BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
MÌSTO BEÈOV NAD TEPLOU OD ROKU 1399
Beèovský zpravodaj 1/2017

Rok 2017 - 130 let zdejší slavné Hudební školy,
dnes Základní umělecké školy Josefa Labitzkého

Bečov nad Teplou v zimě 2017
ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY
Vážení čtenáři Bečovského zpravodaj,
první čislo zpravodaje v letošním roce se mimo jiné
věnuje z hlediska městského úřadu správním
záležitostem, které vyřizujeme v souladu se zákonnými předpisy. Absolvovali jsme audit hospodaření,
kontrolu matrik, připravili rozpočet na rok 2017,
proběhla inventura městského majektu. Průběh
auditu Karlovarského kraje a přímou komunikaci
s auditory zajišťuje účetní města paní Aisenbruková,
která předkládá požadované účetní podklady, dále
usnesení zastupitelstva, kontrolováno bylo výběrové
řízení na povodňový plán a varovný informační
systém, veřejnoprávní smlouvy atp. Kontrola matrik
z Magistrátu města Karlovy Vary se soustředila
na matriční zápisy svateb, úmrtí, pověření zastupitelů
atd. a komunikaci s kontrolory zajišťovala matrikářka
paní Svobodová. Protokol ze všech kontrol je
na závěr před podpisem projednán se starostkou O.
Halákovou a následně předložen na jednání zastupitelstva města. V minulém roce byl projednán
zvýšený počet přestupků, tedy sporů mezi jednotlivými občany, zejména sousedské, rodinné a další
spory. V souladu se zákonem najmenovaná
přestupková komise je vedena jejím předsedou
panem Mgr. V. Dicá. Na prvním jednání zastupitel-

stva byl schválen rozpočet města na rok 2017.
Položky pro jednotlivé oblasti hospodaření budou
dále detailně zpracovány dle záměrů města formou
informativního rozboru. Finančně nejvýznamnějšími
plánovanými akcemi města v letošním roce je
oprava chodníků a schodiště v ulici Nádražní,
včetně přípravy instalace veřejného osvětlení
a také vybavení odpadkovými košy. Další velká
finanční položka se týká územního rozvoje, z které
se čerpá na studie a projektové dokumentace.
Pasport základní školy byl již městu předán
a připravujeme zadání zpracování projektové dokumentace objektu školy, která se bude zabývat
fasádou, okny, střechou a dále také opravou
sociálních zařízení a rozvodů vody. Pro realizaci
oprav školy předpokládáme dotační podporu
Ministerstva kultury ČR. Záměr zpracování
projektové dokumentace bytového domu
v Mariánskolázeňské ulici proběhne ze stejného
zdroje, položky územního rozvoje, obdobně jako
pokračování přípravy obnovy náměstí, realizace
cyklostezky se sběrným parkovištěm a obnovou
přilehlé vodárničky. Taktéž jsou zde zařazeny studie
veřejných prostor ve Vodné a Krásném Jezu.
► ► ► pokračování na straně 2
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BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Město připravuje zadání výroby další čekárny na autobusovou zastávku
ve Vodné, směrem na Karlovy Vary, opravu břehů vodních toků v nejkritičtějších
místech a další opravy a restaurování, které je podmíněno získáním dotací.
Jednotlivé dotace zpracovává ve většině starostka města, jednak formálně
a dále i zajišťuje komunikace s poskytovateli dotací nejen v daném roce ale i pro
další roky, na základě informací, které jsou předávány jednotlivými ministerstvy
a příslušnými úřady, členskými organizacemi a dalšími spolupracovníky. Město
Bečov nad Teplou je zřizovatelem ZŠ a MŠ a tedy hradí provozní náklady školy,
zajišťuje cílené opravy infrastruktury školy a významně přispívá na platy učitelů
i v roce 2017. Objekt ZUŠ J.L. je ve vlastnictví města a samotná instituce je
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prozatím zřízena Karlovarským krajem. Před deseti léty, v roce 2007 začalo
město celoplošně podporovat spolky, působící ve městě. Od té doby jejich
počet vzrostl na 12 a jejich finanční podpora města taktéž. Spolky oživují dění
ve městě a přímo se zapojují do přípravy sportovních a kulturních akcí. Pokud
vás zajímají detaily správy města, lze je vyčíst z jednotlivých zápisů jednání
zastupitelstva města, které zveřejňujeme postupně v Bečovském zpravodaji
anebo jsou umístěna v eletronické podobě na www.becov.cz. A s dovolením
připomínám, že projednat s veřejností jednotlivé záležitosti je každý den
připravena starostka města Olga Haláková - mobil + 420 724 180 137, telefon:
+420 353 999 318, email: olga.halakova@becov.cz

Dění ve městě
První adventní neděle
První adventní neděle v Bečově nad Teplou znamená pro většinu obyvatel
města a jejich přilehlých obcí setkání na náměstí. Dne 27. listopadu 2016 jsme
se sešli opět v hojném počtu u radnice, na tradiční akci Rozsvícení vánočního
stromu. Čekáním na setmění nás provázela vystoupení všech věkových kategorií. Zahájení patřilo dětem z naší ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou pod vedením paní
Vlasty Řezníčkové a paní Evy Andršové. Děti nás překvapily skladbami, které
nejsou moc známé a básničkami. Písně a recitace vystřídalo vystoupení
Barborky Brůžové ze ZUŠ J. Labitzkého pod vedením pana Petra Pitry. Hudební
program byl zakončen zpěvem vánočních koled žen ze spolku SPCCH a jejich
hostů. Všem, kteří se zúčastnili a tím přispěli k příjemnému prožití svátečního

večera, patří veliké DÍKY. Ještě před rozsvícením vánočního stromku vystoupilo divadlo Kvelb se svým představením „Andělé“, které se líbilo především
dětem. Po skončení andělské jízdy paní starostka Olga Haláková zapálila první
adventní svíci. Hned poté pan farář Reginald Pavel Větrovec posvětil vánoční
strom. Ten se po společném odpočítání rozsvítil. Během celé akce měli všichni
návštěvníci možnost zakoupit výrobky žáků, rodičů a učitelů ze základní
a mateřské školy, občerstvení Čajovny Pod Hvězdami a Řeznictví M. Zářecký.

Na rozsvícení vánočního stromečku tradičně zpívali žáci ZŠ a MŠ s paní učitelkou Vlastou Řezníčkovou. OH

Sbor Spolku SPCCH z Bečova nad Teplou zazpíval koledy

Divadlo eMILLIon
V pátek 9. 12. 2016 se začali lidé kolem 17 hodiny pomalu scházet před radnicí,
aby zhlédli divadelní představení Divadla eMILLIon „Nad Betlémem svítí
hvězda“. Divadelníci nás spolu se svými hezkými loutkami zavedli do Betléma,
kde se Marii a Josefovi narodil Ježíšek. Po skončení vánočního příběhu
doprovázeného živě hranými koledami navázal na zpěv koled místní spolek
SPCCH. Poté se najednou na náměstí objevili tři krásní andělé na chůdách
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a vesele s harmonikou a píšťalkou pokračovali ve zpívání známých vánočních
písní. Příjemnou podvečerní atmosféru dotvořilo přibližně 50 přihlížejících
diváků na náměstí. Setkání ukončila paní starostka pozváním k ochutnávce
likéru sv.Maura na radnici.
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Městská knihovna Bečov nad Teplou

Kontakty

V pátek 25. listopadu 2016 se konalo v Městské knihovně setkání
s Ladislavem Lokajíčkem, kterého se zúčastnily převážně členky Spolku
postižených civilizačními chorobami (SPCCH). L. Lokajíček se ve svých
volných chvílích zabývá drátováním. Setkání proběhlo ve velmi příjemné
a přátelské atmosféře. K otevřenému rozhovoru přispěl fakt, že Láďa prožil
své dětství v Bečově nad Teplou, a tak se všichni dobře znají.
Přítomné dámy se dozvěděly, jak se Láďa dostal k drátování, s jakými
materiály pracuje, kde všude vystavuje, co vše již z drátu dokázal vytvořit,
jak se mu pracuje s dětmi, jaké lidi při provozování své záliby potkává
a v jakých chvílích se mu nejlépe pracuje.
Společnou schůzku jsme ukončili s Láďovým příslibem Tvořivých dílen
v Bečově nad Teplou na přelomu února a března příštího roku.

„K drátování se dostal náhodou někdy v roce 2001. Postupně vznikaly
další a další náročnější dílka. Na radu přátel začal s výstavní činností
a postupem času se začal věnovat dětem a jejich rodičům v tvůrčích
dílnách. Nepoužívá žádné šlechtěné materiály, pracuje s tím, co mu přijde
do ruky. Potom stačí jen kleštičky a nápad. To je také jeden z důvodů, proč
ho tento koníček tolik baví. Nepotřebujete žádné složité nářadí, prostory,
barvy, lepidla, energie..... Je přesvědčen, že drátovat se dá v podstatě
cokoliv. Každý nový úkol je pro něho výzva. Jako největší osobní přínos
ve své zálibě v drátování vidí ten, že má spousty příležitostí navštívit
zajímavá místa a setkat se se zajímavými lidmi.“
(zdroj: http://www.lokaj.estranky.cz/clanky/curriculum/ )

Úřad

Městský úřad

Adresa

nám. 5. května 1
364 64 Bečov nad Teplou

Telefon

353 999 318

Fax

353 999 218

E-mail obce

info@becov.cz

WWW

http://www.becov.cz

Starosta

Olga Haláková

Telefon, E-mail
starosty

353999318, olga.halakova@becov.cz

Úřední dny

PO + ST

Úřední hodiny

8.00 - 17.00

IČ

00254410

Dat.schr.

szbbfjh

Spadá do působnosti obce s rozšířenou působností: Karlovy Vary
Spadá do působností obce s pověřeným obecním úřadem: Toužim
Záležitosti - Stavební a sociální vyřizujte na Městském úřadě Toužim, Úřad práce - Toužim

Městský úřad Bečov nad Teplou
náměstí 5. května 1		
364 64 Bečov nad Teplou		
Telefon: +420 353 999 318		
FAX:
+420 353 999 218		
Email: info@becov.cz		
Datová schránka: szbbfjh		
Starostka: Olga Haláková		
E-mail: olga.halakova@becov.cz
Mobil: + 420 724 180 137		
Skype: Město Bečov nad Teplou		

Pozvánka
Státní hrad a zámek Bečov vás srdečně zve
na speciální edukační programy

Degustace vína
jež proběhnou 28. a 29. července 2017 od 19:30 hod. na terasách státního hradu
a zámku v Bečově nad Teplou (v případě špatného počasí v prostoru zámecké knihovny)

V  pátek 28. července ochutnáme soudobá vína z oblastí, ze kterých
pocházejí vína tzv. bečovského tekutého pokladu, jež si do Bečova nad
Teplou přivezli v 19. století majitelé panství rod Beaufort-Spontin.
V  sobotu 29. července pak okusíme šampaňské (jež je také zastoupeno
ve sbírce tekutého pokladu) a ústřice.
Součástí obou programů bude návštěva jinak veřejnosti nepřístupného
depozitáře s dochovanými víny, možnost vyzkoušet si své schopnosti
s využitím tzv. someliérského kufříku, apod. V příloze ilustrační foto
z loňských akcích.
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Vstupné: program v pátek 28. července: 490,- Kč
program v sobotu 29. července: 590,- Kč
Vstupné pokrývá degustační vzorky na jednu osobu.
Rezervace předem nutná !
Program je nutné do 10 dní od rezervace uhradit, v opačném případě
rezervace propadá. Platbu je možné uhradit v hotovosti na státním
hradu a zámku Bečov, popřípadě bezhotovostním převodem - fakturou.
Info a rezervace: cesakova.eva@npu.cz
Mobil: 773 070 941

Městská společnost Bečov s.r.o.
Školní 430		
364 64 Bečov nad Teplou		
Jednatel: Petr Chomický		
Telefon: + 420 602 261 603		
Marie Pošmurová: tel.:+ 420 731 037 018
E-mail: msb.sro@becov.cz
Zajišťuje úklid města - ulice, chodníky, odpadkové nádoby,
sekání trávy, správu veřejného osvětlení, odvoz odpadů, sběrný
dvůr; VOLEJTE přímo na Městskou společnosti Bečov s.r.o.
Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou
příspěvková organizace města
Školní 152l, 364 64 Bečov nad Teplou		
Telefon: + 420 353 999 244		
Ředitelka školy: Mgr. Jitka Rudolfová
E-mail: j.rudolfova@email.cz
Mobil: + 420 602122044
Telefon: + 420 353 222 943
Školní jídelna: + 420 353 999 943
E-mail: zs.becov@eznam.cz
Školní družina: + 420 731 653 264

Státní hrad a zámek 		
náměstí 5. května 13
364 64 Bečov nad Teplou
Správce objektu: Mgr. Tomáš Wizovský
telefon: +420 353 999 394, 606 666 423
E-mail: becov@npu.cz
Vedoucí návštěvního provozu: Alena Švehlová
Telefon/Fax: + 420 353 999 394
GSM:
606 659 637
E-mail: info@zamek-becov.cz
becov@npu.cz
http://www.zamek-becov.cz
http://www.castlebecov.eu
Bečovská botanická zahrada
http://www.becovskabotanicka.cz/
Motomuzeum
http://www.historicke-moto.cz/
Partnerská města
Belgie, Florennes
starosta Pierre Helson
Place De L'Hôtel De Ville 1
5620 Florennes
Voir le pla Tél 071/68.11.10
Fax 071/68.11.11
Site http://www.florennes.be
e-mail: administration@florennes.be
SRN, Thalheim im Erzgebirge
starosta Nico Dittmann
Tel.:
03721 / 262-141.18
e-mail: n.dittmann@thalheim-erzgeb.de
www.thalheim.de

Mateřská škola-ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Vedoucí: Dagmar Dobiášová
Mobil: +420 702 147 633
E-mail: dasadobiasova@seznam.cz		
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Parkování v Bečově

Z městského úřadu

Turistický ruch je sice pro budoucnost Bečova důležitý a využívat přitažlivosti
našeho krásného města pro jeho další rozvoj je velkou příležitostí, ale souvisí
s ním ovšem také některé problémy. Jedním z nich je velké množství vozidel,
která parkují v centru města zejména o víkendech v hlavní turistické sezóně.
Radnice už připravila strategii, která by tento problém měla řešit.
V prosinci 2016 byla dokončena studie dopravy pro Bečov, která přinese
konkrétní návrhy na opatření a regulaci provozu automobilů ve městě.
Kombinací těchto opatření, včetně zvýšení parkovacího poplatku by mělo být
dosaženo postupného přesunutí automobilů z centra města na parkovací
plochy, které budou vytvořeny na vhodných místech a v dostatečném počtu
tak, aby dokázaly uspokojit potřeby návštěvníků i bečovských občanů.
Na radnici je možné si zakoupit za roční poplatek parkovací místo anebo
získat parkovací místo pro své vozidlo.
Cílem nového systému parkování je zejména zajistit parkování občanům,
kteří zde trvale žijí a z tohoto důvodu se připraví vhodná místa pro parkování
pro konkrétní obyvatele. Následně se vyřeší parkování pro návštěvníky.

Informace z městského úřadu
Zpracovali jsme pro Vás statistické údaje týkající se evidence obyvatel
a svateb v Bečově nad Teplou. Údaje jsou aktuální k 6. 12. 2016. V roce
2016 proběhlo v Bečově nad Teplou celkem 37 svateb, z toho 6 svateb se
týkalo místních občanů. V zámecké kapli se uskutečnilo 15 svateb,
na zámeckých terasách 16 svateb, v Bečovské botanické zahradě 1 svatba

a v obřadní síni městského úřadu se uskutečnilo 5 svateb. Celkový počet
obyvatel k 6. 12. 2016 je 952, z toho 487 mužů a 465 žen. Během roku
nám přibylo narozením 9 nových občánků, přistěhovalo se 30 obyvatel,
odstěhovalo 25 a zemřelo 8 občanů.

Informace k poplatkům na rok 2017
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (viz. OZV č. 4/2012)
Výše poplatku: 700,-/osoba trvale žijící v k.ú. Bečov nad Teplou, 700,-/
rekreační objekt
Osvobození od poplatku:
a) jsou osoby páté a další v jedné rodině
b) fyzické osoby, kterým náleží průkaz ZTP či ZTP/P
c) děti ve věku do dvou let ke dni 01. 01. daného roku
d) osoby, které mají trvalý pobyt na území města Bečov nad Teplou, avšak
po dobu celých 12 ti měsíců daného roku žijí v zahraničí a tuto skutečnost
věrohodně doloží
Poplatek je možno uhradit hotově do pokladny Městského úřadu v Bečově
nad Teplou nebo převodem na bankovní účet č. 800483389/0800 (do zprávy
pro příjemce pište příjmení, ulici a čp.) a to v období od 1. 2. – 30. 4. 2017.

Osvobození od poplatku: držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná
a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P
podle zvláštního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo
opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis.
Poplatek je možno uhradit hotově do pokladny Městského úřadu v Bečově
nad Teplou nebo převodem na bankovní účet č. 800483389/0800 (do zprávy
pro příjemce pište příjmení, ulici a čp.) a to v období od 1. 2. – 30. 3. 2017.

Pracovní jednání o škole
Ve středu 18. ledna 2017 proběhla pracovní schůzka starostky města
O. Haláková a ředitelky ZŠ a MŠ BNT Mgr. J. Rudolfové. Programem jednání
byl připravený rozpočet města na rok 2017 a úhrada provozních nákladů školy,
příspěvek ke mzdám učitelů, vybavení jídelny a připravované záměry stavební
obnovy objektu školy. Dále jsme prodiskutovaly informace o organizaci
školního roku a stavu učitelského sboru, provozní záležitosti i závěry
dotazníkového šetření, které mělo za cíl zvýšit komunikaci mezi školou a rodiči.
Tyto schůzky starostky a ředitelky se konají minimálně 3x měsíčně a osobně je
považuji za velmi užitečné. Případné podněty na téma základní škola ve městě
je možné zaslat jak přímo na školu, tak i na starostku města, zastupující
zřizovatele této instituce - olga.halakova@becov.cz anebo info@becov.cz.

Místní poplatek ze psů (viz. OZV 1/2012)
Výše poplatku:
a) za psa chovaného v rodinném domku je poplatek 100,-Kč, za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele 150,-Kč.
b) za psa chovaného v domě se dvěma a více byty je poplatek 500,-Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 750,-Kč.
c) poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu je
poplatek 50,-Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 75,-Kč.
d) za psa chovaného mimo objekt (oddělené zahrady, objekty k podnikání,
objekty se sídlem podnikání apod.) je poplatek 100,-Kč, za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele 150,-Kč.

Městská památková zóna Bečov nad Teplou,
prohlášena roku 1992.
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PRO ČTENÁŘE - MĚSTSKÉ KNIHOVNY BEČOV NAD TEPLOU
Od 1.1.2017 město schválilo zrušení registračních poplatků pro čtenáře
za zapůjčení knih v Městské knihovně Bečov nad Teplou pro všechny
registrované členy.
30. prosince 2016 Výbor pro občanské záležitosti zastupitelstva města Bečov
nad Teplou na slavnostním setkání gratuloval k narozeninám paní Miladě
Šaškové a paní Borákové.
1. ledna 2017 jsme se po 35. sešli pod Homolkou u Bečova nad Teplou. Více
než 200 lidí si popřálo hlavně zdraví do nového roku a hlavně uskutečnilo
procházku za krásného slunečného a mrazivého dne. Ve městě bylo dnes
od mínus 10 do mínus 19°C a kolem Homolky nádherně svítilo slunce. OH
35. Novoročního výstupu k Homolce se zúčastnila paní Anna Cahajlová, jeden
z nejstarších občanů města.
12. ledna 2017 jsme spolu s Výborem pro občanské záležitosti pogratulovali
panu Šafářovi k významnému životnímu jubileu a popřáli mu hodně zdraví,
spokojenosti a pohody.
16. ledna 2017 zasedal Finanční výbor zastupitelstva nad návrhem rozpočtu
města na rok 2017, který byl zpracován na základě predikce Ministerstva
financí ČR a výsledného hospodaření města za rok 2016, s ohledem
na uzavřené smlouvy a plány obnovy majetku a rozvoje města. OH
17. ledna 2017 se konalo krajské kolo Celorepublikové soutěže o Cenu
za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ a titul
Historické město, kterou každoročně vypisuje Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Národní památkový
ústav Ministerstvo kultury ČR. Do soutěže se přihlásila do krajského kola
2 města, Karlovy Vary a Teplá. Členy komise byli zástupce NPÚ Loket - Mgr.
R. Riegerová, Jindřiška Ratajová, krajský garant Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska – O. Haláková, zástupce Ministerstva pro místní rozvoj
ČR - Mgr. Milan Míčo. V každém případě to byl užitečně prožitý den. Měla jsem
možnost vyslechnout vyprávění zástupců obou měst, o úsilí obnovy historického
dědictví, kulturních památek, infrastruktury měst, spolkovém životě a plánech,
potřebách i překážkách, s kterými se potýkají jak samospráva měst, tak
i příslušné odbory a úředníci. Karlovy Vary se předvedly v krásném zimním dnu
v plné kráse a určitě mají být na co pyšné. Procházeli jsme místy, na kterých
se uskutečnily v posledních letech velmi zdařilé obnovy krásných budov,
prodiskutovali jsme méně zdařilé dobové zásahy a vyslechli záměry města
na nejbližší období. Poté jsme se přesunuli do města Teplá, do nově
zrekonstruované budovy Městského úřadu, prohlédli jsme si postupující
obnovu fasády kostela na náměstí a klášter Teplá. Probrali jsme podmínky
života na věnkově a správu města Teplá s 23 osadami, města s velkým
správním obvodem a přirozeně s tím souvisejícími problémy. Domnívám se,
že největším pokladem pro města jsou ti, kteří s velkým nadšením a úsilím
realizují každodenní prací vše, co vede k zachování hodnot z minulých staletí,
která obdivují lidé zde žijící i návštěvníci. Jsem ráda, že jsem je potkala a vážím
si jejich práce. Text a fota O. Haláková

posypem, sníh z chodníků odklizen, autobusové zastávky taktéž uklizeny.
Stává se, že ve prospěch rychlé údržby velké plochy zůstává sníh před
výjezdy z garáží, či je nahrnut na méně vhodnou stranu, případně nalezneme
jiné drobné nedostatky. Podle slov jednatele společnosti p. Chomického
všichni zaměstnanci byli vysláni do všech ulic města a dělali co je v lidských
silách. Olga Haláková
- Náměstí
Na Městském úřadě probíhají rozhovory s architekty, kteří budou připravovat
projektovou dokumentaci na náměstí. Samotnému projektu předcházelo
zpracování studie dopravy, protože doprava a vše s ní spojeno je v Bečově
nad Teplou významnou nutností a prioritou. Záměrem je zklidnit dopravu
na náměstí a umožnit obyvatelům, kteří trvale žijí v centru města, lépe
parkovat u svých nemovitostí.
- Nový povodňový plán a realizace informačního varovného systém bude
dokončen do června 2017
- Zajištění sociálních služeb
Český západ o.p.s. bude od ledna 2017 poskytovat sociální služby také
v Bečově nad Teplou
Od ledna 2017 bude obecně prospěšná společnost Český západ, se sídlem
v Dobré Vodě u Toužimi, poskytovat sociální služby také v Bečově. Český
západ pomáhá lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci zejména
v oblasti bydlení, zaměstnání, vzdělávání, sociální ochrany a zdravotní péče,
ať již jsou to rodiny s dětmi, dospělí či dospívající jednotlivci nebo senioři.
V Bečově bude pilotně nabízet dvě sociální služby: terénní programy
a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
•Terénní programy pracují s dospělými zájemci o službu. Klientům je nabízena pomoc v jejich domově anebo je možné domluvit se na setkání kdekoliv,
kde je to pro něj přijatelné. Služba nabízí pomoc při vyřizování běžných
záležitostí, např. při jednání s institucemi. Mezi ně patří např. Úřad práce,
městské úřady, zaměstnavatelé, Správa sociálního zabezpečení, Policie ČR,
lékaři, exekutoři atp. Nedílnou součástí služby je i pomoc při řešení finančních
problémů, pomoc s hospodařením s financemi anebo pomoc s dluhy.
V případě, že situace vyžaduje využití jiné služby, terénní pracovník doporučí
další postup nebo přímo s ní přímo klienta zkontaktuje.
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) pracují s rodinami dětí
a mládeže do 26 let, jejichž vývoj je ohrožen díky dlouhodobé krizi v rodině.
Služba se soustředí na pomoc všem členům rodiny, a to především v oblastech
podpory klientů při zařazení se na trh práce, pomoci při hospodaření s finančními
prostředky rodiny i v souvislosti s možným zadlužením členů rodiny, pomoci
při hledání nebo udržení bydlení, podpory v oblasti zdraví, hygieny v rodině,
posilování rodičovských kompetencí, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím. V oblasti výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, nabízí
služba podporu nejen rodičům s dětmi, ale i dětem samotným. Takovou podporou se rozumí např. i pomoc s přípravou do školy atp.
Vedle těchto služeb je možné díky projektu „Pryč ze začarovaného kruhu
sociálního vyloučení“, podpořeného z Operačního programu zaměstnanost,
využít také službu dluhové poradny, mentora, zdravotně-sociální asistence
a psychologické podpory.
Veškeré služby Českého západu jsou poskytovány BEZPLATNĚ!!!
KONTAKTY:
TERÉNNÍ PROGRAMY: Anna Dunčeková, anna.duncekova@cesky-zapad.cz,
tel: 602 663 579
SAS: Anna Juráčková, anna.jurackova@cesky-zapad.cz, tel: 602 240 638
SLUŽBY PROJEKTU „ZAČAROVANÝ KRUH“: Zdeňka Kučerová, zdenka.
kucerova@cesky-zapad.cz, tel: 725 050 342
ADRESA: Český západ, o.p.s., Dobrá Voda 52, 364 01 Toužim, tel.: (+420)
353 391 132, e-mail: info@cesky- zapad.cz, www.cesky-zapad.cz, https://
www.facebook.com/Ceskyzapad/

- Městská společnost Bečov, s.r.o., která má na starosti údržbu města Bečov
nad Teplou zvládla velmi dobře úklid zasněženého území města v letošní
náročné zimě. Při kontrolách ulic, byly všechny silnice protaženy a posypány
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BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Co připravujeme
- Bečovské kvítí - 30. dubna - 1. května 2017
"Brány památek dokořán" česká města se připojují k Mezinárodnímu dni
památek a sídel – po celý duben otevírají památky ve svých městech, pořádají
prohlídkové okruhy, výstavy, koncerty, přednášky apod...
- Bečovské slavnosti - 14. - 16. července 2017
„Hudba v proměnách století“ – je tematické zaměření letošních
XIV. Bečovských slavnostní, které bylo inspirováno letošním 130. výročím
Základní umělecké školy Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou
Výzva pro spolky působící ve městě Bečov nad Teplou
V těchto dnech probíhá příprava XIV. Bečovských slavností. Město vyzývá
všechny městské spolky ke spolupráci na zahájení slavností dne 15.července
2017, které začnou pochodem spolků. Společně projdeme náměstí směrem
k radnici a každý spolek si v případě zájmu připraví svou prezentaci - vlajky,
transparenty, originální oděvy či jiné formy propagace své činnosti.
Po příchodu před radnici, na místo zahájení bude mít každý spolek časový
prostor pro představení se veřejnosti. Pro případné dotazy kontaktuje starostku města - mobil 724 180 137,
email: olga.halakova@becov.cz
- Zpracovali a podali jsme žádosti o dotace:
Oprava chodníků v Nádražní ul.
Rekonstrukce vrat radnice
Rekonstrukce vstupních dveří ZUŠ J.L.
Oprava hřbitovní zdi
Bečovské slavnosti
Informační systém města
cyklostezka a obnova výpočetní techniky v městské knihovně

Vážení občané, město připravuje instalaci odpadkových košů s nástavci pro sáčky na psí exkrementy.
Žádáme majitele psů, aby psí exkrementy nenechávali na veřejném prostranství, ale uklízeli je
do odpadkových nádob. Stoupá množství stížnosti
na tento druh odpadu, který silně znečišťuje město,
chodníky, komunikace, travnaté plochy, okolí
kulturní památky centrál, židovský hřbitov, náměstí
atp. dokonce trávník před obchodním domem
jednota slouží lidem, kteří zde popíjejí pivo, jako
záchod a nachází se zde hromádky lidské
stolice!!!!! Žádáme obyvatele, aby dodržovali čistotu ve svém okolí, protože
se tam nepohybují sami a jistě také nechtějí šlapat v odpadcích.

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Konal se křest nové knihy Městečka na dlani, kterou napsal Mgr. Mohumír
Zeman. Křest knihy proběhl v ZUŠ J.L. od 16:00 hodiny. Bečov nad Teplou je
v této knize uveden a autor knihy byl u křtu přítomen. OH
V  pátek 10. března 2017 - Drátkování s Láďou Lokajíčkem v ZUŠ J.L.
od 15:00 hodiny. Přijďte si vyrobit šperk.

V květnu letošního roku k nám přijedou v rámci výměnného pobytu
z Eschenburgu, žáci, učitelé a představitelé města a v průběhu návštěvy
bude podepsána smlouva o partnerství mezi městy Bečov nad Teplou
a Eschenburg. Po více než desetileté spolupráci mezi radnicemi a školami
bude i formálně potvrzeno toto přátelství a tato událost se stane součástí
oslav v roce 130. výročí bečovské hudební školy. OH

Opravy

KOMPOSTÉRY
Město přijímá v termínu do konce května 2017 objednávky na zajištění
kompostérů pro občany, kteří jsou trvale hlášeni ve městě, chalupáře s nemovitostí v k.ú.Bečově nad Teplou, Vodná, Krásný Jez a obyvatele nemovitostí
s bytovými domy. Kompostér bude poskytnut zdarma, za účelem kompostování biologického odpadu na vlastních pozemcích. Záměrem města je
likvidace bioodpadu přirozenou cestou, jeho další využití k mulčování a hnojení rostlin na zahradách a snížení finanční náročnosti likvidace bioodpadu
prostřednictvím odvozových firem. Nadále zůstává možnost použití hnědých
nádob pouze na bioodpad, rozmístěných ve městě.
V TĚCHTO DNECH PROBÍHAJÍ PŘÍPRAVY ZPRACOVÁNÍ STUDIE - ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ V BEČOVĚ NAD TEPLOU A  REÁLNÉ MOŽNOSTI PRO JEHO
ZLEPŠENÍ.

Opravená cesta u školy

Nové parkoviště u školy

Kam společně pojedeme a kde se potkáme?
- probíhá
zpracování pasportu objektu základní školy, na který naváže stavební projektová dokumentace, oprava fasády, výměna oken a oprava sociálních zařízení
ve škole, včetně výměny rozvodu vody
- statický posudek Nádražní schodiště
- projektová dokumentace náměstí
- projektová dokumentace bytový dům
- příprava cyklostezky
- úprava veřejných prostranství ve Vodné a Krásném Jezu
- příprava podpisu partnerství s městem Eschenburg a Bad Berneck
- příprava opravy hřbitovní zdi
- příprava oprava břehu řeky Teplá
- příprava oprava břehu a zábradlí u
Bečovského potoka
- nákup nových plynových kotlů pro objekty města
- oprava střechy radnice

24. února 2017 - Ve městě natáčela paní Jiřina Bohdalová a v podvečer se tato
populární herečka setkala na besedě s občany. Velmi zajímavé povídání o hercích, životě a hlavně životních příbězích, které přichází nečekaně do zdánlivě
rutinního pracovního dne, si do koncertního sálu ZUŠ J. Labitzkého přišla
poslechnout asi stovka bečovských. Jiřina Bohdalová vyprávěla o filmových
a divadelních postavách a zkonstatovala, že zřejmě nezapomenutelné budou
postavy pohádkové, kterým věnovala svůj hlas. OH

8. dubna 2017 - návštěva divadla v Praze - veselohra "Tři letušky v Paříži"
- autobus
Upravený svah u školy

Komunikace vedoucí ke škole byla opravena z rozpočtu města a dotace
Karlovarského kraje, za cenu přibližně 620.000,-Kč. Při opravě cesty bylo
vybudováno malé parkoviště zejména pro potřeby rodičů našich školáků
a o prázdninách může sloužit i pro návštěvníky města. Město zde plánuje
umístit parkovací automat, který by umožnil krátkodobé parkování zdarma
a zpoplatnění po více než půl hodině. Další možností je zajištění parkovací
karty pro parkování majitelů aut s trvalým pobytem ve městě. A samozřejmě
se počítá s bezplatným parkováním v podvečerních a nočních hodinách.
Prostor svahu nad parkovištěm byl osázen půdokryvnými rostlinami, na jaře
se opraví objekt studánky, vymění tukový lapol a bude zde instalován stojan
na kola a lavička. OH

STÍŽNOSTI NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
Čím zatopíte ve svých kamnech či kotlích není vaše věc. Kouř, který prozradí
kvalitu paliva, které používáte, ovlivňuje zdraví všech, co bydlí anebo se pohybují v blízkosti vaší nemovitosti, samozřejmě včetně vaší rodiny. Zajistěte si
revizi komínu, kotle, případně se zajímejte o jeho výměnu pomocí dotace.
Počet těžkých onemocnění stoupá a alespoň částečně to máme ve svých
rukou. V krajním případě příslušný úřad - magistrát města Karlovy Vary má
nástroje na zjištění úrovně znečištění ovzduší v konkrétním místě a následné
finanční postihy.
červen - Zoologická zahrada Praha - autobus
17. června 2017 - Městské slavnosti Thalheim - autobus

Bečovský potok
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Výtěžek tříkrálové sbírky v Bečově a okolí 7. 1. 2017

Číslo pokladničky

Vedoucí skupinky
Místo

Vybráno:

3-19-71

Daniel Poula
Krásný Jez, Teplička

3 654,00

3-19-72

Mgr. Jindřiška Mrhalová
Bečov

4 114,00

3-19-73

Marie Kávová
Bečov

5 924,00

3-19-74

Mgr. Vladimír Dicá
Chodov, Bečov

3 152,00

3-19-75

Barbora Jůnová
Bečov

2 379,00

3-19-76

Šárka Hájková
Vodná, Dolní Hluboká, Bečov

4 675,00

Celkem

14 % z celkového výtěžku na Karlovarsku

23 898,00

Na náměstí

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v Karlových Varech, okolních městech a obcích : 171 871,50 Kč
Sbírky se zúčastnilo více jak 280 koledníků, kteří měli k dispozici 94 kasiček. V sedmnáctileté
historii Tříkrálové sbírky je letošní výtěžek druhý nejvyšší.
Zahájení 3králové sbírky

Tři králové v Chodově

Tři králové

Slavnostní zahájení vánočních trhů v saském Thalheimu
V sobotu 3. prosince jsme se vypravili na slavnostní zahájení vánočních trhů
v saském Thalheimu. V mrazivém počasí jsme se ráno vydali na cestu a protože
to na hranice není daleko, rádio na nás záhy začalo mluvit německy. Protože
naši přátelé z Thalheimu nás očekávali až odpoledne, zastavili jsme se cestou
v Gelenau, kde jsme si prohlídli vánoční výstavu betlémů, hraček a spousty
dalších zajímavých předmětů. Po malém občerstvení jsme pak pokračovali
do Thalheimu. Město jsme si nejprve projeli autem a přitom se zašli podívat
na sportoviště, která budou v únoru využívat mladí bečovští fotbalisté
na plánovaném soustředění. Po druhé hodině jsme si už ale všichni připíjeli
na uvítanou svařákem a punčem v krámku u rodiny Weissbachových.
Na slavnostní krájení vánoční štóly, kterým zdejší vánoční trhy tradičně začínají,
jsme však už byli včas usazeni na čestných místech na thalheimském náměstí,
kde jsme zhlédli také taneční a hudební vystoupení místních dětí. Potom už nás
starosta našeho partnerského města pozval na radnici, kde proběhla jednání
o další spolupráci mezi Thalheimem a Bečovem. Podle vřelého přijetí, kterého
se nám dostalo, se dá očekávat, že se vzájemné vazby budou i nadále prohlubovat ve prospěch občanů obou spřátelených měst. OH

Na návštěvě Weissbachových v Thalheimu.

Tři králové před kostelem sv. Jiří v Bečově nad Teplou
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Lampiónový průvod

Blahopřejeme oslavencům

Lampiónový průvod v Bečově nad Teplou letos nezačínal jako v poslední době
v botanické zahradě. Bečovská tělovýchovná jednota Slavoj totiž slaví 70 let
od svého založení, a tak se start průvodu i doprovodné akce přesunuly na fotbalové hřiště. Přestože počasí bylo sychravé a příchozí se museli kromě
lampiónů vybavit i deštníky a pláštěnkami, tak se u hřiště před setměním
nashromáždila dobrá stovka účastníků. Všichni měli možnost se před začátkem
průvodu zahřát při opékání buřtů a pití čaje nebo svařeného vína, děti si mohly
u stolků "Malé dílny" vyzkoušet svoji zručnost a výtvarné schopnosti. Po páté
hodině vyrazil zástup zářící všemi světly za doprovodu bubnů směrem ke kostelu. Cestou na všechny čekalo několik překvapivých a trochu strašidelných vystoupení. Po všech těch vílách, čarodějnicích a kostlivcích pak na účastníky,
jejichž počet cestou ještě narostl, čekalo pod kostelní věží krátké divadelní
vystoupení. Na jeho závěru se všem zase po roce zjevila dětmi přivolaná
Leontýka, jejíž silueta procházející se vysoko na římse okna kostelní věže brala
přítomným dech. Leontýka pak po sestoupení z věže děti obdarovala ze svého
pokladu a pozvala je na taneček na náměstí před radnicí, kde její pomocnice při
písničkách z filmu Ať žijí duchové, rozdávaly malé dárky. A tak všichni, kteří se
průvodu zúčastnili, jistě odcházeli plni dojmů. (pš)

Městem chodil Mikuláš s čertem a andělem
Nejstarší občan Bečova nad Teplou pan Robert Třasoň, který oslavil
své 93. narozeniny. Tatínek J. Rudolfové se přistěhoval do Bečova
nad Teplou v roce 2016.

Gratulace paní Miladě Šaškové

V pondělí 5. prosince 2016 chodil městem Mikuláš s čerty a andělem, a pokud víme, žádné bečovské dítko si neodnesli.

Pan Vítězslav Šafář oslavil ve zdraví své narozeniny. Lékaře moc nepotřebuje
a tak mu přejeme nadále hodně zdraví a spokojenosti.

Oslavenkyně paní Boráková a Šašková
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Společenská rubrika

Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil Karlovarský kraj
Oficiální setkání prezidenta republiky Miloše Zemana se starosty a zastupiteli Karlovarského kraje proběhlo v zasedací síni Krajského úřadu
v Karlových Varech. Bylo zajímavé sledovat zblízka projevy, reakce které
zazněly na setkání. Přirozeně krátký časový prostor zesílil dojem, který
vyvolala slova prezidenta. Poměrně nešťastná vyjádření, adresovaná k poli-

14

Bugr na ledě - letošní zimní radovánky.

Žáci základní školy tradičně zaspívali s paní učitelkou V. Řezníčkovou na předvánočním setkání senirů na staré poště.

tiků kraje potvrdila povrchní informace, která prezident republiky reprodukoval před reprezentací kraje, velmi dobře znalou a odpovědnou za správu
územně správních celků. Převažujícím obsahem tohoto krátkého setkání
byla zdravotní a sociální oblast, hospicová péče atp. OH

Spolek postižených civilizačními chorobami (SPCCH) na slavnostním setkání v prosinci. Velmi čilá organizace připravuje program pro své členy a pravidelná setkání. Prospěšná činnost spolku nabízí společenská setkání a je přímo zapojena do kulturních a společenských akcí města, díky kterým se lépe
připravují plánovaná setkání, koncerty, slavnosti atp.
Je sympatické, že do spolku vstupují i muži a na jeho akcích se objevují mladí lidé. Potvrzuje to přirozenou potřebu lidí sdružovat se na společenských
akcích, které mají za cíl sbližovat lidi v obecných rovinách. Bez sporů a nedorozumění si chtějí popovídat, zaspívat, podívat se na hezká místa, zatancovat
si na zábavách, posedět na zahradách. A pokud se to daří, stoupá i počet členů spolku. OH
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Sport

Volnočasové aktivity pro děti a dospělé
Přidejte se ......
Čtvrtek

Pondělí
Taneční, pohybový a bubnovací (druming) kroužek:
14:00 – 14:45 začátečníci (předškoláci až 4. třída)
15:00 – 16:00 pokročilí (4. – 9. třída) Sokolovna

Tvoříme s fantazií: 13:00 – 14:30 ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou

Orientační běh: 16:00 - 17:00 Sokolovna, terén, Botanická
(děti 6-8 let - max. počet nově příchozích = 2 děti)

Setkávání kolektivu mladých hasičů: 17:00 – 18:30 Sokolovna, venkovní
prostředí

Cvičení s Monikou a Janou: 19:00 – 20:00 Sokolovna

Cvičení s Janou a Monikou: 19:00 – 20:00 Sokolovna

Úterý

Pátek

Pěvecký kroužek: 13:00 – 13:45 ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Každé druhé úterý v měsíci – Kroužek vaření: 13:00 – 14:00 ZŠ a MŠ
Bečov nad Teplou
Bruslíme v Botance

Homolka

Na Homolce. Paní Anna Cahajlová tradičně přišla
pozdravit účastníky a organizátory akce, na čele
s Ing. V. Šindelářem.

režim opakoval, tentokrát se zaměřením na práci s míčem. V neděli už čekal
mladé fotbalisty jen dopolední kondiční trénink zakončený halovým fotbalem,
jehož se zúčastnili i vedoucí. Účelem soustředění bylo stmelit partu a zažít si
tréninkové návyky a dávky požadované od trenérů.
Tyto cíle byly splněny dle našich představ a na žácích bylo vidět, že to většinou
myslí s fotbalem vážně. Takže doufáme, že se to odrazí i na výsledcích jarní
části Okresního přeboru, ve kterém si děti v kategorii starší žáci drží umístění
na čtvrtém místě a v kategorii mladších žáků jsou průběžně ve vedení.
Velký dík patří trenérům Petru Jirsovi a Petru Kávovi a zúčastněným rodičům,
Petru Janouškovi a Ladislavu Lipavskému a zdravotnímu dozoru Marii Slabé,
kteří všichni věnovali svůj čas našim fotbalistům. Další poděkování patří panu
Vladimíru Dicá, který přijal roli kondičního trenéra, a paní Zuzaně Janouškové
za pomoc s odvozem dětí tam i zpět.
Největší poděkování patří všem zúčastněným mladým fotbalistům, kteří
přistoupili k soustředění svědomitě a bez problémů absolvovali všechny tréninky včetně přesunů do sportovní haly, která byla cca. 1,3 km od místa ubytování.
Poznámka: akce se konala díky partnerství a laskavé ochotě ke spolupráci mezi
oběma partnerskými Městskými úřady v Bečově nad Teplou a Thalheim.

Horní řada zleva: starosta Thalheimu
Nico Dittmann, radní Manuela Wolf,
Vladimír Dicá, Ladislav Lipavský,
Marek Wenclowský, Pavel Berki,
Martin Kreutzer, Petr Káva, Vojtěch
Kaufmann, Filip Vojtek, Tomáš Jílek,
Petr Janoušek.
Prostřední řada zleva: Petr Janoušek
ml., Marie Slabá, Daniel Marčák,
Martin Brázda, Petr Slabý, Jan
Kamenický, František Kovář, Petr
Jirsa.
Spodní řada zleva: Filip Jílek, Tadeáš
Lipavský, Josef Karpíšek.
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Fotbal pro mládež: 17:00 – 18:30 Sokolovna, hřiště u Hubertusu
Sálové hry pro dorost a dospělé: 19:30 – 21:00 Sokolovna

Výtvarný ateliér Olgy Halákové: 14:00 – 16:00 ZUŠ J. Labitzkého
Bližší informace u J. Horváthové, tel. kontakt: 606 854 261.
Sálové hry pro děti: 16:00 – 17:30 Sokolovna

STARŠÍ ŽÁCI SLAVOJ BEČOV n/T. - SOUSTŘEDĚNÍ THALHEIM 2017
V letošním roce bylo fotbalovým oddílem po roční odmlce zajištěno zimní
soustředění žáků. Vzhledem k možnosti využít obytný areál (Tabakstanne) se
zajištěním stravování a sportovní halu v našem partnerském městě Thalheimu,
bylo rozhodnuto o místě konání soustředění v SRN ve městě Thalheim.
Zástupci Slavoje a vedoucí žákovského družstva svolali schůzku s rodiči
mladých fotbalistů, kde jim prezentovali svou představu o průběhu a místě
konání letošního soustředění. Rodiči byla přislíbena účast patnácti dětí včetně
zajištění dokladů totožnosti pro možnost vycestování do zahraničí. Tímto
děkujeme všem rodičům za operativní přístup k zajištění dokladů pro své děti.
Ještě před odjezdem se podařilo získat sponzorské dary ve formě finančních
prostředků a sušenek na svačiny. Poděkování patří firmám: Jednota, spotřební
družstvo v Toužimi, KASIA vera, Toužim a SRPDŠ Bečov n/T.
Samotné soustředění se konalo ve dnech 9.-12.2.2017. Odjezd do Thelheimu
byl naplánován na 16:00 z bečovského náměstí. Soustředění se zúčastnilo 15
talentů bečovského fotbalu. Po příjezdu na místo na nás čekalo ubytování
v ubytovacím centru Tabakstanne v pěkných čistých pokojích o 4 až 8 lůžkách.
Ještě v den příjezdu byla pro mladé fotbalisty připravena večeře a večerní venkovní trénink. Na druhý den soustředění byl po snídani naplánován třífázový
kondiční trénink proložený obědem, večeří a časem na odpočinek. Tento den
všichni zvládli a začali si zvykat na tréninkové dávky. V sobotu se tréninkový

Deskové hry: 14:00 – 15:30 ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou

Fotbal pro dorost a dospělé: 18:00 – 19:00 Sokolovna
Středa
Cvičení s batolátky: 15:00 – 16:00 Sokolovna – 30min. zpívání a básničky,
30min. sociální kontakt, společné hraní
Přírodovědný kroužek: 14:00 – 16:00 Botanická zahrada - badatelna
Fotbal pro mádež: 17:00 – 18:30 Sokolovna, hřiště u Hubertusu

Rodinné centrum CVRČEK Bečov nad Teplou, z. s.
V roce 2016 jsme se tradičně podíleli na společných aktivitách Města Bečov
nad Teplou a dalších neziskových organizací. Nemohli jsme chybět na Dni
dětí, Vítání jara, Bečovských slavnostech, Lampiónové slavnosti, Běhu kolem
3 rybníků, ... Naše dlouhé prstíky se ocitly i za hranicemi města a pomáhaly
v Karlových Varech na události MaRS (sportovní den zaměřen na podporu
lidí postižených roztroušenou sklerózou). Zde jsme vytvořili sportovní
kruhový trénink a relaxační koutek. Další sportovně zaměřenou činnost jsme
provedli na Atletických závodech AC Start Karlovy Vary. Zde jsme děti bavili
na opičí dráze a vyzkoušeli jejich sportovní znalosti v kvízových otázkách.
Tvořivý koutek jsme připravili i v Teplé na akci Dny otevřených dveří Zahrada
Teplá. Samozřejmě jsme nemohli chybět při pořádání velice oblíbené akce
v Botanické zahradě, a to při Bečovské chůzi. Letos opět na jaře a na podzim.
Připravili jsme aktivity především pro děti. Tradicí se též stalo Cvičení s Káťou,
které také probíhá v Botanické zahradě. Zde jsme pomáhali především
s organizací. Samozřejmě i v tomto roce jsme se setkávali při tvoření,
sportování a získávání nových informací. Vytvořili jsme spousty krásných
předmětů nejen pro nás samotné naše blízké, ale i pro zvířátka. Sportovali
jsme v Sokolovně a v lesích kolem Bečova nad Teplou. Vyzkoušeli jsme své
znalosti ze zeměpisu a z šifrování. Oslavili jsme sedmé narozeniny a přes
velikou nepřízeň počasí jsme úspěšně zvládli naší největší akci. Již 4. ročník
prázdninového dětského nájezdu na Botnickou zahradu proběhl ve znamení
prudkého vytrvalého deště, který nám znemožnil vyrazit do terénu. Přesto, že
letos Botanickou zahradu navštívili Kouzelníci, nepodařilo se po celou dobu

akce vyčarovat pěkné počasí. Všichni jsme se museli vtěsnat pod střechu.
Ovšem to neznamenalo, že se nic nedělo. Hlavní Kouzelnice (Teta Eva –
sice to byla jedna z největších Kouzelnic toho dne, ale přišla z terénu úplně
promočená. Asi zapomněla správné zaříkadlo) většinu stanovišť přinesla
a z nedočkavých dětí se pomalu stávali Kouzelníci. Děti musely plnit záludné
úkoly, předvést svou šikovnost a svůj um v pamatování si zaříkadel a až
po složení zkoušek se z dětí stali Kouzelníci. Pro všechny zúčastněné to bylo
náročné. Tísnivý prostor, nedostatek volného pohybu, netrpělivost budoucích
Kouzelníků ...... ovšem všichni jsme to zvládli a i přes nepřízeň počasí byli malí
i velcí spokojení. Odcházeli s úsměvy na rtech, s kouzelnickou sadou celou
vlastnoručně vyrobenou Tetou Evou a Tetou Renčou a s DÍKY. Což je pro nás
všechny z CVRČKA největší odměnou. Do konce roku nás ještě čeká tvoření
a Vánoce CVRČKA. Letos nebude Ježíšek nadělovat dětem, ale děti budou
nadělovat zvířátkům. Chystáme Vánoční výpravu do lesa, kde ozdobíme
strom ovocem a zeleninou, nadělíme kaštany a bukvice do krmelce a ptáčkům
pověsíme malá krmítka se zobem. Společně jsme opět prožili zajímavý rok
a již nyní se chystáme na další. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a našim
rodinám za jejich trpělivost. Všem obyvatelům Bečova nad Teplou přejeme
klidné a láskyplné vánoční svátky a v novém roce především pevné zdraví.
Rodinné centrum CVRČEK Bečov nad Teplou, z. s
A to jsou... Dáša, Eva, Jana, Jindřiška, Jiřka, Martina, Monika, Naďa, Šárka
a Veronika.
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Školy - ZŠ, MŠ BNT a ZUŠ J. Labitzkého
PADÁ LISTÍ
MARTIN POŠMURA
Na podzim listí padá,
je ho trochu moc,
nestíhám ho shrabat,
volám o pomoc.
Zavolal jsem kamaráda
hrábnul mi to hned
a já mu za odměnu
dal dobrý včelí med.
Obrázek vytvořila Sofinka z I.třídy

Obrázek vytvořil Milánek z I.třídy
PF 2017

Zvyšování kvalifikace pedagogického sboru ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Ukončením magisterského studia učitelky 2. stupně ZŠ se k 25. 1. 2017 zvyšuje kvalifikovanost našich pedagogů na 73 %.
Současný stav kvalifikovanosti:

Počet
kvalifikovaných

Škola
ZŠ

1. stupeň
2. stupeň

MŠ
ŠD
Asistenti pedagogů
Celkem

Základní umělecká škola Josefa Labitzkého oslaví v letošním roce
130. výročí. V květnu tohoto roku zde bude podepsána partnerská smlouva
mezi městy Eschenburg a Bečov nad Teplou, po více než desetileté
spolupráci a vzájemných setkáváních žáků škol z obou měst. V červenci
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se hudba stane hlavním tématem XIV. Bečovských slavností a koncem
roku bude uspořádána konference k tomuto významnému výročí,
za přítomnosti bývalých žáků a dalších osobností se silným vztahem
k dějinám této slavné hudební školy. OH

4
5
3
1
3
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Mgr. Jitka Rudolfová, ředitelka školy
V čem je naše škola výjimečná?
Nízký počet žáků, rodinná atmosféra, individuální práce s dětmi, jedinečné
prostředí.
Co se žákům na škole nejvíce líbí?
Hodné učitelky, učitelé, přístup k žákům, kolektiv, školní zahrada, šatny,
učebna PC.
Jakým způsobem by mohla škola ovlivnit zvýšení počtu žáků?
Větší propagace, prezentace, originalita, využití výjimečného prostředí,
kvalifikovaný sbor.
Co se rodičům a žákům na škole nelíbí?
Záchody, stravování, vybavení, sokolovna, výuka podle nejpomalejších,
střídání učitelů.
Z jakého důvodu by žáci doporučili kamarádovi, aby přestoupil na naši
školu?
Málo dětí ve třídě, hodní učitelé.
Jaký je podle rodičů a žáků důvod odchodu žáků do jiné školy?
Kvalita učení, někteří učitelé, stěhování, práce rodičů, zůstávají slabší děti,
lepší výuka.
Co potřebuje ke zlepšení 2. stupeň ZŠ?
Kvalifikované a zkušené učitele, příprava na přijímací zkoušky,
změna způsobu výuky.
Na co by žáci použili finanční prostředky?
Vybavení školy, záchody, tělocvična, oprava školy.

Počet nekvalifikovaných
1 (splňuje podmínku - praxe)
1 (magisterské vzdělání)
1 (úvazek 0,4)
1 (úvazek 0,5)
0
4 (úvazek 2,9)

Přehled SŠ, na které byli přijati naši žáci
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Zápisy ze zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
16. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané ve středu 19. října 2016 od 17:00 hod. na radnici
náměstí 5. května 1, v Bečově nad Teplou, 2. patro
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. P.
Omrai Kvitová, J. Špak, Bc. A. Kubincová, Mgr. V. Dicá
Omluven: L. Sýkorová
PROGRAM:
16/01 ZAHÁJENÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
16/02 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
16/03 SMLOUVY – JSDH, PROTIPOVODŇOVÁ
OPATŘENÍ, BURZA ENERGIE
16/04 RŮZNÉ – OPRAVA USNESENÍ 15/04/01
Navržený program schválen 8 hlasy
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určen: Mgr. V. Dicá
Schváleno 8 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: M. Nepraš, Bc. A. Kubincová
Schváleno 8 hlasy
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: Ing. Pavel Špak
Členové komise: Ing. P. Kužvart, J. Špak
Zvoleni 8 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 15. zasedání ze dne 20. září 2016.
Usnesení schváleno 8 hlasy
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 2) programu – Rozpočtová opatření
RO č. 8/2016
Zvyšují se příjmy § 5512 pol.2324
Zvyšují se výdaje § 5512 pol. 5…
Přesun z § 2321 pol. 5…
		
Přesun na § 6171 pol. 5…
Přesun z § 3636 pol.6…
Přesun na § 3636 pol.5…
Přesun z § 3745 pol. 5…
		
Přesun na § 6112 pol.5…
Zvyšují se příjmy §5512 pol.2310
Zvyšují se výdaje 3639 pol.5…
Usnesení schváleno 8 hlasy

- 39.200,- Kč požární ochrana příspěvky
- 39.200,- Kč požární ochrana
- 100.000,- Kč odvádění a čištění
odpadních vod
- 100.000,- Kč vnitřní správa
- 288.062,- Kč územní rozvoj investice
- 288.062,- Kč územní rozvoj-neinvestice
- 3.000,- Kč péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň
- 3.000,- Kč zastupitelstva obcí
- 50.000,- Kč příjmy z prodeje
- 50.000,- Kč komunální služby

K bodu 3) programu – Smlouvy – JSDH, protipovodňová opatření, burza
energie
1) ZMě schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Bečov nad Teplou
a Karlovarským krajem na přijetí dotace z dotačního programu „Podpora
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje“ na věcné
vybavení pro JSDH Bečov nad Teplou v celkové výši 26.848,-Kč
Usnesení schváleno 8 hlasy
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2) 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“. Uchazeč JD ROZHLASY s.r.o., Vigantice 196, 756 61
Vigantice, IČ 27797007, který podal nejvhodnější nabídku, odstoupil z kapacitních důvodů od uzavření smlouvy. Podle § 82 odst. 4 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění může zadavatel uzavřít smlouvu
s uchazečem, který se umístil druhý v pořadí. ZMě rozhoduje o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou podal druhý uchazeč v pořadí Empemont s.r.o.,
Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 27772179 za nabídkovou cenu 1 347 125,- bez DPH, 1 630 021,-Kč včetně DPH dle zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek v příloze k usnesení ZMě.
Usnesení schváleno 8 hlasy
3) ZMě schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (viz
samostatná příloha tohoto zápisu ZMě)
Usnesení schváleno 8 hlasy
4) 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 Empemont s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ 27772179 jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy v rámci Operačního
programu životního prostředí 2014-2020 jsou dodávky „Protipovodňová
opatření města Bečov nad Teplou“ v ceně 1 347 125,- bez DPH,
1 630 021,-Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení ZMě.
Usnesení schváleno 8 hlasy
5) ZMě schvaluje Smlouvu mezi městem Bečov nad Teplou a Karlovarským
krajem, zastoupeným Ing. Miroslavem Otčenáškem jako centrálním zadavatelem pro akci s názvem „Centrální nákup Elektrické energie na dobu plnění
1.1.2017-31. 12. 2018
Usnesení schváleno 8 hlasy
6) ZMě schvaluje Smlouvu mezi městem Bečov nad Teplou a manželi
Zdeňkem Peškem a Marcelou Peškovou, trvale bytem Tepelská 477, 364 64
Bečov nad Teplou, s předmětem smlouvy: město převezme dotčené veřejné
části kanalizace za příspěvek na její vybudování ve výši 50.000,-Kč. Přílohou
Smlouvy je následující Protokol o vkladu majetku (veřejná část kanalizace)
města Bečov nad Teplou do správy a hospodaření VSOZČ, prodloužení
kanalizace pro RD na p.p.č.3131/1 a 3149/2
Usnesení schváleno 8 hlasy
K bodu 4) programu – Různé – oprava usnesení 15/04/01
1) ZMě schvaluje provedenou opravu části usnesení č. 15/04/01, kde došlo
k chybě v čísle pozemkové parcely, určené k prodeji. Správný údaj je číslo
pozemkové parcely č.p.p 2131/2 (původně 213/2) o výměře 97 m2. Ostatní
části usnesení zůstávají beze změny.
Usnesení schváleno 8 hlasy
2) ZMě souhlasí s účastí města Bečov nad Teplou na projektu města
Thalheim na rok 2017. Město Thalheim podává žádost o dotaci z Euregia
Egrensis, ve které je město Bečov nad Teplou partnerem
Usnesení schváleno 8 hlasy
3) ZMě schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem a Základní uměleckou
školou J. L. Bečov nad Teplou, zastoupenou Mgr. Petrem Pitrou, na poskytnutí finanční spoluúčasti města do výše 50.000,-Kč, na realizaci výměnného
pobytu žáků školy v Eschenburgu v roce 2016, v souladu s přijatým usnesením ZMě 14/06/06 ze dne 21. června 2016.
Usnesení schváleno 8 hlasy
stručný záznam diskuse k bodům jednání ZMě, která proběhla před přijetím
usnesení:
V rámci bodu různé programu vystoupil zástupce spolku z Krásného Jezu
p. Kovařík, který poděkoval zastupitelům za zafinancování rozborů vody
odkaliště v Krásném Jezu. Dále pak poblahopřál starostce města ke zvolení
do Zastupitelstva Karlovarského kraje.

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Jednání 16. zasedání ZMě ukončeno v 17:35 hod.
V Bečově nad Teplou dne 19. října 2016
Ověřovatelé zápisu: M. Nepraš, Bc. A. Kubincová
Oľga Haláková, starostka města
Zapsal: Mgr. V. Dicá
Vyvěšeno dne ......2016
Sejmuto dne…2016

17. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané v úterý 13. prosince 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, L. Sýkorová, Mgr. Petra Omrai Kvitová, Bc. A. Kubincová, J.
Špak, Mgr. V. Dicá
Omluven:
Program: 17/01 - ZAHÁJENÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
17/02 – KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
17/03 – PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZÓRIA
17/04 – ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
17/05 – ZÁMĚRY PRODEJE A PŘEVODY NEMOVITOSTÍ
17/06 - RŮZNÉ:
SMLOUVY, VÝZVA NA LESNÍ
HOSPODÁŘSKÝ PLÁN, STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE,
GENEREL DOPRAVY, PASPORTIZACE ZŠ A MŠ, OZV
NOČNÍ KLID, KONTROLNÍ VÝBOR, VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZŠ A MŠ, INFORMACE
Navržený program schválen 9 hlasy

K bodu 3) programu – Pravidla rozpočtového provizória
ZMě Bečov nad Teplou schvaluje Pravidla rozpočtového provizória Města
Bečov nad Teplou pro hospodaření na rok 2017 a to na úrovni příjmů
a výdajů roku 2016 včetně přijatých rozpočtových opatření a to do doby
schválení rozpočtu města na rok 2017. Veškeré závazky vůči třetím osobám
budou městem řádně plněny a nové smluvní vztahy budou uzavírány pouze
v případě nezbytnosti zajištění řádné správy města a MěÚ Bečov nad Teplou
Usnesení schváleno 7 pro, 2 se zdrželi (A. Kubincová, L. Sýkorová)
K bodu 4) programu – Rozpočtová opatření
1) ZMě bere na vědomí přijata rozpočtová opatření č. 9 a č. 10
RO č. 9/2016 – 20. 10. 2016
Zvyšují se příjmy
Pol. 4111 ÚZ 98193
- 31.820,-Kč dotace volby do zastupitelstev
krajů a Senátu Parlamentu ČR
Zvyšují se výdaje
§ 6115 pol. 5… ÚZ 98193 - 31.820,- Kč - volby do zastupitelstev krajů
a Senátu Parlamentu ČR
Usnesení schváleno 9 hlasy
RO č. 10/2016 – 18. 11. 2016
Zvyšují se příjmy
Pol. 4122 org. 0018
- 26.848,-Kč dotace věcné vybavení Požární
ochrana
Zvyšují se výdaje
§5512 pol.5… org.0018
Zvyšují se příjmy
Pol. 4116
ÚZ 14004
Zvyšují se výdaje

- 26.848,-Kč věcné vybavení požární ochrana
- 54.860,-Kč dotace Požární ochrana

K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určen: Ž. Svobodová
Schváleno 9 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: Ing. P. Kužvart, L. Sýkorová
Schváleno 9 hlasy
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: Ing. Pavel Špak
Členové komise: Mgr. V. Dicá Bc. A. Kubincová
Zvoleni 9 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 16. zasedání, ze dne 19. října
2016.
Usnesení schváleno 9 hlasy
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení
Informace starostky o plnění usnesení, finančních závazcích města:
Trvá plnění usn: Ing. Weilguny – statický posudek;
Trvá zveřejnění záměru obce na základě usn. č. 15/04-1 – záměr
bude zveřejněn dle nově zpracovaného GP č. 654-642/2016, jak
byl doručen (upřesněno zaměření pozemku k záměru jeho
prodeje)
Pasportizace školy
Geologický průzkum – cyklostezka
PD bytový dům
Povodňový plán a varovný informační systém

§5512 pol.5…ÚZ 14004
Usnesení schváleno 9 hlasy

- 54.860,-Kč Požární ochrana

2) ZMě schvaluje Rozpočtová opatření RO č.11/2016
RO č. 11/2016 – 13. 12. 2016
Snižují se příjmy
Pol. 4111 ÚZ 98193
- 5.214,20 Kč vratka dotace volby
do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR
Snižují se výdaje
§ 6115 pol. 5… ÚZ 98193 - 5.214,20 Kč - volby do zastupitelstev krajů
a Senátu Parl. ČR
Snižují se příjmy
Pol. 4122 org. 0018
- 4.612,80Kč vratka dotace věcné vybavení
Požární ochrana
Snižují se výdaje
§5512 pol.5… org.0018
Zvyšují se příjmy
§3113 pol. 2122
PO ZŠ a MŠ
Zvyšují se výdaje
§ 3113 pol.5331 org. 35
na platy učitelů
Přesun
z § 2321 pol. 5…
přesun

- 4.612,80Kč věcné vybavení požární ochrana
- 326.000,- Kč odvod z investičního fondu

- 326.000,- Kč nein. příspěvek PO ZŠ a MŠ

-

50.000,- Kč odvád. a čišt. odpadních vod
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na § 2321 pol.6…
- 50.000,- Kč odvád. a čišt. odpadních vod
Zvyšují se příjmy
Pol. 4116 ÚZ 29019
- 8.973,- Kč dotace zpracování lesního
hospodářského plánu
Zvyšují se výdaje
§ 1039 pol. 5…. ÚZ 29019 - 8.973,- Kč – lesní hospodářský plán
Zvyšují se příjmy
§ 3639 pol. 3…
- 335.800,- Kč -prodej pozemků
Zvyšují se výdaje
§ 2212 pol. 5…
- 223.000,- Kč - oprava komunikace
§ 1039 pol.5…
- 12.800,- Kč - lesní hospodářský plán
§ 6171 pol.5…
- 100.000,-Kč – činnost místní správy
Snižují se příjmy - pol. 4121
15.000,- Kč nein. přijaté transfery
od obcí
Snižují se výdaje - § 2143 pol.5… 15.000,- Kč - cestovní ruch
Usnesení schváleno 9 hlasy
3) ZMě schvaluje použití mimořádného použití finančních prostředků
z provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, na dofinancování platů
zaměstnanců školy, za měsíc říjen 2016 ve výši 228 208,-Kč
Usnesení schváleno 9 hlasy
4) ZMě schvaluje
a) převod prostředků z Fondu investic ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, příspěvkové
organizace,
ve finanční výši 326.000,-Kč na účet města Bečov nad Teplou. ZMě ukládá
ředitelce školy
Mgr. Jitce Rudolfové zajistit tento převod finančních prostředků.
b) Na základě žádosti ředitelky školy ZMě schvaluje použití finanční částky
326 000,-Kč,
z rozpočtu města, jako příspěvek na mzdy a nenárokové složky
zaměstnancům ZŠ a MŠ
Bečov nad Teplou, za pracovní období do 31. 12. 2016.
Usnesení schváleno 9 hlasy
5) ZMě stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci starostky obce k provedení
rozpočtových opatření, které bude nutné provést do konce roku 2016. ZMě
bude informováno o každém provedeném rozpočtovém opatření na nejbližším
zasedání zastupitelstva po schváleném rozpočtovém opatření starostkou
města Olgou Halákovou
Usnesení schváleno 9 hlasy
K bodu 5) programu – Záměry, prodeje a převody nemovitostí
ZMě schvaluje zveřejnění záměru obce směny pozemkových parcel – jedné
ideální poloviny pozemku p.p.č. 1129/3 v k.ú. Krásný Jez, druh pozemku
ostatní plocha, se způsobem využití neplodná půda (celková výměra je 142
m2), ve vlastnictví Města Bečov nad Teplou, za část pozemku p.č. 391/1
v k.ú. Krásný Jez, druh pozemku trvalý travní porost, jak byla zaměřena jako
p. č. 391/7 o výměře 66 m2 GP č. 244-663/2016, dosud ve vlastnictví paní
Evy Staňkové, Krásný Jez č.p.1, Bečov nad Teplou.
Usnesení schváleno 9 hlasy
K bodu 6) programu - Různé:
1) SMLOUVY
A) ZMě schvaluje Dodatek č. 1 k Smlouvě ze dne 30. 6. 2015 o právu
provedení stavby mezi Městem Bečov nad Teplou a Správou železniční
dopravní cesty, státní organizace, Praha1, s předmětem smlouvy
„Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží –
Mariánské Lázně“ (jde pouze o posun termín u realizace stavby na roky
2017 – 2018).
Usnesení schváleno 9 hlasy
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B) ZMě schvaluje uzavření předložené Smlouvy o právu provedení stavby
mezi Městem Bečov nad Teplou a Správou železniční dopravní cesty, státní
organizace, Praha1 s předmětem smlouvy „Odstranění propadu rychlosti
na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně“, a to s právem stavby
rozšířeným k p.p.č. 2020/1 v k.ú. Bečov nad Teplou.
Usnesení schváleno 9 hlasy

4) GENEREL DOPRAVY
ZMě bere na vědomí předání navržené studie organizace dopravy ve městě
Bečov nad Teplou, pasport komunikací a dopravního značení zpracovaného
Promikou s.r.o., který je mimo jiné i výchozím podkladem pro projektovou
dokumentaci revitalizace náměstí
Usnesení schváleno 8 hlasy, zdržel se 1 (L. Sýkorová)

C) ZMě schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-0006266/
VB 1, název stavby: Bečov, KV, Nádražní čp.112, vNN, mezi městem a ČEZ
Distribuce, a.s. , na základě plné moci zastoupena Stav-elektro s.r.o.,
Vintířovská 1149, PSČ 357 35, Chodov, IČ : 263 55 639,
Usnesení schváleno 9 hlasy

5) PASPORTIZACE ZŠ A MŠ
Na základě usnesení č.15/05/15 ze dne 20. září 2016 Město oslovilo 3 firmy
na předložení nabídek na zpracování Pasportizace stávajícího objektu ZŠ
a MŠ Bečov nad Teplou. Nabídky byly předloženy od firmy:

D) ZMě schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy mezi městem a restaurátory
MgA. Michalem Durdisem a BcA. Jiří Kudrnou, Borská 35, 362 63 Dalovice
– Vysoká, IČ: 737 07 767, s předmětem smlouvy úprava změny obchodního
názvu zhotovitele, zahájení a realizace díla, cena díla = 165 225,00 Kč včetně
DPH (z původní ceny byla odečtena cena za realizovaný restaurátorský
záměr 175.000 mínus 9.775,-Kč)
Usnesení schváleno 9 hlasy
E) ZMě schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu mezi městem a Českou
republikou – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205/70,
Karlovy Vary, s předmětem smlouvy převod majetku digitální radiostanice
dle Protokolu o fyzickém předání a převzetí majetku za pořizovací cenu
převáděného majetku ve finanční výši 74 489,25 Kč
Usnesení schváleno 9 hlasy
F) ZMě schvaluje
a) Smlouvu o kooperačním příspěvku ve výši 21.730,- Kč na nákup
a zpracování knižního
fondu a na provoz AKS Clavius REKS pro Městskou knihovnu Bečov nad
Teplou na rok
2017
b) zrušení registračního poplatku čtenáře za zapůjčení knih v Městské
knihovně Bečov nad
Teplou pro všechny registrované členy v termínu od 1. 1. 2017
Usnesení schváleno 9 hlasy
G) ZMě schvaluje Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo Bečov nad Teplou, část
ulice u školy mezi městem a Městskou společností Bečov, s.r.o. Předmětem
smlouvy je změna času plnění a doplnění záruk a odpovědnosti za vady
Usnesení schváleno 8 hlasy, 1 se zdržel (L. Sýkorová)

2) VÝZVA NA LESNÍ HOSPODÁŘSKÝ PLÁN
ZMě schvaluje vyhlášení výzvy více zájemcům k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu, na zpracovatele nového Lesního
hospodářského plánu (LHP) na lesním majetku ve vlastnictví města Bečov
nad Teplou, pro lesní hospodářský celek (LHC) Bečov nad Teplou č. LHC
324405 a lesní hospodářský celek (LHC) Bečov1 č. LHC 325409 s platností
od 1. 1. 2018 až 31. 12. 2027. Seznam oslovených firem:
1. Plzeňský lesprojekt a.s., Náměstí gen. Píky 8, 32600 Plzeň
2. Lesprojekt Stará Bolestav s.r.o., Šarochova 1328, 25002 Brandýs nad
Labem
3. EKO LES-PROJEKT s.r.o., Mládí 4024/15A, 46604 Jablonec nad Nisou
Usnesení schváleno 9 hlasy
3) STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
ZMě bere na vědomí předložený návrh na Strategický plán rozvoje města
Bečov nad Teplou, po zapracování připomínek, bude projednán na příštím
zastupitelstvu. Pracovní schůzka k danému tématu je svolána na 19. 12. 2016.
Usnesení schváleno 9 hlasy

1. Nabídka - za HP a SP Service spol. s.r.o., Vrchlického 16, Karlovy Vary,
Ing. Miloš Trnka, za cenu 127.100,-Kč (není plátcem DPH), Ing. Miloš Trnka
2. Nabídka BPO spol. s.r.o, Lidická 1239. Ostrov, zastoupena ing. Jan
Duškem za cenu 290.400,-Kč včetně DPH.
ZMě schvaluje Smlouvu mezi městem a Ing. Milošem Trnkou, Vrchlického
16, Karlovy Vary, IČ 04946898 s předmětem smlouvy: zaměření stávajícího
stavu objektu ZŠ a MŠ BnT příspěvkové organizace. Evidována je jako 1.
Nabídka č. 24/11/2016/ZSS-ZŠ-MŠ-Bečov za cenu 97.600,-Kč plus
zaměření krovů objektu ZŠ za cenu 21.000,- Kč a objektu MŠ za cenu
8.500,- Kč. Celková cena kompletního zaměření stávajícího objektu ZŠ a MŠ
Bečov nad Teplou je 127.100,- Kč (zpracovatel není plátcem DPH). Termín
předání zakázky je do 6 týdnů od uzavření smlouvy
Usnesení schváleno 9 hlasy
6) OZV NOČNÍ KLID
ZMě vydává OZV č. 3 /2016 o rušení nočního klidu, s účinností od 1. 1.
2017 ve znění, jak je přiloženo k tomuto zápisu
Usnesení schváleno 9 hlasy
7) KONTROLNÍ VÝBOR
A) Zastupitelstvo města:
a) ZMě bere na vědomí vzdání se Lenky Sýkorové funkce předsedkyně
Kontrolního výboru
zastupitelstva města Bečov nad Teplou
b) ZMě volí za předsedkyni Kontrolního výboru zastupitelstva města Bečov
nad Teplou
Bc. Annu Kubincovou, trvale bytem Karlovarská 320, Bečov nad Teplou
Usnesení schváleno 8 hlasy, zdržel se 1 (A. Kubincová)
B) ZMě stanovuje paní Anně Kubincové měsíční odměny za výkon funkce
předsedkyně Kontrolního výboru ZMě (280,-+760,-Kč) v souladu s § 72
zákona o obcích a příslušným nařízením vlády a usnesením ZMě číslo 08/B,
ze dne 5. listopadu 2014, s účinností
od 1. ledna 2017
Usnesení schváleno 8 hlasy, zdržel se 1 – A. Kubincová
8) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ
A) ZMě bere na vědomí Školskou radou ZŠ a MŠ BnT, dne 22. 11. 2016
schválenou Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, okres
Karlovy Vary, příspěvková organizace, za školní rok 2015/2016
Usnesení schváleno 9 hlasy
9) INFORMACE
A) ZMě bere na vědomí
- podaní žádosti na poskytnutí dotace Karlovarského kraje pro kulturní
památku Sloup P. Marie
- podaní žádosti - Anketní dotazník na příspěvek Ministerstva kultury ČR
na vstupní vrata
a vstupní dveře KP radnice a ZUŠ J. L., okna Motomuzea a vitrážové okno
kostela sv. Jiří
- jednání s partnerským městem Thalheim o soustředění mladých fotbalistů
a týdenním pobytu žáků základní školy z Bečova a o dalších kulturních,
sportovních projektech a diskusi nad stavebními projekty financovanými

prostřednictvím Euregia Egrensis
- informace ze Sdružení historických sídel ČMS, návrhu rozpočtu a plán
činnosti na rok 2017, připravované vydání mapy pro jednotlivé kraje, s kartami
kulturních památek každého města
- návštěvě Waltra Janka a přípravě podpisu smlouvy o partnerství mezi
Bečovem nad Teplou a Eschenburgem u příležitosti návštěvy v květnu 2017
Usnesení schváleno 9 hlasy
B) ZMě schvaluje podání žádosti o dotace:
Karlovarský kraj: kultura -XIV. Bečovské slavnosti
Program obnovy venkova – Nádražní ul. chodník, schodiště
Památky - Sloup P. Marie
Cyklostezka Teplá- pokračování zpracování studie
Euregio Egrensis: Fond malých projektů Thalheim a Dispoziční fond Bad
Berneck
Ministerstvo zemědělství ČR: oprava hřbitovní zdi; obnova kříže nad
tunelem; obnova Božích muk v Tepelské ulici
Ministerstvo kultury ČR – VISK dotace na počítačové techniky pro Městskou
knihovnu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a případně výzvy z jiných zdrojů - oprava
komunikací a chodníků – Nádražní chodníky a schodiště, Plzeňská chodník
Usnesení schváleno 9 hlasy
C) VýBor regenerace MPZ a obnovy obce
ZMě bere na vědomí zápis Výboru regenerace MPZ a obnovy obce ze dne
12. 12. 2016
Usnesení schváleno 9 hlasy
D) ZMě schvaluje plán termínů:
zasedání ZMě na 1. pololetí 2017: 14. února, 11. dubna, 13. června
uzávěrek Bečovského zpravodaje: 31. ledna, 31. března, 31. května
Usnesení schváleno 9 hlasy
E) ZMě bere na vědomí, že oddací dny pro rok 2017 jsou stanoveny takto;
oddacím dnem je každá sobota, pokud není státem stanovena jako státní svátek
- oddacím dnem v obřadní síni na radnici na Městském úřadě Bečov nad
Teplou,
náměstí 5. května 1 je každá 1. sobota v měsíci a to od 10:00 hod. –
do 14:00 hodin.
Usnesení schváleno 9 hlasy.
F) ZMě schvaluje úpravu Programu pro poskytování dotací a návratné
finanční výpomoci z rozpočtu města na straně 2 bod f) 1. – změna termínu
podání žádosti – do 31. 12. každého roku, na rok následující
Usnesení schváleno 9 hlasy
G) ZMě bere na vědomí informace z 54. zasedání VSOZČ o sazbách ceníku
vodného a stočného od 1. 1. 2017 a nárůst cen min. o 1,7% (cena
za odebraný a odkanalizovaný 1m3=66,18 Kč včetně DPH + roční poplatek
pro domácnost 1980,-Kč).
Usnesení schváleno 9 hlasy
stručný záznam diskuse k bodům jednání ZMě, která proběhla
před přijetím usnesení:
K bodu 1) - Zahájení a organizační záležitosti:
Bez dotazů a připomínek.
K bodu 2) - Kontrola usnesení
Bez dotazů a připomínek.
K bodu 3) - Pravidla rozpočtového provizória
1) A. Kubincová se dotázala předsedy finančního výboru, kdy se sejde
finanční výbor.
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BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
J. Špak: vždy jsme se scházeli až koncem prosince, kdy jsme věděli, jaké
budou výdaje a příjmy. Na konci prosince se sejdeme.

označení a předaná zpracovaná studie je prvním stupněm plánovaného
generelu.

L. Sýkorová vyjádřila nesouhlas se schválením rozpočtového provizória,
protože je to řešení mimořádné. Je správné mít rozpočet schválen do konce
roku.

K variantám řešení dopravy ve městě byla vedena širší diskuze.

O. Haláková obě možnosti (schválení provizoria, schválení rozpočtu) jsou
dle zákona možné, ale dlouhá léta je zvykem přijímat rozpočet v Bečově nad
Teplou až po znalosti všech finančních ukazatelů např. ze státního rozpočtu
a od Karlovarského kraje. Rozpočtové provizorium schvalujeme vždy
v souladu se zákonem.

5) A. Kubincová: proč už se dávno nepoužil fond investic, např. na opravu
sociálního zařízení.
J. Rudolfová: protože škola byla do roku 2014 ve ztrátě, navíc tam nebylo
dostatek finančních prostředků pro rekonstrukci sociálního zařízení.
6) Bez dotazů a připomínek.
7) Bez dotazů a připomínek.
8) Bez dotazů a připomínek.9) Bez dotazů a připomínek.

K bodu 4) - Rozpočtová opatření
1) Bez dotazů a připomínek
2) Bez dotazů a připomínek
K bodu 5) - Záměry prodeje a převody nemovitostí

Nad rámec navrženého programu:
J. Rudolfová: děkuji všem za podporu a přízeň škole v Bečově nad Teplou.
Chtěla jsem Vás pozvat 19. 12. na vánoční projekt do ZŠ a MŠ Bečov nad Teplo.
Asi v 10 začne program. Dne 20. 12. proběhne soutěž miss, kterou organizují
deváťáci. Dále 24. 12. se koná tradiční koncert v kostele sv. Jiří od 15. 30 hodin.
Dne 16. 1. od 16 hodin proběhne debata nad výsledky dotazníkového šetření.

Bez dotazů a připomínek
K bodu 6) – Různé
1F) p. Žemličková: dosavadní registrační poplatky jsou následující: 50,- Kč
osoby od 15 let, 20,- Kč děti do 15 let. Registrovaných čtenářů je asi 90
a pravidelně chodí asi 60.
1G) M. Beerová: kdy se přibližně dokončí práce u školy?
O. Haláková: Pan Chomický slíbil, že stavbu dokončí v co nejkratším
možném termínu.
2) P. Kužvart podal k tomuto bodu vysvětlení.

J. Váňová: Dala jsem zastupitelům desky, kde je propagace kovadliny, ale také
Bečova nad Teplou. Je tam i časopis, kde máme logo Bečova. Chtěla bych
poprosit zastupitele, aby nám na příští rok schválili dotaci 35.000,-Kč, jelikož se
jedná o jubilejní 10. ročník.
J. Lukšík: přišel jsem jako správce obnoveného židovského hřbitova. Chtěl bych
poděkovat hasičům, kteří pomáhali bez nároku na finance. Dále bych chtěl
poděkovat za součinnost panu Brandejskému. Velkým problémem židovského
hřbitova jsou psí bobky, které občané po svých psech nesbírají. Chtěl bych
pochválit Městskou společnost Bečov za jejich služby.

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
1. SMĚNA POZEMKŮ P.P.Č. 1129/3 A 391/1 V K.Ú. KRÁSNÝ JEZ
2. PRODEJ P.P. Č. 2131/19 P.P.Č. p.č. 2131/21 a 2131/22, V K. Ú.
BEČOV NAD TEPLOU
18/06 - RŮZNÉ:
1. ZŠ a MŠ BNT OCENĚNÍ UČITELŮ A PRACOVNÍKŮ
2. PODPORA PROJEKTU ZŠ A MŠ
3. SMLOUVA KRÁSNO
4. VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA STANOVICE
5. DOHODA O SPOLUPRÁCI S MAS SOKOLOVSKO A KARLOVARSKO
6. DAROVACÍ smlouva Karlovarského kraje – silnice
III0205 Krásný Jez
7. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na LESNÍ HOSPODÁŘSKÝ PLÁN
8. Jednání v členských organizacích: SHSČMS; MAS KŽV;
9. Úhrada dopravy pro partnerské město v rámcI
Bečovských slavností 2016
10. PODPORA PROJEKTU iNFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ
EKOCENTRUm bOTANICKÁ ZAHRADA
11. MONITORING ANALYTICKÁ LABORATOŘ - ODKALIŠTĚ
12. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA
13. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA OPRAVU HŘBITOVNÍ ZDI
14. SMLOUVA O PREZENTACI MĚSTA S FIRMOU DARUMA
15. SMLOUVA RESTAUROVÁNÍ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ RADNICE
16. INVENTARIZACE MAJETKU
17. FINANČNÍ PŮJČKA MAS KŽV
18. INFORMACE
19. VYÚČTOVÁNÍ HOSPODAŘENÍ HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
20. NÁKUP VYBAVENÍ DO ZUŠ
21. PARTNERSKÁ SMLOUVA S ESCHENBURGEM
Navržený program schválen 8 hlasy
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:

p. Kovařík: rád bych poděkoval panu Neprašovi a ostatním za pomoc při
přípravě pro rozsvícení vánočního stromku v Krásném Jezu.

A) Zapisovatelem zápisu určen: Žaneta Svobodová
Schváleno 8 hlasy

Na závěr poděkovala paní starostka všem za práci pro město v tomto roce.

B) Ověřovateli zápisu určeni: Bc. Anna Kubincová, Mgr. Vladimír Dicá
Schváleno 8 hlasy

příjmů = 14 412 290,-Kč a celkových výdajů = 14 676 285,-Kč. Spolu se
zůstatkem prostředků na účtech města z roku 2016 ve výši 1 477 167,- Kč,
se financují splátky dlouhodobě přijatých prostředků půjček z dřívějších let
ve výši 1 213 172,-Kč. Financování rozpočtu a to rozdíl mezi výdaji a příjmy
je ve výši plus 263 995,-Kč. Součástí schváleného rozpočtu města je dále
rozpis předpokládaných kapitálových výdajů v celkové sumě 1 800 000,-Kč.
Dále ZMě schvaluje v rámci rozpočtu města plán tvorby a použití Fondu
obnovy města na rok 2017 a rozpočtový výhled na rok 2018 a 2019, to vše
ve znění schváleného rozpočtu, který j přílohou tohoto zápisu. ZMě schvaluje neodvedení finančních prostředků za prodej pozemků v roce 2016 dle
schválených pravidel z důvodu jejich použití na pokrytí mezd učitelů ZŠ a MŠ
Bečov nad Teplou
Usnesení schváleno 8 hlasy
K bodu 4) programu – Rozpočtová opatření
1) ZMě bere na vědomí přijata Rozpočtová opatření č.12/2016 ze dne 23. 12.
2016
RO č. 12/2016
Snižují se příjmy
Pol. 4116 ÚZ 29019		
- 8.973,-Kč vrácení dotace LHP
Snižují se výdaje
§ 1039 pol. 5… ÚZ 29019
- 8.973,- Kč - vrácení volby LHP
Zvyšují se příjmy
Pol . 4121
- 6.472,- Kč nein. transfery od obcí
Zvyšují se výdaje
§ 1039 pol.5…
- 6.472,- Kč ost. záležitost lesního hospodářství
Přesun z
§ 6171 5…
- 17.501,- Kč činnost místní správy
Přesun na
§ 1039 pol.5…
- 2.501,- Kč ostatní záležitost lesního hospodářství
§ 2399 pol. 5… org.0036
- 15.000,-Kč ost. záležitost vodního
hospodářství
Usnesení schváleno 8 hlasy

3) L. Sýkorová navrhuje, aby byl v usnesení konkrétní datum.
p. Sýkora: Pracovní schůzky proběhnou uzavřené, nebo bude mít veřejnost
možnost se s podklady seznámit.
O. Haláková: Na veřejné setkání, které se k tomuto konalo naposledy, přišlo
jen velmi málo občanů. Ale kdybyste měli nějaké připomínky, tak by bylo
vhodné to naformulovat písemně a předat zpracovatelům. Pokud bude
zájem o veřejné setkání, bude naorganizované.
p. Kovařík: bylo by možné vyvěšovat program zastupitelstva v konkrétnější
podobě, tak jako je to třeba na kraji? Rádi bychom dopředu věděli, co se
na zastupitelstvu bude projednávat?

Jednání 17. zasedání ZMě ukončeno v 19.51 h
V Bečově nad Teplou dne 13. prosince 2016
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Kužvart…
Lenka Sýkorová….
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Žaneta Svobodová
Vyvěšeno dne ............2016
Sejmuto dne………....2016

C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: Ing. Pavel Špak
Členové komise: Ing. Petr Kužvart, Mgr. Petra Omrai Kvitová
Zvoleni 8 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 17. zasedání, ze dne 13. prosince 2016 Usnesení schváleno 8 hlasy

OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
O. Haláková: není možné nás v tomto ohledu srovnávat s Karlovarským
krajem.
V. Dicá: informace o přípravě zastupitelstva, které jsou zveřejňovány, jsou
v souladu se zákonem. Předsedovi osadního výboru je možné dopředu
zaslat podklady k jednání zastupitelstva.

4) L. Sýkorová nesouhlasí s předkládanou Studií organizace dopravy
v centru města, která je nám předkládána jako generel dopravy města. Toto
není generel dopravy. V létě 2015 byla schválena studie organizace dopravy
ve městě se zapracováním pasportu komunikací a pasportu dopravního
značení a to tam bohužel není.
O. Haláková: pasport komunikací a pasport značení je zapracován v této
Studii organizace dopravy. Název generel je užíván jako pracovní obecné
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18. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané v úterý 14. února 2017 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. P. Omrai Kvitová, Bc. A. Kubincová, J. Špak, Mgr. V. Dicá
Omluven: L. Sýkorová, Jiří Špak od 19:19 h.
Program: 18/01 - ZAHÁJENÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
18/02 – KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
18/03 – ROZPOČET MĚSTA BEČOV NAD TEPLOU NA ROK 2017
18/04 – ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
2. POVĚŘENÍ STAROSTKY
18/05 – ZÁMĚRY PRODEJE A PŘEVODY NEMOVITOSTÍ

K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení
Informace starostky o plnění usnesení, finančních závazcích města:
Trvá plnění usn: Ing. Weilguny – statický posudek;
Pasportizace školy - probíhá
Geologický průzkum – cyklostezka
PD bytový dům
Povodňový plán a varovný informační systém - probíhá
K bodu 3) programu – Rozpočet města Bečov nad Teplou na rok 2017
1) ZMě bere na vědomí zápis Finančního výboru zastupitelstva a doporučení
ke schválení předloženého návrhu rozpočtu města Bečov nad Teplou na rok
2017
Usnesení schváleno 8 hlasy

2) ZMě pověřuje starostku města O. Halákovou k provedení rozpočtových
opatření v souvislosti s daní z příjmů právnických osob za město Bečov nad
Teplou za rok 2016
Usnesení schváleno 8 hlasy
K bodu 5) programu – Záměry prodeje a převody nemovitostí
1) ZMě schvaluje směnu pozemkových parcel – jedné ideální poloviny
pozemku p.p.č. 1129/3 v k.ú. Krásný Jez, druh pozemku ostatní plocha, se
způsobem využití neplodná půda (celková výměra je 142 m2), ve vlastnictví
Města Bečov nad Teplou, za část pozemku p.č. 391/1 v k.ú. Krásný Jez, druh
pozemku trvalý travní porost, jak byla zaměřena jako p.č. 391/7 o výměře 66
m2 GP č. 244-663/2016, dosud ve vlastnictví paní Evy Staňkové, Krásný Jez
č.p.1, Bečov nad Teplou. Směna proběhne bez finančního vyrovnání
a za podmínek společné úhrady nákladů, vyjma geometrického plánu pro
rozdělení pozemku, které uhradí město.
Usnesení schváleno 8 hlasy
2) ZMě schvaluje prodej části pozemku p.č. 2131/19 o výměře 1401 m2, p.č.
2131/21 o výměře 83 m2 a p.č. 2131/22 o výměře 16 m2, tedy celkem 1500
m2 dle geometrického plánu č. 654-642/2016 ze dne 12. 12. 206 v k.ú. Bečov
nad Teplou panu Gustavu Balogovi, trvale bytem U Trati 389, Bečov nad
Teplou za cenu 32,- Kč za m2, tedy celkem 48 000,- Kč včetně úhrady
veškerých nákladů.
Usnesení schváleno 8 hlasy

2) ZMě schvaluje rozpočet města Bečov nad Teplou na rok 2017 ve výši
celkových
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K bodu 6) programu – Různé
1) ZMě schvaluje předání ocenění a poděkování učitelům a pracovníkům ZŠ
a MŠ Bečov nad Teplou u příležitosti Dne učitelů v roce 2017, paní Haně
Novotné, Anně Zelenkové, Mgr. Miladě Beerové při příležitosti odchodu
do starobního důchodu a dále Mgr. Evě Andršové, Renatě Neprašové,
Mgr. Vlastě Řezníčkové a Mgr. Petře Vejvodové za více než 10 leté působení
na zdejší škole. Ocenění se dále schvaluje pro paní Danu Lokajovou za více
než 20 letou práci v provozu školy a za stejné zásluhy i Barboru Gašperíkovou
Usnesení schváleno 8 hlasy
2) ZMě souhlasí s realizací projektu OP VVV – Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I, název projektu je „Společně
zvyšujeme kvalitu výuky“, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003334,
předpokládaná doba realizace: 1. 1. 2017–31. 12. 2018, hodnota projektu:
714 542,00 Kč. Spoluúčast příjemce: 0%
Usnesení schváleno 8 hlasy
3) ZMě schvaluje Smlouvu mezi městem Bečov nad Teplou a městem
Krásno, Radniční 1, Krásno, IČO:00573167, zastoupeným starostou města
panem Josefem Havlem, které poskytuje na provoz ZŠ a MŠ Bečov nad
Teplou na rok 2017 finanční dar ve výši 21.472,-Kč
Usnesení schváleno 8 hlasy
4) ZMě schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Bečov nad Bečov nad
Teplou a obcí Stanovice, IČO: 00254975, zastoupenou starostkou města paní
Alicí Kondelčíkovou, která poskytuje na provoz ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
na rok 2017 finanční příspěvek ve výši 21.472,-Kč
Usnesení schváleno 8 hlasy
5) ZMě schvaluje Dohodu o spolupráci mezi městem a MAS Sokolovsko
o.p.s. zastoupenou ředitelka Ing. Ivanou Jágrikovou a „MAP ORP Karlovy
Vary“ zastoupenou hlavním manažerem projektu Ing. Markétou Hendrichovou.
Tato dohoda vznikla v rámci realizace projektu „MAP ORP Karlovy Vary“ (reg.
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/000079). Uzavření této dohody odpovídá
metodice pro tvorbu místních akčních plánů Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy. Smyslem dohody je písemné vyjádření snahy o prohloubení již
existující spolupráce a vznik nových aktivit spolupráce mezi aktéry ve výchově
a vzdělávání dětí a žáků na území správního obvodu obce s rozšířenou
působností Karlovy Vary a města Teplá.
Usnesení schváleno 8 hlasy
6) ZMě schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Bečov nad Teplou
a Karlovarským krajem s předmětem smlouvy bezúplatný převod silnice
III0205 Krásný Jez do vlastnictví města, jedná se o p.p.č. 1128/5, 24/14
a 24/6.
Usnesení schváleno 8 hlasy
7) ZMě schvaluje:
a) na základě protokolu z výběrového řízení na zpracovatele na nový Lesní
hospodářský plán
(LHP) na lesním majetku města Bečov nad Teplou, pro lesní hospodářský
celek (LHC)
Bečov nad Teplou č. LHC 324405 a lesní hospodářský celek (LHC) Bečov1 č.
LHC 325409
s platností od 1. 1. 2018 až 31. 12. 2027 pořadí předložených nabídek takto:
1. Plzeňský lesprojekt a.s., Náměstí gen. Píky 8, 32600 Plzeň, 520, 30 Kč/ha
2. Lesprojekt Stará Bolestav s.r.o., Šarochova 1328, 25002 Brandýs n/Labem
571,-Kč/ha
3. EKO LES-PROJEKT s.r.o., Mládí 4024/15A, 46604 Jablonec n/ Nisou 629,
20 Kč/ha,
ceny včetně DPH
b) ZMě schvaluje Smlouvu mezi městem a zpracovatelem nového LHP
na období 2018-2027, firmou Plzeňský lesprojekt a.s., Náměstí gen. Píky 8,
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326 00 Plzeň za cenu 520,30 Kč/ha včetně DPH
Usnesení schváleno 8 hlasy

2017
Usnesení schváleno 7 hlasy

8) ZMě bere na vědomí informace z jednání v členských organizacích města:
a) SHSČMS – krajská sekce 1. února 2017
b) MAS Kraj živých vod
Usnesení schváleno 8 hlasy

16) ZMě schvaluje dle Vyřazovacího inventurního protokolu zpracovaného
inventurní komisí dne 31. 01. 2017, vyřazení předmětů z majetku města,
z důvodu jejich nefunkčnosti a opotřebení
Usnesení schváleno 7 hlasy

9) ZMě schvaluje úhradu návštěvy partnera města Thalheim za dopravu
na XIII. Bečovské slavnosti 2016 ve výši 694,45 EUR, v souladu s projektem
podpořeným Euregiem Egrensis –
Cíl 3, kde bylo město Thalheim našim partnerem
Usnesení schváleno 8 hlasy

17) ZMě schvaluje na základě písemné žádosti finanční půjčku ve výši
20.000,-Kč Místní akční skupině Kraj živých vod, z. s. (MAS KŽV), Klášterní
237, Teplá, zastoupenou předsedou Janem Oroszem a manažerkou Kamilou
Prchalovou, na předfinancování činnosti MAS KŽV do doby schválení strategie v roce 2017. Půjčka bude vrácena nejpozději do 31. 12. 2017.
Usnesení schváleno 7 hlasy

10) ZMě schvaluje podporu projektu „Infrastruktura pro vzdělávání
v Ekocentru Bečovská botanická zahrada a Dohodu o efektivní využitelnosti
investice v rámci uvedeného projektu.
Žádost o podporu byla podána zástupcem neziskové organizace 23/02 ZO
ČSOP BERKUT
Usnesení schváleno 8 hlasy
11) ZMě bere na vědomí výsledky analýzy povrchové vody a půdy odkaliště
v Krásném Jezu
provedené firmou Monitoring analytická laboratoř, Praha se závěrem: bez
ekologické zátěže
Usnesení schváleno 8 hlasy
12) ZMě schvaluje Strategický plán rozvoje města Bečov nad Teplou
v předložené podobě, který bude rozšířen o karty jednotlivých, zejména infrastrukturních, potřeb a požadavků občanů, které umožní jejich zařazení
do průběžně aktualizovaného plánu a přípravu jejich realizací
Usnesení schváleno 8 hlasy
13) a)ZMě bere na vědomí předložené nabídky na zpracování žádosti o dotaci z titulu Ministerstva zemědělství ČR na opravu hřbitovní zdi v Bečově nad
Teplou:
1. JASTA consulting s.r.o., dotační poradenství, Knapovec 122, 562 01 Ústí
nad Orlicí, IČ:
03599396 za cenu 25.000,-Kč. (Rozpočet na opravu vypracovala firma
STRIX Chomutov,
a.s. sídlo 28. října 1081/19, Chomutov 430 01, IČO: 27274535, zastoupena
Dušanem
Dufkem, předsedou představenstva, v celkové finanční výši 933 241,50 Kč)
2. MAS Kraj živých vod, z.s. se sídlem Masarykovo náměstí 143, 364 61
Teplá, IČO:
26988925 zastoupena Kamilou Prchalovou za cenu 5.000,- včetně DPH
a po schválení
žádosti včetně 3.000,-Kč včetně DPH
b) ZMě schvaluje zadání zpracování žádosti výhodnější nabídce - MAS Kraj
živých vod, z.s. se sídlem Masarykovo náměstí 143, 364 61 Teplá zastoupena
Kamilou Prchalovou
Usnesení schváleno 8 hlasy
14) ZMě schvaluje Smlouvu o prezentaci města Bečov nad Teplou v rámci
Městského informačního a orientačního systému s Darumou spol. s.r.o.,
Zelinářská 10 301 00 Plzeň, za celkovou cenu 20.500,-Kč bez DPH uhrazenou
ve třech ročních splátkách. Umístění reklamy je na Třídě TG Masaryka, včetně
neomezené možnosti vkládání reklamy na akce pořádané ve městě a to
ve třech jazykových mutacích, ČJ, NJ, RJ.
Usnesení schváleno 8 hlasy
15) ZMě schvaluje smlouvu mezi městem a restaurátorem MgA. Michalem
Durdisem s předmětem smlouvy Restaurování vnitřního schodiště radnice
za celkovou cenu 61.985,-Kč včetně DPH s termínem realizace do května

18) ZMě bere na vědomí:
1. připravovanou obnovu 5 cechovních křížů v Bečově nad Teplou LČR
2. za posledních pět let 2011-2016 získalo město díky úspěšným žádostem
o dotace celkem 17. 026.495,-Kč, o které byly navýšeny rozpočty města
3. výtěžek tříkrálové sbírky v roce 2017 – celkem 171.871,50 Kč z toho
v Bečově nad Teplou 24.988,-Kč
4. projednávání přestupků proti občanskému soužití a proti veřejnému
pořádku za rok 2016 – 20 podání fyzických osob
5. Informace o auditu, který proběhl na Městském úřadě v Bečově nad Teplou
v lednu se závěrem bez výhrad.
Usnesení schváleno 7 hlasy
19) ZMě schvaluje vyúčtování hospodaření honebního společenství za období
1. 4. 2015-31. 3. 2016 a následné rozdělení čistého finančního výtěžku;
město Bečov nad Teplou získá 43.733,-Kč
Usnesení schváleno 7 hlasy
20) ZMě schvaluje poskytnutí příspěvku ZUŠ J. Labitzkého na nákup židlí
do maximální výše 93.964,- Kč.
Usnesení schváleno 7 hlasy
21) ZMě schvaluje návrh smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi
Městem Bečov nad Teplou a německým Eschenburg.
Usnesení schváleno 7 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
Bez dotazů a připomínek.

K bodu 3) - Rozpočet
1) Bez dotazů a připomínek.

2) Paní ředitelka Jitka Rudolfová přednesla zastupitelům informace ohledně
dění ve škole.
Zastupitelé k tomuto bodu krátce diskutovali.
3) Bez dotazů a připomínek.
4) Bez dotazů a připomínek.
5) Bez dotazů a připomínek.
6) Zastupitelé k tomuto bodu vedli krátkou diskuzi.
p. Šádková: opraví ještě po zimě tu silnici?
p. Kužvart: Slíbili, že si silnici dají do plánu oprav.
p. Šádková: Ten můstek pod Rybářem ta vracečka, ten je v havarijním stavu,
bude se s tím něco dělat?
P. Kužvart: Dali nám na to pasport, udělali tam zábradlí, betonové lemy, když
jsme dali pasport prozkoumat jednateli MSB, tak řekl, že ještě nějakou dobu
vydrží.
7) Zastupitelé k tomuto bodu vedli krátkou diskuzi.
8) Bez dotazů a připomínek.
9) Bez dotazů a připomínek.
10) Ing. Jiří Šindelář přednesl informace o projektu.
M. Nepraš: takhle jak jsi to řekl, tak je to zaneseno v tom projektu?
Ing. J. Šindelář: ano, městu z toho nevyplývají žádné finanční ani administrativní náklady a povinnosti.
M. Nepraš: Když jsou to jen administrativní náklady, tak je to v pořádku.
11) p. Šádková: My jsme žádali, aby byl někdo u odběru vzorku v KJ, šlo to
úplně mimo nás, přesto, že jsme o to žádali.
O. Haláková: já jsem firmu také žádala o to, aby nás kontaktovali o odběru,
a Vaši žádost jsem firmě přeposlala emailem
p. Šádková: chtěli jsme poprosit, zda bychom na MěÚ mohli mít složku
s informacemi, týkajících se Krásného Jezu.
O. Haláková: Tato složka je tam již dlouhá léta. Navíc, můžete kdykoliv přijít
na radnici a žádat jakékoliv informace. Výsledek rozboru Vám mohu poslat
i emailem.
12) Zastupitelé k tomuto bodu vedli diskuzi.
V 18.54 bylo zasedání zastupitelstva na cca 10 minut přerušeno z důvodu
prostudování materiálu k danému bodu.
V 19.02 bylo pokračováno v 18. zasedání ZMě.
Bez dalších dotazů a připomínek.
13) Bez dotazů a připomínek.
14) Bez dotazů a připomínek.
15) Zastupitelé k tomuto bodu krátce diskutovali.
16) Bez dotazů a připomínek.
17) Bez dotazů a připomínek.
18) Bez dotazů a připomínek.
19) Bez dotazů a připomínek.
20) Bez dotazů a připomínek.

K bodu 4) - Rozpočtová opatření

p. Šádková: poděkovala starostce města při řešení jejich požadavku
na rozpočet města.

1) Bez dotazů a připomínek.
2) Bez dotazů a připomínek.

Jednání 18. zasedání ZMě ukončeno v 20:06 h
V Bečově nad Teplou dne 14. února 2017

K bodu 5) - Záměry prodeje a převody nemovitostí
Bez dotazů a připomínek

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Vladimír Dicá, Bc. Anna Kubincová
Návrhy programu a usnesení připravila: Olga Haláková
Hlasování a diskusi zapsala: Žaneta Svobodová

K bodu 6) – Různé
1) Bez dotazů a připomínek.

Vyvěšeno dne ............2017
Sejmuto dne………....2017
Oľga Haláková, starostka města
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Cyklostezka Teplá

Bečovská cyklostezka má za cíl propojit jednotlivé části města a napojit se
na regionální cyklostezky. Povede podél řeky Teplá, souběžně s železniční
tratí Karlovy Vary, Mariánské Lázně. V současnosti je hotová vyhledávací
studie, která má za cíl najít nejvhodnější trasu cyklostezky a někdy je navržená
ve variantách, ze kterých bude zvolena nejvhodnější cesta z hlediska terénu
ale i vlastnictví dotčených pozemků. Na zpracovanou vyhledávací studii, která
se týká celého úseku od města Teplá po Karlovy Vary navázala studie cyklostezky vedená přes území Bečova nad Teplou a to 1. etapa, která se týká
území podél řeky v úrovni nádraží a řeší nástupní místo na cyklostezku včetně
parkování, se zázemím v objektu vodárničky.
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Olga Haláková, starostka města Bečov nad Teplou, Michael Weissbach, radní
města Thalheim, Nico Dittmann, starosta partnerského města Thalheim, při
odhalení ukazatele partnerských měst.
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Místní akční skupina Kraj živých vod zasedala v Informačním centru
v Toužimi. Jedná se o očekávaných dotacích do regionu. OH

Na jednání Výboru Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v krásném prostoru radnice na Karlově náměstí v Praze 2.

Křížovka
Soutěžní
křížovka pro občany Bečova nad Teplou: Ten, kdo první přinese na Městský úřad v Bečově nad
Soutěžní křížovka pro občany Bečova nad Teplou: Ten, kdo první přinese na Městský úřad
Teplou
správné
obdrží
odměnu.
v Bečově nadřešení,
Teplou
správné
řešení, obdrží odměnu.
1.

Členové Euregia Egrensis jednali v hezkém prostoru zasedací síně ve městě Chodov.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Krajská sekce SHSČMS zasedala v Žluticích a rozhodovala o vítězi soutěže
Památka roku 2016. Vítězem krajského kola je kaplička ve správním obvodu
Žlutice. Kaplička je velmi hezky obnovena, díky úsilí místního spolku a podpory města.
Bečov nad Teplou je více než 20 let členem Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska, vítězem krajského kola soutěže o nejlepší Program regenerace MPZ a MPR a dvounásobným nositelem celorepublikového ocenění
Moderní obec. V roce 2016 jsme získali medaili od Ministerstva obrany ČR,
za obnovu pomníku před základní školou. OH

1. Jaké má příjmení paní starostka Města Bečov nad Teplou?
1. Jaké má příjmení paní starostka Města Bečov nad Teplou?

Komise zástupců Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Národního památkového
ústavu v Lokti, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska hodnotila
přihlášky do soutěže o cenu za nejlepší Program regenerace Městské památkové zóny a rezervace. V Karlovarském kraji jsme hodnotili města Teplá
a Karlovy Vary. OH

2. Jak
se jmenuje
částí(osad)
(osad)Bečova
Bečova
nad
Teplou?
2. Jak
se jmenujejedna
jednazzměstských
městských částí
nad
Teplou?
3. Jak se jmenuje vila, která byla vystavěna pro slečnu Eleonoru Beaufort-Spontin?

3. Jak
se jmenuje vila, která byla vystavěna pro slečnu Eleonoru Beaufort-Spontin?
4. Jak se jmenoval pán z Oseka neboli z Rýzmburka, jeden z panovníků na Bečově?
5. Jak se jmenuje schránka, kde byly uschovány ostatky sv. Maura?
4. Jak
se jmenoval pán z Oseka neboli z Rýzmburka, jeden z panovníků na Bečově?
6. Jak se jmenuje kraj, ve kterém se nachází Bečov nad Teplou?

7. Jak
se jmenujeschránka,
budova, ve
které
máuschovány
svou kancelář
naše paní
starostka?
5. Jak
se jmenuje
kde
byly
ostatky
sv. Maura?

6. Jak se jmenuje kraj, ve kterém se nachází Bečov nad Teplou?
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7. Jak se jmenuje budova, ve které má svou kancelář naše paní starostka?
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Masopust 25. února 2017
Masopust
Tradiční akce masopust v Bečově nad Teplou a jeho organizací se ujala
základní škola. Letos byl masopustní průvod zahájen na Staré poště
odkud vyšel do Poštovní ulice ke starostce města dle tradice pro povolení
vstupu do města. První zastavení, vyzvednutí glejtu s povolením, přípitek
a něco na zob, symbolický tanec za doprovodu dechové hudby Hasičanka
z Teplé a průvod pokračuje na své obchůzce města. Díky vám všem, kteří
jste připravili pro nás obveselení a podpořili naši soudržnost. Poděkování
patří také všem, kteří pro masopustní průvod připravili štědré pohoštění.

K masoupstnímu průvodu se přidali návštěvnící města, kteří pro ně připravili pohoštění a radostně se s nimi vyfotografovali.
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