a letáčkem
Usnesení schváleno 8 hlasy
K bodu 4) programu – Záměry prodeje a převody nemovitostí
1) ZMě schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 2131/16
o výměře 1347 m2 v k.ú. Bečov nad Teplou a p.č. 213/2 o výměře 97 m2,
druh pozemků lesní pozemky (manipulační prostor okolo stavby bývalé lesní
hájovny Waldperla). Podmínky: Geometrické oddělení přístupu do lesa – cesty
po pravé i levé straně kolem hájovny a pouze pozemek bezlesí bez zapojeného
porostu.
Usnesení schváleno 8 hlasy
2) ZMě schválilo na 14. zasedání prodej pozemků v k.ú. Krásný Jez p.č. 500/7
TTP o výměře 8139 m2, p.č. 500/4 TTP o výměře 14165 m2, celková výměra
22304 m2 za cenu 15 Kč/m2, tj. celkem 334.560,- Kč panu Josefu Kleinovi,
Ležnice 811, 357 31 Horní Slavkov. ZMě schvaluje splátkový kalendář takto:
polovina kupní ceny bude zaplacena do 31. 12. 2016 a druhá polovina kupní
ceny bude zaplacena do 30. 06. 2017. Návrh na vklad do katastru nemovitostí
bude podán po zaplacení celé kupní ceny.
Usnesení schváleno 8 hlasy
3) ZMě schvaluje prodej části pozemku p.č. 379/4, druh pozemku ostatní
plocha, v k.ú. Krásný Jez o výměře 2200 m2 dle GP panu Josefovi Kleinovi,
Ležnice 811, 357 31 Horní Slavkov za cenu 10,- Kč/m2. Před prodejem
bude z pozemku odstraněn využitelný lesní porost (na základě rozhodnutí
o povolení pokácení) a pozemek bude zatížen služebností průchodu a průjezdu
po svážnici zpřístupňující lesní porosty. Záměr kupujícího je vybudovat
naučnou stezku starých důlních děl u odvalu po těžbě radioaktivních surovin
štoly Majská bývalých Jáchymovských dolů. Všechny náklady spojené
s prodejem a geometrickým oddělením ponese kupující. Záměr prodeje byl
schválen na 13. ZMě. Na prodávané části pozemku bude zastaven převod
pozemku na lesní pozemek. Pozemek bude zatížen předkupním právem
ve prospěch města.
Usnesení schváleno 8 hlasy
4) ZMě schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi Městem a Ředitelstvím
silnic a dálnic Praha IČ 65993390 zastoupeným Elektroplanem s.r.o. Karlovy
Vary IČ 26394472 na plánovanou stavbu „Silnice I/20 meteostanice, k.ú.
Bečov nad Teplou, k.ú. Chodov u Bečova nad Teplou – Přípojka nn“ s těmito
podmínkami vlastníka:
na lesních pozemcích bude proveden výpočet újmy vlastníka odnětím
produkční funkce lesa a výpočet poplatku za odnětí pozemků PUPFL
úplata za uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
bude v souladu se směrnými cenami Města za uložení produktovodu 150 Kč/
bm sítě pozemky předá a převezme od stavebníka OLH Města
Usnesení schváleno 8 hlasy
5) ZMě schvaluje smlouvu o zřízení práva stavby s VSOZČ IČ 47700521
zastoupené Ing. Josefem Horou stavební akce „Bečov VDJ Krásné Údolí
a zásobní řad“. Vzhledem k strategickému významu stavby pro Město
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a nulové spoluúčasti Města na výstavbě se upouští od vyměření všech náhrad
a poplatků v souvislosti s dotčením pozemků Města.
Usnesení schváleno 8 hlasy
6) ZMě navrhuje paní Evě Staňkové směnu jedné ideální poloviny pozemku
p.č. 1129/3 v k.ú. Krásný Jez, druh pozemku ostatní plocha se způsobem
využití neplodná půda, o výměře 142 m2 za 71 m2 pozemku p.č. 391/1 v k.ú.
Krásný Jez, druh pozemku trvalý travní porost s paní Evou Staňkovou, Krásný
Jez 1. Náklady na geodetické oddělení uhradí Město, další náklady spojené se
směnou uhradí obě strany rovným dílem.
Usnesení schváleno 8 hlasy
K bodu 5) programu - Různé:
1) ZMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční dotace v rámci „Společného
fondu malých projektů v Euregiu Egrensis“, v Programu spolupráce
na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným
státem Sasko 2014 – 2020, na projekt pod názvem „Poznejme se při zábavě
a sportu“, do výše 10.957,67 EUR tj. 85% z celkového rozpočtu.
Usnesení schváleno 8 hlasy
2) ZMě bere na vědomí informace o přípravě zadání stavební projektové
dokumentace Bytový dům v Mariánskolázeňské ulici zpracovatelem
Ing. Šárkou Dubskou Pod strání 204/7 Dalovice 36263
Usnesení schváleno 8 hlasy
3) ZMě schvaluje zadání statického posouzení sousedících nemovitostí
v Nádražní ulici, p.p.č.3355 v k.ú. Bečov nad Teplou v majetku města,
nemovitosti č. 105 p.p.132/1 v soukromém majetku a navazující nemovitost
čp. 106, p.p.č. 3271 taktéž v soukromém majetku. Statický posudek vypracuje
Ing. Viktor Weilguny, Štědrá 83, Žlutice, IČ:10345248, za celkovou cenu
5.000,-Kč, zpracovatel není plátcem DPH. Statický posudek s technickou
zprávou je přípravou na realizaci stavby obnovy schodiště mezi ulicemi
Nádražní a Srázná (projektová dokumentace je zpracována), vybudování
opěrné sousedící zdi a opravu dotčené nemovitosti č.p. 105.
Usnesení schváleno 8 hlasy
4) ZMě schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem a Karlovarským
krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru
regionálního rozvoje z dotačního programu „Podpora rozvoje cyklistické
infrastruktury v Karlovarském kraji na projekt Cyklostezka Teplá-Bečov
nad Teplou – od lávky do Botanické zahrady po Starou poštu“. Dotace
poskytnutá Karlovarským krajem je výši 180.000,-Kč a náklady města činí
60.000,-Kč.
Usnesení schváleno 8 hlasy
5) ZMě schvaluje zadání zpracování studie/návrhu stavby Cyklostezka
Teplá-Bečov nad Teplou – od lávky do Botanické zahrady po most u Staré
pošty MgA. Pavlou Wiszczorovou, Regionstudio, Náměstí Dr. Beneše
1321/15, 430 01 Chomutov, autorizovanou architektkou ČKA 3635, IČ:
64190781. Celková cena za zpracování studie cyklostezky je 240.000,-Kč.
Financování studie je zajištěno z dotace Karlovarského kraje ve výši 85%
a 25% z rozpočtu město. Dotace Karlovarského kraje je schválena ve výši
180.000,-Kč a náklady města činí 60.000,-Kč. Zpracovatel není plátcem
DPH.
Usnesení schváleno 7 hlasy, nehlasoval 1(O. Haláková)
6) ZMě rozhoduje v souladu se Zadáváním veřejných zakázek v OPŽP 20142020 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Protipovodňová opatření města
Bečov nad Teplou“, kterou podal uchazeč JD ROZHLASY s.r.o., Vigantice
196, 756 61 Vigantice, IČ 27797007 za nabídkovou cenu 1 131 700,- bez
DPH, 1 369 357,-Kč včetně DPH dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
v příloze k usnesení ZMě.
Usnesení schváleno 8 hlasy
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7) ZMě schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (viz
samostatná příloha tohoto zápisu ZMě) včetně pořadí hodnocených nabídek:
1. JD ROZHLASY s.r.o., Vigantice 196, 756 61 Vigantice, IČ 27797007
2. Empemont s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ 27772179
3. TEWIKO Systems s.r.o., Tř. Dr. Milady Horákové 185/66, 46006 Liberec,
IČ 25472887
Usnesení schváleno 8 hlasy
8) ZMě schvaluje Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti
v zadávacím řízení na akci „Protipovodňová opatření města Bečov nad
Teplou“, ze zasedání výběrové komise ze dne 26. srpna 2016 (viz samostatná
příloha tohoto zápisu ZMě).
Usnesení schváleno 8 hlasy
9) ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Bečov nad Teplou, Náměstí 5.
května 1, 364 64 Bečov nad Teplou, IČ: 00254410 jako objednatelem a firmou
JD ROZHLASY s.r.o., Vigantice 196, 756 61 Vigantice, IČ: 27797007 jako
zhotovitelem. Předmětem smlouvy v rámci Operačního programu životního
prostředí 2014-2020 jsou dodávky „Protipovodňová opatření města Bečov
nad Teplou“ v ceně 1 131 700,- bez DPH, 1 369 357,-Kč včetně DPH, dle
přílohy k usnesení ZMě.
Usnesení schváleno 8 hlasy
10) ZMě bere na vědomí protokol komise, která dne 26. srpna 2016
projednala předložené nabídky na Zpracování digitálního povodňového plánu
města Bečov nad Teplou a stanovila pořadí hodnocených nabídek:
1. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5, IČ: 47116901
2. Ing. Lumír Pála, Ostrov, IČ:68783531
3. Hydrosoft Veleslavín s.r.o. Praha 6, IČO: 61061557, DIČ: CZ61061557
Usnesení schváleno 8 hlasy
11) ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Bečov nad Teplou, náměstí
5. května 1, 36464 Bečov nad Teplou, IČ: 00254 410 jako objednatelem
a akciovou společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5, IČ:
47116901, zastoupenou předsedou představenstva Ing. Janem Plechatým,
jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je Zpracování digitálního povodňového
plánu města Bečov nad Teplou za celkovou cenu 309.760,-Kč včetně DPH
Usnesení schváleno 8 hlasy
12) ZMě bere na vědomí informace o bývalém bečovském kempu a pro další
jednání pověřuje starostku jednat s exekutorskou firmou o jeho případnou
koupi ve finančním limitu do 300.000,-Kč.
Usnesení schváleno 8 hlasy
13) ZMě schvaluje oslovení 3 potenciálních zhotovitelů na zahájení přípravy
zadání projektové dokumentace „Revitalizace náměstí “
1. Nasadil Pavel, FAM ARCHITEKTI s.r.o., Přístavní 1079/29, 170 00 Praha7,
IČ:27368688
2. Petr Lešek PROJEKTIL ARCHITEKTI, Malátova 395/13, 150 00 Praha
Smíchov, IČ:271 184 36
3. Jiří Poláček ATELIER K2, nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4. IČ: 626 425 02
Usnesení schváleno 8 hlasy
14) ZMě schvaluje podání žádostí o dotace na rok 2017:
a) Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – odbor
kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu – objekt školy, kulturní
akce
b) Program regenerace MPZ a MPR – anketní dotazník, vrata radnice a vstupní
dveře ZUŠ J. L., Sloup P. Marie
Usnesení schváleno 8 hlasy
15) ZMě schvaluje oslovení 3 společností potenciálních zpracovatelů
ke zpracování zadání pro Pasportizaci Základní školy a mateřské školy Bečov
nad Teplou, včetně tepelných izolací v prostoru mateřské školy.

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Seznam firem:
1. BPO spol. s.r.o., Lidická 1239, Ostrov, Ing. Dušek, BPO spol. s r.o.
2. HP a SP Service spol. s.r.o. Jáchymovská 98, Karlovy Vary, Ing. Adolf
Rosenberg
3. KV-SVISS, Závodu míru 579- P.O. Box 14, Karlovy Vary – Stará Role
Ing. Rusev, IČO (identifikační číslo osoby) 25201034
Usnesení schváleno 8 hlasy

a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, IČ 24729035, zastoupena společností ENERGON
Dobříš, s.r.o. Dobříš, IČ 25727362.
Usnesení schválena 8 hlasy
stručný záznam diskuse k bodům jednání ZMě,
která proběhla před přijetím usnesení
K bodu 1) - Zahájení a organizační záležitosti:

16) ZMě schvaluje účast města Bečov nad Teplou v projektu Karlovarského
kraje „Městečka na dlani“ a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,Kč, za který bude poskytnuto 80 kusů publikací
Usnesení schváleno 8 hlasy
17) ZMě v souvislosti se souhlasem s podáním žádosti o dotaci Euregia
Egrensis na projekt „Využití moderních interaktivní technologií v oblasti
ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví“,
ve spolupráci s obcemi Boží Dar, Ostrov, saským Breitenbrunnem atd.,
na záměr instalaci elektronických infokiosků, které budou sloužit občanům
a návštěvníkům propojí se s ostatními místy cestovního ruchu, potvrzuje,
že podíl 10% z předpokládaných celkových způsobilých nákladů ve výši
129.600,-Kč své části je k dispozici v rámci schváleného rozpočtu na rok 2016
Usnesení schváleno 8 hlasy
18) ZMě souhlasí s uzavřením nájemní smlouvu pro uzlový bod sítě
TaNET West s.r.o., umístěným na objektu ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou,
příspěvkovou organizací, Školní 152, Bečov nad Teplou. Smlouva bude
uzavřena mezi Městem a TaNET West s.r.o. Tachov, IČ: 26378191
zastoupeným jednatelem Leošem Pasekou. Předmětem smlouvy je
prostor části střechy objektu ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou pro umístění
technologie sítě TaNET, provozované nájemcem ke zprostředkování
přístupu uživatelů sítě TaNET ke službám internetu a intranetu. Nájemce
se zavazuje poskytnout slevu 100,-Kč bez DPH z ceny aktuálního tarifu
internetu, který využívá správce budovy
Usnesení schváleno 6 hlasy, zdrželi se 2 (A. Kubincová, M. Nepraš)

M. Nepraš: žádám o doplnění bodu různé o vzetí na vědomí založení spolku
v Krásném Jezu.
O. Haláková: souhlasím, můžeme takto učinit v bodu různé – informace.
K bodu 2) - Kontrola usnesení
Bez dotazů a připomínek.
K bodu 3) - Rozpočtová opatření
1) Bez dotazů a připomínek.
2) Bez dotazů a připomínek.
K bodu 4) - Záměry prodeje a převody nemovitostí
1) Bez dotazů a připomínek.
2) Zastupitelé k tomuto bodu vedli krátkou diskuzi.
3) Bez dotazů a připomínek.
4) Bez dotazů a připomínek.
5) Bez dotazů a připomínek.
6) p. Šádková: prosím zastupitele, aby byla schválena první varianta. Došlo
k historické křivdě a bylo by spravedlivé, kdyby byla schválena ta první varianta.
Zastupitelé dále k tomuto bodu vedli krátkou diskuzi.

23) ZMě bere na vědomí informaci starostky o průběhu zpracování
Strategického rozvojového plánu města Bečov nad Teplou a s tím souvisejícího
dotazníkového šetření, které proběhne v měsíci říjnu ve spolupráci s veřejností,
SOSL a MAS Kraj živých vod.
Usnesení schváleno 8 hlasy

K bodu 5) – 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) Bez dotazů a připomínek.
7) Bez dotazů a připomínek.
8) Bez dotazů a připomínek.
9) Bez dotazů a připomínek.
10) Bez dotazů a připomínek.
11) Bez dotazů a připomínek.
12) Bez dotazů a připomínek.
13) Bez dotazů a připomínek.
14) Bez dotazů a připomínek.
15) Bez dotazů a připomínek.
16) Bez dotazů a připomínek.
17) Bez dotazů a připomínek.
18) Osobně se dostavil zástupce firmy TaNET West s.r.o., který zastupitele
seznámil s předmětem smlouvy mezi firmou TaNET West s.r.o. a ZŠ a MŠ
Bečov nad Teplou, jejímž obsahem je umístění technologie sítě TaNET West
s.r.o. do prostor části střechy objektu ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou a dále pak
využívání služeb internetu základní školou. Zastupitelé dále k tomuto bodu se
zástupcem firmy vedli krátkou diskuzi.
19) Bez dotazů a připomínek.
20) Bez dotazů a připomínek.
21) Bez dotazů a připomínek.
22) Bez dotazů a připomínek.
23) Bez dotazů a připomínek.
24) Bez dotazů a připomínek.

24) ZMě schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
č.č.EP-120002695/01, Bečov nad Teplou, KV, pč.2823, vVN, mezi městem

Dostavil se zástupce pana Baláka pan Šůs, který zastupitele opětovně požádal
o odkoupení části pozemku – vodního toku za muzeem v Plzeňské ulici
od Města Bečov nad Teplou.

19) ZMě odmítá nabídku majitelů objektu „Central“ tak jak byla předložena.
Usnesení schváleno 8 hlasy
20) ZMě bere na vědomí informace ředitelky ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
o čerpání rozpočtu příspěvkové organizace k 30. 06. 2016
Usnesení schváleno 8 hlasy
21) ZMě schvaluje podání žádosti o dotaci Základní školou a mateřskou školou
Bečov nad Teplou, příspěvkovou organizací, předmětem žádosti je investiční
záměr „Rozvoj a podpora praktického vyučování pro všechny“ z titulu IROP
SC 2.4 – Infrastruktura pro základní vzdělávání. ZMě souhlasí, aby tento
investiční záměr byl zařazen do Strategického rámce zpracovávaného v rámci
projektu „MAP ORP Karlovy Vary
Usnesení schváleno 8 hlasy
22) ZMě schvaluje povolení výjimky z počtu žáků ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou,
příspěvkové organizace a dofinancování chybějících mzdových prostředků.
V současné době k 30. 09. 2016 vykazuje škola celkem 108 žáků, z toho 69
žáků na 1. Stupni a 39. žáků na 2. stupni
Usnesení schváleno 8 hlasy
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O. Haláková: zaujali jsme k tomu takový postoj, že pozemek, který je pod
vodou, se prostě neprodává. Shodli jsme se na tom, že je to nelogické.
M. Nepraš: navíc nájmem, který jsme mezi sebou uzavřeli, nejste nijak
omezováni, pana Baláka jsme na to jasně upozorňovali.
O. Haláková: v této situaci mu nebrání nic v tom, aby si tam tu cestu
vybudoval. Můžeme se domluvit na místním šetření společně s panem
Balákem. Prosím o uvedení kontaktu na Vás a domluvíme si termín
schůzky.
Na závěr bylo dáno slovo paní Dagmar Šádkové z Krásného Jez, která
informovala zastupitele ohledně založení spolku Krásný Jez z.s. za účelem
rozvoje a zvelebování obce Krásný Jez.
Paní Šádková byla zastupiteli poučena ohledně fungování spolků ve spolupráci
s Městem. Byla požádána, aby doložili stanovy spolku, které budou založeny
do spisové dokumentace spolu s ostatními 11 aktivními spolky ve Městě
Bečov nad Teplou.

Dále bylo sděleno, že je stále na místě, aby byl založen osadní výbor Krásného
Jezu, který je podle zákona o obcích oprávněn předkládat zastupitelstvu obce
návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce apod.
Zastupitelé dále s přítomnými občany Krásného Jezu probrali okolnosti
ohledně využití pozemku č. 747/4 nad nádražím, kdy se shodli na prvním
kroku a to zadání studie, ke které by se občané Krásného Jezu vyjádřili.
S občany Krásného Jezu bylo dále diskutováno na téma odkaliště, přípravě
programu na zasedání zastupitelstva a vymýcení bolševníku a dalších
invazivních rostlin.
Jednání 15. zasedání ZMě ukončeno v 21. 28 h
V Bečově nad Teplou dne 20. září 2016
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Kužvart, Mgr. Vladimír Dicá
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Žaneta Svobodová

Štola Benátčanů u Bečova
Pokud se seznamujeme s historií našeho kraje, nutně musíme narazit
na stopy po hornictví, a to rudném, které po dlouhou dobu přímo či nepřímo
ovlivňovalo celý kraj.
Jako významný odkaz na tuto činnost je uváděna tzv. Štola Benátčanů
u Tašovic, poblíž Karlových Varů. Štola tohoto jména však není ojedinělá.
V srdci Císařského lesa se nalézá slavný hrad, jehož počátky sahají až do 13.
století. Pevný hrad, který vznikl na skalnatém ostrohu nad říčkou Teplá nad
osadou Bečov někdy na začátku 14. století, chránil důležitou křižovatku zemských cest a snad sloužil původně jako celní místo. Při pohledu do mapy
a konfrontací se skutečným terénem máte dojem, že provozovat cestu
v úzkém kaňonu říčky asi není nejrozumnější. Ten důvod byl asi i jiný.
Podél cest byly často stavěny strážní tvrze či hrádky, které měly za úkol
ochraňovat formanské vozy se zbožím, i samotné poutníky. Nicméně nemuselo to znamenat, že v takovém hrádku se usídlí pozemková vrchnost a vznikne samostatné panství. Zde tomu tak bylo.
Hrad Bečov byl střediskem panství, k němuž náležela značná část Císařského
lesa. Je obecně známou skutečností, že kolonizace výše položených terénů
souvisí s prospektorskou činností při vyhledávání a těžbě hlavně cínu, ale
vyskytovaly se místa, kde se těžilo stříbro a jiné kovy.
Mimo kolonizace hornické, se v našem kraji vyskytovala i jiná forma. V roce
1193 zde český šlechtic hroznata založil mužský klášter. „I vstav od motlitby,
uchopil se motyky, zemi prohlubil a několik košů země ze základů poprvé
na ramenou svých vynesl.“ Píše se v jeho životopisu. Tato kolonizace však
byla zemědělská. Nicméně od samého počátku se s kolonizací hornickou
potkávala, a místy klášter sám se na hornickém podnikání podílel.
A nyní nezřejmé, proč v této nehostinné krajině se centralizovala správa okolí.
Důvodem bylo s velkou pravděpodobností nedaleko Bečova těžené zlato, které
přeci jen potřebovalo jiný způsob zabezpečení. A tak tento hrad je již v roce
1314 znám jako sídlo Boreše z Oseka a Rýzmburka.
Předchází tomu zmínka z roku 1232 o ryžování zlata na potocích Čistém (dnes
asi Pramenský potok), Zlatém a Hlubokém (nyní potok Sádka).
Dále se můžeme dočíst, že v roce 1337 pronajal Jan Lucemburský zlaté doly
na několika místech v Čechách, mezi jiným v Teplé a v Chotěšově. Za pět let
byly tepelskému klášteru vráceny, při čemž byly specifikovány jako „aurifodinas
in silva Hay – tedy Zlatodoly v lese Hay“.
V roce 1346 získal tepelský klášter slib od Johanna Puchelbergera, že
po jeho smrti zdědí všechny jeho cínové doly, a to od Úšovic až
po Goldwasser (patrně Goldbach). Ještě téhož roku povolil klášter, resp.
opat Beneda, na tomto území třem bratřím Tullingerům vysadit ves zvanou Rauschebach, dnešní Sítiny, zcela nepochybně z důvodu horního
podnikání. U této příležitosti je zmiňováno, že v té době již byla u Sítin
vybudována huť na cín. V roce 1354 pak klášter pronajal Boreši
z Rýzmburka ves Louku, kde lze předpokládat jeho pokusy o těžbu zlata
a cínu. V té době se rýžovalo v Pramenech i nedalekém Krásnu a Horním
Slavkovu.
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Mapka s doloženými nalezišti a těžbou kovů. Sn – cín, Au – zlato.
31. července 1354 udělil král Karel IV. privilegium pánům z Rýzmburka, kterým
jim povolil kutací činnost na bečovském panství na 12 let. Z toho je zřejmé, že
hornická činnost se soustřeďovala do údolí říčky Teplá a jejího bezprostředního
okolí a táhla se až do Úšovic. Na sever od Bečova, níže po proudu, to pak byl
Krásný Jez, Teplička, Kfely, Stanovice, kde taktéž byly provozovány doly dílem
na cín, dílem na stříbro.
Prof. Kořan, nestor české historie hornictví, uvádí Hlubokou a Teplou jako
zlatodoly vzniklé do konce 14.století, stejně jako ryže na cín v Krásně,
Pramenech a Čisté, kdy později se k nim přidává i Horní Slavkov.
Kašpar Šternberg klade počátek dolování na Tepelském panství před rok 1342,
neboť toto lze soudit z výnosu o dolování na zlato v lese Háj, vydaném králem
Janem Lucemburským (viz výše). Ve výnosu se praví, že král jej daruje klášteru
navěky, i kdyby užitek byl sebevýnosnější. Doly později zanikly, ale že se tam
těžilo, Šternberg dokládá tím, že i v jeho době se místo jmenuje Zlatý háj.
Z 28. května 1397 pak máme narovnání uzavřené opatem Bohuše z Otěšic
s Bohuslavem Tullingerem v tom smyslu, že mu nabídl úřad soudce v Mnichově
a do dědičného pachtu cínové doly a za to požadoval jeho službu se zbraní pro
klášter. Ostatní kovy, patrně zlato a stříbro, byly vyhrazeny pro klášter. Zpětné
převzetí tohoto pachtu se uskutečnilo 2. února 1456 a týkalo se dolů i huti.
Král Vladislav II. Jagelonský se snažil povzbudit hornictví udělením horních
výsad a to 24.ledna 1477 a když to nepomohlo, následovala další výsada, udělená v Kutné Hoře 27. srpna 1486, ve které ještě potvrdil privilegium krále Jana.

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Vydání této výsady bylo podmíněno nálezem stříbrných žil u Pramenů, na kterých již počal těžit opat Zikmund a další těžaři. Těžba byla úspěšná, neboť opat
dal pro kostel v Klášteře odlít dvě stříbrné sochy a dvě monstrance a vybavil jej
i novými rouchy.
Další zprávu máme až z roku 1532, kdy král udělil klášterním dolům výsadu
(Frystung) na 10 let. Pak je doložena ještě výpomoc dvou zlatých týdně
na ražbu dědičné odvodňovací štoly ze dne 15.března 1568, ale tím zprávy
o těžbě u Pramenů mizí.
V roce 1565 se začalo těžit stříbro mezi nynějšími Mariánskými Lázněmi
a Planou u vesnice Kramolín, ale toto spadá do jiného teritoria.
V třicetileté válce zprávy o dolování na panství Teplá se nevyskytují a má se
za to, že vlastně skončilo.
Vrátíme-li se ale k terénům u Bečova, tak zkusíme navázat na úvahy Šternberkovy
o stejném pojmenování potoků a míst. Chabým vodítkem nám může být Zlatý
potok tekoucí JV od Bečova a nacházející se na současných mapách. Na pomoc
si můžeme vzít mapu Okresu Sokolov z roku 1893, kde se objevuje Gold Heide
(Vřesoviště), Goldbach (Zlatý potok) a výše
položený Tiefenbach (Hluboký potok). Napovídá to hodně, neboť s těmito
názvy, ať již v němčině či v latině jsme se již setkali.
Přesnější poznatky však získáme zcela jinde.
V archivu GEOFONDU v Kutné Hoře, který spravuje důlní mapy z Čech a Moravy
lze nalézt mapu s evidenčním číslem – S11-10/016, s názvem „Plan über die
alten Petschauer Zinn und Goldbergbaue“(Plán starých cínových a zlatých dolů
u Bečova). Tato mapa není datovaná, ale lze soudit, že je z konce 19. století.
Na této mapě pak můžeme najít nejen výše již uvedené názvy, ale též jejich
lokaci a další podrobnosti zde dříve probíhající hornické činnosti. Mimo tuto
skutečnost zde můžeme najít i označení „Zlaté doly“ ležící na „Goldbachu Zlatém potoce“ a název celé oblasti „Golden Haide – Zlaté vřesoviště (sic)“.
A nyní se můžeme vrátit na samotný začátek našeho povídání, kde mluvíme
o Štole Benátčanů“. Nejen Karlovy Vary, ale i Bečov má památku na středověké
dolování a to dokonce dolování kovu nejvzácnějšího – zlata.
A proč zrovna Benátčané?
Celá záležitost je trochu složitější, neboť vychází z tehdejších hospodářsko-politických poměrů středověké Evropy, ale v hrubé zkratce lze říci, že Benátčany se

Výsek z horní části mapy S11/10-016 GEOFONDU Kutná Hora, se zakreslením cínových
dolů, šachet i následných propadlin, poblíž Starého dvora nad Bečovem.

Výsek z mapy sokolovského okresu z roku 1893.
rozuměli středověcí prospektoři, kteří procházeli celou střední Evropou a zabývali se hledáním hlavně drahých kovů a také drahého kamení. A je zcela pochopitelné, že se vyskytli i v našem kraji, jmenovitě i u Bečova. Jsou známi ze
Švýcarska, Německa, Rakouska, z Čech i Moravy. K jejich pobytu se váží báje
a zkazky a stopy po nich lze najít ve všech našich pohořích.
Nám nejbližší je pověst o „Benátčanovi v Tepličce“, kterou nám zprostředkoval
již před lety Dr. Burachovič.
BENÁTČAN V TEPLIČCE. (BURACHOVIČ STANISLAV, ARNIKA Č.19/1981)
V Tepličce žili před dávno minulými lety prostí manželé. Jednoho dne vstoupil
do jejich stavení Benátčan a poprosil je o přístřešek. Dostalo se mu přívětivého
přijetí. Manželé se k snědému cizinci chovali velmi přátelsky, nicméně pociťovali bázeň z jeho tajemného umění. Ta se však posléze vytratila, když viděli, jak
se jejich host každý večer vroucně modlil. Benátčan se celé dny toulal v okolních horách, kde proutkařením zkoumal skrytá místa, jež patrně dobře znal již
z dřívějška. Brzy objevil v lesích značné poklady. I poté však stále pokračoval
ve svém tajuplném konání. Uplynulo několik let, aniž manželé blíže poznali

Výřez z dolní části mapy S11/10-016 GEOFONDU Kutná Hora. Červeně je
podtržen nápis „Golde Haide – Zlaté vřesoviště“, v rámečku nápis „Goldbergbau
– zlaté doly“ a také „Ventianerstollen - Štola Benátčanů“. V pravé části výseku
pak jsou znázorněny propadliny po těžbě cínu a zakresleny zde jsou i jednotlivé
šachty či zaražené štoly.
# - značka pro zaraženou šachtu, Л - značka pro zaraženou štolu
Tmavě zeleným nápisem je zde také vyveden název lesa – „Räuber Wald –
Lupičský les“.
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cizincovu činnost. Jednoho dne se Benátčan vrátil do chalupy se zamračenou
tváří. Marně se jej manželé ptali po příčině – zůstal mlčenlivý a uzavřený
do sebe. Druhého dne se objevil ve světnici se sbalenými zavazadly, s manžely
se rozloučil a řekl: „Dobří lidé, děkuji Vám za dlouholeté pohostinství, jež jste
mi přátelsky poskytovali. Vracím se teď do své vlasti. Abyste na mne měli
památku, přijměte tyto šedé koule a pečlivě je opatrujte! Kdyby Vás postihla
bída, jděte s nimi do Karlových Varů a prodejte je zlatníkovi. Bude Vám jistě
pomoženo!
Po těch slovech Benátčan zmizel.
Přešla a do propasti zapomenutí opět odešla mnohá léta. Manželé v Tepličce
velmi zestárli a těšili se houfem vnoučat. V té době je náhle opustilo štěstí
a osud je začal stíhat krutými ranami. Zlé krupobití jim zničilo celou lopotně
vzdělanou úrodu a k dovršení všech běd vyhořel jejich domek se vším, co
v něm bylo. Manželé si zachránili jen holé životy. Ve chvíli nejhlubšího zoufalství
se stařenka vzpomněla na dar Benátčana, který po jeho podivném rozloučení
uložili do truhly a více se jím nezabývali. Po chvilce hledání našli šedé koule
zcela neporušené pod troskami padlého komína. Ó, jak byli stařečkové šťastni
a jak velebili šlechetného dárce, když jim karlovarský zlatník za koule zaplatil
nečekaně hodně peněz. V Tepličce vyrostl záhy na spáleništi nový krásný dům,
jehož obyvatelé až do skonání vděčně vzpomínali na záhadného Benátčana.
Zdař Bůh.
Ing Rudolf Tomíček

Prameny, literatura:
Burachovič Stanislav, Arnika č.19/1981
Čechura Jaroslav – Vývoj pozemkové držby kláštera v teplé v době předhusitské, MZK XXIV,
Plzeň 1988
Hlášení HÚ Horní Slavkov, VHÚ J8chymov, SÚA Praha VHÚ Jáchymov,
č,kart.12, č.sl.11
Kořan Jan – Přehledné dějiny československého hornictví, ČSAV Praha, 1955
Majer Jiří – Těžba cínu ve Slavkovském lese v 16. století, NTM Praha 1970
RBM IV, č.1070
RBM IV. č.1726
RBM IV. č.77, 78
Šternberg Kašpar – Nástin dějin českého hornictví, I. díl, 1836, nyní HPVT
Příbram 1984
Truhlář Josef - Život blahoslaveného Hroznaty, Prameny dějin českých, Díl I.,
Životy svatých a některých jiných osob nábožných, MKČ, Praha 1873
Klášterní archiv Teplá, přepis Glaffe, Anecdot, Drážďany 1734.

Inzerce
Podarujte sebe i své blízké
SHZ Bečov – nabízí netradiční vánoční dárek.
Novinku sezóny Likér sv. Maura
a mnoho dalších věcí s motivem
Bečova nad Teplou.
Do konce října
o sobotách a nedělích
na pokladně zámku.
V ojedinělých případech na
telefonu 606 659 637.

Nebo poslední možnost u stánku při
tradičním rozsvícení vánočního stromečku.
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Informace z Městského úřadu
ODPOVĚDI NA DOTAZY VEŘEJNOSTI
BIOODPAD ANEB NIC NENÍ ZADARMO, VŠE JDE ZE SPOLEČNÉHO
ROZPOČTU
Kdo má zahradu, měl by na ní mít kompostér a kompostovat biologický
odpad z kuchyně i zahrady a mulčovat – trávu klást ke stromům a keřům
na zahradě. Chová se ekologicky a finanční náklad v tomto případě jsou
za kompostér.
Pokud žádáte trávu odvést zdarma (má to na starosti MSB s.r.o. paní M.
Pošmurová, tel.: 353 999 366; 602 261 603 - Petr Chomický; 731 037 018;
msb.sro@becov.) na sběrné stanoviště - je to možné, ale na úkor jiných
oprav ve městě. Platíme za odvoz (práce zaměstnanců, pohonné hmoty...)
a dále za likvidaci bioodpadu ze stanoviště a úhradu poplatků odvozové firmě,
z rozpočtu města. Za stejné množství trávy či bioodpadu zaplatíme mnohem
více. Podle vyhlášky města je skutečná hodnota likvidace všeho odpadu
za rok více než 1 500.000,-Kč. Každý občan přispívá 700,-Kč /osobu, tedy
něco méně než 1/2 skutečných nákladů.
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Vzhledem k tomu, že více třídíme odpad, logicky máme méně komunálního
odpadu v šedých popelnicích a jsme více ohleduplní ke svému životnímu
prostředí. Je tedy nesmyslné žádat o větší objem popelnice na komunální
odpad. Když o to někteří občané žádají, vyhovělo se jim, ale je to proti koncepci zlepšení života v obci.

Ženy v politice potřebujeme
Žena v politice a obecně její role ve společnosti byla probírána na setkání,
které ocenilo 11 žen z celé republiky titulem „Naše politička". Slavnostní předání ocenění těmto ženám se konalo v Praze, v Zaháňském salonku budovy
Senátu, ve čtvrtek 23. září 2016. Za Karlovarský kraj získala ocenění Olga
Haláková, za přínos v oblasti rovných příležitostí, rozvoje občanské společnosti, zvláště v oblasti kultury a ekologie v Karlovarském kraji, za dlouholeté
působení v komunální politice, krajské politice a podporu spolkové činnosti.
Ministr kultury Daniel Herman a europoslankyně Michaela Šojdrová ocenili
práci političek slovy uznání. Podle ministra kultury je žena stále vnímána
především ve svých genderových rolích. Přes všechny proklamace, přes
všechno rozbíjení stereotypů je stále ztotožňována s rolí matky, manželky,
hospodyně, strážkyně krbu a plamene v něm. Kladu si otázku, proč tomu tak
je? A zdá se mi, že pohled, který vidí ženu v těchto rolích, je tak životný a rezistentní zejména proto, že sleduje určitý přirozený řád. Že žena zkrátka je
matka, manželka a strážkyně plamene. Snaha ji z těchto rolí „osvobodit", aby
mohla být političkou, je patrně slepá ulička. Ukazuje naopak, že ženy obohacují politiku právě tím, že do ní tyto role a tyto pohledy vnášejí. Kultivují ji
svou ženskou citlivostí, mateřskou péčí... Už jen svou křehkostí volají po citlivosti a slušnosti v politice. Ženy v politice potřebujeme. A potřebujeme je
tam právě jako ženy. Citlivé, pečující, vnímavé. OH
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PRACOVNÍ PěÍLEŽITOSTI
GOLF & SPA RESORT CIHELNY:
• POKOJSKÁ
Nástupní plat 16.000,-czk/hrubého
• Pomocný ýÍŠNÍK/SERVÍRKA
Nástupní plat 18.000,-czk/hrubého
• Vyuþený ýÍŠNÍK/SERVÍRKA
Nástupní plat 20.000,-czk/hrubého
• TECHNIK/ÚDRŽBÁě
Vyúþený v elektrotechnice -nástupní plat 20.000,-czk/hrubého
Nevyuþený -nástupní plat 18.000,-czk/hrubého
• DENNÍ RECEPýNÍ
Recepþní se zkušenostmi na recepci. 2 jazyky, nástupní plat 18.000,-czk/ hrubého
Recepþní nezauþená 2 jazyky, nástupní plat 16.000,-czk/hrubého, po zauþení plat
18.000,-czk

Kontakt:
Petra Gutwirt
777 470 560
p.gutwirt@axxos.co
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Právní poradna Svazu měst a obcí České republiky
Téma: Dotaz sítě a ÚPD
Datum: 21. dubna 2016
Související ustanovení právních předpisů:
• §§ 6, 13, 21, 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Dotaz
Dobrý den, obracím se na vás s dotazem: kdo má vyřizovat žádosti občanů
a institucí o vyjádření sítí a informacích o zařazení pozemku v platném
Územním plánu v případě, že Městský úřad nemá stavební odbor.
Odpověď
Informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací
dokumentace poskytuje příslušný stavební úřad. Pokud obec nemá odbor
územního plánování, pak obecní úřad poskytuje informace pro zpracování
územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace. V zásadě
platí, že je vnitřní věcí obce, kdo informace poskytuje. To může vyplývat především z organizačního řádu úřadu, pokud nevyplývá je pak na starostovi či
tajemníkovi, koho ze zaměstnanců tímto pověří. Pokud se jedná o územně
plánovací informace, pak tyto informace poskytuje stavební úřad (ve Vašem
případě stavební úřad Městského úřadu v Toužimi). O vyjádření k sítím se
žadatelé mohou obracet prostřednictvím stavebního úřadu či přímo na vlastníky těchto sítí.
Odůvodnění odpovědi
Obecní úřad, který není úřadem územního plánování, pověřeným obecním
úřadem podle § 6 odst. 2 nebo není stavebním úřadem podle § 13, má jisté,
byť minimální kompetence na úseku územního plánování. V praxi se bude
jednat o tzv. běžné (jedničkové) obecní úřady. Takový obecní úřad poskytuje

informace pro zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovací
dokumentace. V ostatní případech je nutné kontaktovat příslušný stavební
úřad.
§6
(3) Stavební úřad
a) vydává územní rozhodnutí, není-li dále stanoveno jinak,
b) vydává územní souhlas,
c) poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,
d) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
(4) Obecní úřad, který nevykonává působnost podle odstavců 1 až 3, poskytuje informace pro zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace.
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§ 13
Obecné stavební úřady
(1) Obecným stavebním úřadem je
a) ministerstvo, které je ústředním správním úřadem ve věcech stavebního
řádu,
b) krajský úřad,
c) obecní úřad obce s rozšířenou působností,
d) pověřený obecní úřad,
e) městský a obecní úřad, který tuto působnost vykonával ke dni 31. prosince
2012.
§ 21
Územně plánovací informace
(1) Krajský úřad, úřad územního plánování, obecní úřad pověřený pro výkon
činnosti pořizovatele a stavební úřad poskytují v rámci své působnosti jako
předběžné informace územně plánovací informace o
a) podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě
územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,
b) podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně
seznamu dotčených orgánů,
c) podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím
nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů.
(2) Žadatel o územně plánovací informaci musí v žádosti uvést konkrétní
požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem na změnu v území
a konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby
nebo jiného opatření v území.
(3) Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání,
pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně
podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace
příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování
zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu.
(4) Obsahové náležitosti žádosti o územně plánovací informaci stanoví prováděcí právní předpis.

§ 161
Vlastníci technické infrastruktury
(1) Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci, která
musí obsahovat polohové umístění a ochranu, a v odůvodněných případech,
s ohledem na charakter technické infrastruktury, i výškové umístění. Na žádost
pořizovatele územně analytických podkladů, územní studie nebo územně
plánovací dokumentace, obecního úřadu, žadatele o vydání regulačního plánu
nebo územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné sdělí vlastník technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost
a provedení stavby. Informace mohou být poskytnuty v digitální podobě.
Vlastník technické infrastruktury je oprávněn požadovat na žadateli úhradu
nákladů spojených s poskytnutím požadovaných údajů, nejvýše však do výše
nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení.
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(2) Na výzvu orgánu územního plánování a stavebního úřadu jsou vlastníci
technické infrastruktury povinni jim bez průtahů poskytnout nezbytnou součinnost při plnění úkolů podle tohoto zákona.

Závěrem pro úplnost dodáváme, že právní názor vyslovený v tomto dopisu
není právně závazný, neboť k závaznému výkladu právních předpisů jsou
v konkrétních případech oprávněny pouze příslušné soudy.
Děkujeme za Váš dotaz.
Pokud máte další otázky, využijte bezplatných služeb Odborného poradenského centra pro zastupitele a úředníky členských obcí Svazu měst a obcí ČR,
která je pro Vás dostupná v pracovní dny od 12 hod. do 20 hodin na telefonním čísle 226 257 505 nebo pište na e-mailovou adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz.
Pokud jste s naší prací spokojeni, informujte o možnostech právní poradny
také své kolegy.
Zpracoval: Tomáš Auer, Junior právník
Schválil: Viktor Kalabza, Senior právník

Služby informačně poradenského centra pro zastupitele a zaměstnance
obcí financuje pro své členy Svaz měst a obcí České republiky z členských
příspěvků.
O odbornost a správnost odpovědí v rámci právní poradny pečuje
•
•
•
•
•
•
•

specialisté na právo územních samospráv
více než patnáctileté zkušenosti v oblasti veřejného práva
komplexní právní servis pro vedení měst a obcí
právní podpora při nakládání s majetkem a vedení sporů
právní podpora při výkonu přenesené působnosti
dlouholeté zkušenosti v oblasti veřejných zakázek a dotací
individuální nastavení balíčků právních služeb

Poskytujeme komplexní právní servis městským a obecním úřadům, včetně
individuálního právního poradenství voleným představitelům územních
samosprávných celků. Zajišťujeme právní zázemí pro územní samosprávné
celky při výkonu samostatné i přenesené působnosti. Díky současným technickým prostředkům jsme schopni zajistit okamžitý právní servis po celém
území České republiky.
Podrobné informace o námi poskytovaných službách, právním týmu a našich
referencích naleznete na internetových stránkách www.akkvb.cz.
Kontaktovat nás můžete též telefonicky na čísle 226 259 401 nebo e-mailem
na adresu pravnik@akkvb.cz.

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Informace z Městského úřadu
UPOZORNĚNÍ
- „OPRAVA TERMÍNU v žádosti o dotace pro spolkovou činnost: od 30. listopadu každého roku“ je možné žádat o finanční podporu spolkové činnosti
a rozhodnuto o žádosti bude do 15. dubna následujícího roku. Formulář
žádosti je na webových stránkách a v tištěné podobě na MěÚ.
- Technické záležitosti údržby města vyřizuje Městská společnost Bečov,
s.r.o., včetně společné organizace revize komínů, revize kotlů atp.
- oznámení žádosti o dodržování úředních dnů není míněno proti občanovi ale
právě ve prospěch celé správy města, plnění usnesení zastupitelstva města,
organizace zakázek oprav a údržby majetku města, plnění všech zákonem
předepsaných předpisů, průběhy auditů, revizí, zveřejňování smluv, organizace kulturních a sportovních akcí, zastupování na jednáních mimo město,
školení zaměstnanců, příprava rozvojových plánů, žádostí o dotace atd.
Pokud je to možné prosím přijďte v pondělí a ve středu, pokud svou záležitost
musíte vyřídit v jiný den, rádi vám vyhovíme.
- dotazník k připravované Strategii rozvoje města odevzdalo cca 100 občanů.
Veřejné projednání nad plánem rozvoje se koná 7.11. v ZUŠ J.L. v 17 hodin.
(pozvánka bude zveřejněna)
- do 10. listopadu lze odevzdat starostce podklady k žádosti o dotaci
z Programu regenerace MPZ – Anketní dotazník. Pro více informací pište
na olga.halakova@becov.cz anebo volejte na tel.: 353 999 318, mobil:
724 180 137 anebo formulář vyzvedněte na MěÚ.

- pokud chcete zveřejnit své plánované akce na rok 2017 v kalendáři akcí
města, napište na email starostky anebo města: olga.halakova@becov.cz
anebo info@becov.cz
- v případě zájmu o kompostér na bioodpad, který byste umístili na své zahradě, do velikosti cca 1m3 nahlaste se na MěÚ
-na 3. 12. jsme pozváni do Thalheimu na vánoční trhy, v případě zájmu se
přihlašujte na MěÚ
- 4.12 organizuje Město návštěvu Prahy a divadla U Hybernů na odpolední
představení Alenka v kraji zázraků – v případě zájmu se prosím přihlašujte
na MěÚ
-pokud potřebujete umístit poblíž vašeho domu popelnice na tříděný odpad,
prosím nahlaste to na MěÚ. Každým rokem zvyšujeme jejich počet a přivítáme vaše upozornění na doplnění míst pro lepší dosažitelnost.
-Město mimo jiné připravuje generel dopravy, zadání projektové dokumentace náměstí, etapa cyklostezky, opravu chodníků v Nádražní ul., schody mezi
Nádražní a Sráznou, pasport školy, restaurování vstupních dveří a příprava
obnovy fasády ZUŠ J.L., rozpočet na rok 2017, vydání Turistického průvodce
města a mapy města. OH

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2017
Připravujeme zpracování kalendáře města bečov nad teplou s uvedením
sportovních a kulturních akcí, které plánujeme na rok 2017. Kdo má zájem
uvést v tomto městském informačním materiálu svou připravovaou akci,
prosím zašlete podklady na olga.Halakova@becov.Cz

INFORMACE O OPRAVĚ KOMUNIKACE NÁDRAŽNÍ
Tato ulice je v majetku Karlovarského kraje. Její oprava je naplánována
v roce 2017. Souběžně s ní bude město opravovat chodníky v Nádražní
ulici a předpokládáme navázání obnovy historického schodiště mezi
Nádražní a Sráznou ulici.

SCHŮZKA S MAJITELI HOTELU CENTRÁL
Objekt Centrál je kulturní památka ve vlastnictví majitelů žijících v SRN.
Komplikované jednání mělo za cíl dosáhnout toho, aby majitelé zabezpečili objekt a začala jeho záchrana. Objekt je nabízen městu k převodu bez
přilehlého pozemku. Za přítomnosti starostky, zástupce státní památkové
péče a stavebního úřadu vysvětlovali všechny povinnosti, hrozby, finanční postihy i dotační možnosti a na závěr požadovali aktuální nabídku
od majitelů. Pokud nedojde k dohodě mezi stranami, bude nutné přistoupit k razantnějším krokům, z důvodu snahy o záchranu kulturní památky
na území města. OH

PROJEKT NA PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A NOVÝ
POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA POKRAČUJE
V této chvíli je uzavřena smlouva s firmou Empemont a.s., která připraví
detaily varovného, informačního systému, včetně rozmístění veřejného
rozhlasu. Finančně bude akce podpořena z dotace OPŽP ze 70% celkových nákladů a 30% zaplatí město. Celkový rozpočet akce je
cca 2 mil. Kč.
V rámci přípravy nového protipovodňového plánu a informačního a varovného systému města se budeme věnovat zlepšení stavu v ulici Úzká, kde
při občasných povodních hrozí zaplavení obytné části pod hradem a úpravě břehu. Dále budou nainstalovány varovné systémy a veřejný rozhlas
ve všech částech města. Celému úseku řeky Teplá probíhající městem
a osadami bude věnována velká pozornost aby byly napraveny nedostatky, zborcené či vyvýšené břehy. Tyto záměry se dotknou připravované
cyklostezky, která má za cíl uvedená osídlená místa propojit a dále navázat
na regionální cyklostezky mezi městy Teplá a Karlovy Vary. Úkolem města
Bečov nad Teplou je připravit vše k realizaci tohoto záměru na svém katastrálním území. OH

OBNOVA HISTORICKÉHO SCHODIŠTĚ V NÁDRAŽNÍ ULICI
Havarijní stav sousedících nemovitostí v Nádražní ulici vyvolal potřebné
jednání, které má za úkol stanovit postup oprav a záchrany. Došlo
k dohodě majitelů nemovitosti čp. 105, přilehlé parcely v majetku města
- původního schodiště a čp. 106. Bylo domluveno, že město zadá vypracování statického posouzení dotčených nemovitostí a všichni majitelé
budou spolupracovat na obnově tohoto místa. Město připraví obnovu
historického schodiště mezi Nádražní a Sráznou ulici a realizaci stavby
na rok 2017, na kterou je již zpracována projektové dokumentace. Dále
majitel nemovitosti č.p.105 bude objekt obnovovat a majitel opěrné zdi
u čp. 106 zajistí její obnovu. Financování bude zajišťovat každý majitel
sám, pokud se nenaskytne možnost získání dotace.
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BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
TŘIĎTE ODPADY! BIOLOGICKÝ ODPAD KOMPOSTUJTE A MULČUJTE NA SVÝCH ZAHRADÁCH! V LOKÁLNÍCH TOPENIŠTÍCH TOPTE KVALITNÍM
PALIVEM! BUDETE ODMĚNĚNI LEPŠÍM ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM, VZDUCHEM, VODOU, PŘÍRODOU, VE KTERÉ ŽIJEME!
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