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MÌSTO BEÈOV NAD TEPLOU OD ROKU 1399
Beèovský zpravodaj 2-6/2017

PF 2018
Město Bečov nad Teplou

"V roce 2017 jsme slavili 130. výročí zdejší Hudební školy, dnešní Základní
umělecké školy Josefa Labitzkého. Budova na fotografii byla postavena v roce 1900
a v roce 2014 prohlášena kulturní památkou."

"Třídy ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou soutěžily o nejlépe
vyzdobený stromeček. O vítězi rozhodla veřejnost hlasováním na Rozsvěcení vánočního stromečku". Prví cenu
obdržela 2. třída pod vedením paní učitelky Kulíškové,
na 2. místě se umístila 3. třída paní učitelky V. Řezníčkové
a na 3. místě 1. třída paní učitelky E. Andršové. Ceny –
společenské hry pro všechny žáky, předala starostka
města O. Haláková přímo ve třídách školy. Gratulujeme
vítězům a všem zúčastněným děkujeme za krásnou výzdobu stromečků."

OBSAH

"Městský vánoční stromeček před radnicí"

TIRÁ
Beèovský zpravodaj. Vydává Mìsto Beèov nad Teplou, IÈO: 00254410, námìstí 5. kvìtna, 364 64 Beèov nad
Teplou. Redakèní rada ve sloení: Olga Haláková, Ing. Pavel Špak, Žaneta Svobodová. Náklad 400 výtiskù.
ZDARMA. Pøíspìvky, pøipomínky, návrhy a pøíjem inzerce osobnì, poštou na adresu MÚ, e-mailem:
info@becov.cz, jiri.sindelar@becov.cz, olga.halakova@becov.cz. Redakèní èíslo: MK ÈR E 12305. Litografie
a tisk Azus Bøezová

Cena Adolfa Heyduka - Hrad a zámek B. n. T. . . . .  3
Mezinárodní den památek  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Miliontý návštěvník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Partnerství B. n. Tepeplou - Eschenburg . . . . . . . .  4
Ohlédnutí se za rokem 2017 . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Drátkování v Městské knihovně . . . . . . . . . . . . . . .  5
Odstranění propadu rychlosti . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Oprava ulice Nádražní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Kontakty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Zápisy ze zasedání zastupitelstva města . . . . . . .  11
Kuchyňský bioodpad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Tříděný odpad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
7. ročník Bečovské chůze . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Setkání k 130. výročí Hudební školy . . . . . . . . . .  31

1

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ

"Zlatá svatba manželů Marie a Miloslava Lokajových v obřadní síni radnice byla milou
událostí prožitou v rodinném kruhu. Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti."

"Hodně štěstí přejeme manželům Farmačkovým."

"Valná hromada TJ Slavoj Bečov nad Teplou a naši mladí a úspěšní fotbalisté."

"Panu Antonínu Frídelovi bylo předáno poděkování za celoživotní aktivitu v oblasti sportu."

"XIV. Bečovské slavnosti oslavovaly hudbu u příležitosti 130. výročí Hudební školy,
dnes ZUŠ J. Labitzkého. Laskavou záštitu nad Bečovskými slavnostmi poskytl houslový
virtuóz Václav Hudeček. Součástí slavností byl projekt Pochod spolků, českého Bečova
nad Teplou a německého Thalheimu."
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Státní hrad a zámek Bečov získal Cenu Adolfa Heyduka za zpřístupnění
expozic nevidomým a slabozrakým.
Cena Adolfa Heyduka je již druhým rokem udílena památkám, které jsou nejvíce
přívětivé ke zdravotně znevýhodněným návštěvníkům. Státní hrad a zámek Bečov získal

cenu za rok 2016 díky prohlídkám pro nevidomé a slabozraké návštěvníky, které pořádá
s haptickým modelem relikviáře svatého Maura. (TW)

Mezinárodní den památek

Miliontý návštěvník

V rámci celorepublikového projektu Brány památek dokořán, do kterého se zapojilo
i Město Bečov nad Teplou, jsme uspořádali v blízkosti kulturní památky objektu
Vodárny, který se nachází mimo Městskou památkovou zónu, výstavu fotografií
plánované cyklostezky a dalších atraktivit města.

Za účasti vedení NPÚ, správy SHZ Bečov a starostky města Bečova nad Teplou
proběhlo 2. dubna 2017 krátce před 14 hodinou slavnostní (čestné dělové salvy, dobové ceremonie a taneční vystoupení, věcné dary apod.) přivítání jubilejní miliontého
návštěvníka. Dlouho připravovaná akce splnila očekávání a propagační dopad. (OH)

"V Španělském sále pražského hradu se každoročně slaví Den památek, kde se schází
významné osobnosti kulturního světa. Za Město Bečov nad Teplou se ho zúčastnila
starostka O. Haláková, kronikářka J. Dyedeková, J. Horváthová a nejlepší žák školy
Václav Švec s učitelkou M. Beerovou."

"Na tradiční Pálení čarodějnic 30. dubna 2017 se konal projekt "Brány památek dokořán"
kde jsme zpřístupnili objekt Vodárny v Areálu nádraží. Tato kulturní památka ve vlastnictví Města se stane výstupním místem nové bečovské cyklostezky."
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Partnerství - Bečov nad Teplou - Eschenburg
Jednání mezi vedením města Bečov nad Teplou a Eschenburg bylo uzavřeno deklarací
písemné dohody o tom, že v roce 2018 uzavřou mezi sebou partnerskou smlouvu. Po

více než 12leté spolupráci, která prokázala vůli k partnerství na obou stranách, bude
rozšířena i na další oblasti společenského života, sport, spolkovou činnost atd. (OH)

1. třída

2. třída

3. třída

"Na Rozsvícení vánočního stromečku, každá třída Základní školy a mateřské školy Bečov nad Teplou vyzdobili malé vánoční stromečky u Sloupu P. Marie. O tom, který je
nejkrásnější hlasovali účastníci slavnostního dne. Za vítěze odhlasovali 2. třídy na druhém místě se umístila 3. třída a na třetím místě 1. třída. Společenské hry jako ocenění, byly
předány od Města starostkou O. Halákovou žákům a paním učitelkám Kulíškové, Řezníčkové a Andršové."

"V obřadní síni města se konalo červnové Pasování dětí mateřské školy na žáky ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou."
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Ohlédnutí se za rokem 2017
Co se podařilo zrealizovat a připravit na realizaci:
Vstupní dveře radnice zrestaurovány
Vstupní dveře do ZUŠ J. L. zrestaurovány
Chodníky a schody v Nádražní opraveny a instalováno nové zábradlí
Zhotoven pasport ZŠ a MŠ BNT
Zadán pasport ZUŠ J. L. a Vodárny u nádraží
Zadána Projektová dokumentace ZŠ a MŠ BN
Zadána projektová dokumentace Bytový dům v Mariánskolázeňské ulici
Převzat nový dopravní automobil, dosavadní 9 místní bude použit pro potřeby města,
spolků a občanů
Vyhotoven nový povodňový plán celého města v digitální podobě
Zhotoven informační a varovný systém na řece Teplá včetně městského rozhlasu
Restaurováno další vitrážové okno na kostele sv. Jiří
Schody v radnici obnoveny – odstraněn nátěr a odhaleny hezké žulové kameny
Boží muka na Tepelské ulici restaurovány a budou navráceny na své původní místo
Opravena část zdi u kostela
Převzata studie pozemku u nádraží

Zadána výroba autobusové čekárny ve Vodné
Podána žádost o pronájem pozemku v Krásném Jezu od města Horní Slavkov
Podepsána deklarace o spolupráci mezi městy Bečov nad Teplou – Eschenburg
Uděleno čestné občanství in memoriam panu Adolfu Oplovi
Soustředění mladých fotbalistů domluveno v partnerském Thalheimu v roce 2017
a v únoru 2018
Vydán letáček z pochodu spolků, vyrobeny čepice, trička, tužky, magnetky
Vydán propagační letáček o městě Bečov n/T, převzaty slavnostní desky
50 kusů kompostérů rozdáno občanům na kompostování bioodpadu ze zahrad + kalifornské žížaly – akce se bude opakovat na jaře 2018 (v případě zájmu se prosím
nahlaste na Městském úřadě)
Městem uspořádány projekty Brány památek dokořán, Bečovské kvítí, Bečovské
slavnosti, Rozsvícení vánočního stromečku, Koncert Musica dolce vita a spoluorganizovány a spolufinancovány další akce ve městě
Z rozpočtu města paušálně finančně podpořeny spolky, které působí na území Bečova
nad Teplou
Setkání k 130. výročí Hudební školy, přednášky a koncert skladem J. Labitzkého.
zaznamenala starostka O. Haláková

"Divadelní představení na XIV. Bečovských slavnostech na premiérovém místě."

"Běh na hrad, znovuobnovena tradiční běžecká akce se startem na náměstí."

Drátkování v Městské knihovně
V pátek 10. března 2017 se konala další z plánovaných akcí Městské knihovny Bečov
nad Teplou. Pan Lokajíček, původem z Bečova nad Teplou přislíbil, že účastníky akce
naučí základy tvorby drátkového šperku. A protože již prostor čítárny Městské knihovny nestačil, akce se konala ve výtvarném ateliéru ZUŠ J.L. Milá a úspěšná tvůrčí
dílna pobavila přítomné ženy, které si vyrobily své šperky, vyzkoušely, jaké to je pracovat s neposlušným drátkem a přinutit ho, aby držel v požadovaném tvaru, a nakonec si
odnesly své náušnice, kytičky z drátků různé barvy. Protože se všem toto setkání líbilo,
bylo dohodnuto, že se bude příležitostně opakovat. Pokud vás to zaujalo, můžete se
přidat! (OH)

Odstranění propadu rychlosti
na trati Karlovy Vary dolní nádraží Mariánské Lázně
Trať je zrekonstruována, v nejbližší době by na ní měly jezdit vlaky 90 km rychlostí, tedy
doprava mezi Bečovem nad Teplou a Karlovými Vary by se měla zkrátit cca o jednu
čtvrtinu dosavadního času. Podle slov investorů na slavnostní jízdě, resty na komunikacích, parkovištích atp.na území města, budou dokončeny nejpozději do jara roku
2018. (OH)

Oprava ulice Nádražní
Komplikovaná jednání se správcem krajské komunikace Nádražní, procházející
náměstím, byla nakonec dohodnuta takto. Po opravě chodníků, kterou provedlo
a financovalo město Bečov nad Teplou, Krajská správa a údržba komunikací
Karlovarského kraje zajistí průjezdnost na období zima 2017-2018 a zahájí zpracování
projektové dokumentace na opravu komunikace, zajistí vydání stavebního povolení
a provede a zafinancuje investici, která zohlední nutnost odstranění a srovnání povrchu
a výšky komunikace. (OH)
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"Vítání jara v Bečovské botanické zahradě."

"Žáci základní školy v Městské knihovně."

"Hledání velikonočního vajíčka na náměstí, pořádá Město ve spolupráci s ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou a přáteli z partnerského města Thalheim."
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"A výzdoba na Velikonoce na radniční kašně je hotová."

"Osadní výbor Vodná zasedá."

"Bečovské spolky."

"Čteme si rádi v Městské knihovně."
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"Jarní setkání na náměstí"

"Ve výtvarce"

"Koncert v ZUŠ J. Labitzkého"

"Z Pochodu spolků partnerských měst Bečov nad Teplou a Thalheim, na XIV. Bečovských slavnostech."
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"Byli jsme v partnerském Thalheimu, domluvit soustředění fotbalistů a představit Bečov
nad Teplou. Domů se bez problému dostaneme, v Thalheimu je ukazatel směru partnerských měst."

"V rámci projektu Bečovské slavnosti a Pochod spolků jsme pořádali workshop
a vzájemné představení partnerských měst. Hosté z Thalheimu a účastníci workshopu
s Bečova nad Teplou navštívili i areál Státního hradu a zámku."

"Křest knihy Městečka na dlani"

"Před pražským hradem na Mezinárodním dni památek."
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Kontakty

Úřad

Městský úřad

Adresa

nám. 5. května 1
364 64 Bečov nad Teplou

Telefon

353 999 318

Fax

353 999 218

E-mail obce

info@becov.cz

WWW

http://www.becov.cz

Starosta

Olga Haláková

Telefon, E-mail
starosty

353999318, olga.halakova@becov.cz

Úřední dny

PO + ST

Úřední hodiny

8.00 - 17.00

IČ

00254410

Dat.schr.

szbbfjh

Spadá do působnosti obce s rozšířenou působností: Karlovy Vary
Spadá do působností obce s pověřeným obecním úřadem: Toužim
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		
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
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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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
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Zápisy ze zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
19. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou (dále též jen ZMě)
konané v úterý 11. dubna 2017 od 17:00 hod. v Základní umělecké škole
J. Labitzkého v Bečově nad Teplou 1. patro - koncertní sál školy

D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 18. zasedání ze dne 14. února
2017.
Usnesení schváleno 6 hlasy

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, Bc. A.Kubincová, L. Sýkorová, J Špak,
Mgr. V. Dicá
Omluven: Mgr. P. Omrai Kvitová, J. Špak, příchod - L. Sýkorová 17:30 hod.
od bodu jednání č. 4/2, J. Špak 18:00 hod. od bodu jednání č. 7/6

K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení

PROGRAM:
19/01 ZAHÁJENÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
19/02 KONTROLA A PLNĚNÍ USNESENÍ
19/03 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 VČETNĚ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ
ZŠ A MŠ BEČOV NAD TEPLOU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU MĚSTSKÉ SPOLEČNOSTI BEČOV,
S.R.O.
19/04 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ A ROZPOČET ZŠ A MŠ BEČOV NAD TEPLOU
NA ROK 2017
19/05 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O MÍSTNÍM POPLATKU Č. 1/2017
19/06 ZÁMĚRY PRODEJE A PŘEVODY NEMOVITOSTÍ
1. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKU V K.Ú. VODNÁ
2. ZAŘAZENÍ DO MAJETKU MĚSTA – BOŽÍ MUKA TEPELSKÁ UL.
19/07 SMLOUVY
1. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PŘÍSPEVKU Z PROGRAM
REGENERACE MPZ NA OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK MOTOMUZEUM – VÝMĚNA OKEN
2. NA OBNOVU KULTURNÍ PAMÁTKY - ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST BEČOVSKÁ
3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU NA KULTURNÍ AKCI
ROCKOVÝ VEČER
4. ÚZEMNÍ STUDIE
5. Oprava chodníků v nádražní ul.
6. OBNOVA SCHODIŠTĚ NÁDRAŽNÍ-SRÁZNÁ
7. VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY NA POSKYTNUTÍ DOTACÍ
SPOLKŮM
8. SMLOUVA O DÍLO NA OBNOVU BOŽÍCH MUK V TEPELSKÉ
ULICI
19/08 RŮZNÉ
1. SVATEBNÍ OBŘADY
2. ZÁPISY Z JEDNÁNÍ VÝBORŮ
3. NOVÉ PARKOVACÍ AUTOMATY
4. DRUHÉ VYDÁNÍ PANORAMATICKÉ MAPY
5. INFORMACE STAROSTKY MĚSTA
Navržený program schválen 6 hlasy

Informace starostky o plnění usnesení, finančních závazcích města:
Trvá plnění usn:
-- Ing. Weilguny – statický posudek; plnění 15. dubna 2017
-- 12/04/11 Geologický průzkum – cyklostezka - 21. dubna 2017
-- PD bytový dům
-- Povodňový plán a varovný informační systém – probíhá do června 2017
-- Darovací smlouva Karlovarského kraje - silnice III205 Krásný jez –
po splnění podmínek smlouvy
-- úvěry – město plní platbu 3 úvěrů, které budou ukončeny v červnu
a srpnu 2018 a v říjnu 2023
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 3) programu - závěrečný účet za rok 2016, včetně výsledku
hospodaření ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, příspěvkové organizace
a hospodářského výsledku Městské společnosti Bečov, s.r.o.
1) ZMě schvaluje:
a) celoroční výsledek hospodaření a závěrečný účet města Bečov nad
Teplou za rok 2016, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2016 se závěrem – bez výhrad
Usnesení schváleno 6 hlasy
b) účetní závěrku města Bečov nad Teplou za rok 2016 dle zákona o obcích
č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále schvaluje převod
výsledku hospodaření za rok 2016 ve výši plus 1 247 770,29 Kč z účtu
431 na účet 432
Usnesení schváleno 6 hlasy
c) účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Bečov nad Teplou,
příspěvkové organizace města Bečov nad Teplou za rok 2016
Usnesení schváleno 6 hlasy
d) výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou za rok 2016 se
závěrem, Základní škola hospodařila se ziskem ve výši plus 172 152,01Kč.
Finanční částka ve výši plus 172 152,01 Kč bude převedena do rezervního
fondu školy
Usnesení schváleno 6 hlasy
e) výsledek hospodaření Městské společnosti Bečov, s.r.o. za rok 2016 se
závěrem – mínus 373.858,53,-Kč s tím, že ztráta bude uhrazena z výnosu příštích let
Usnesení schváleno 6 hlasy
K bodu 4) programu - Rozpočtová opatření a rozpočet ZŠ a MŠ Bečov nad
Teplou na rok 2017

K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určen: Žaneta Svobodová
Schváleno 6 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: Ing. Petr Kužvart, Miroslav Nepraš
Schváleno 6 hlasy
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: Ing. Pavel Špak
Členové komise: Bc. Anna Kubincová, Mgr. Vladimír Dicá
Zvoleni 6 hlasy

1) RO Č. 1- DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB
ZMě bere na vědomí Rozpočtové opatření RO č. 1/2017
Zvyšují se příjmy
Pol. 1122
- 382.280,- Kč daň z příjmu právnických osob za OBEC
Zvyšují se výdaje
§ 6399 pol. 5365
- 382.280,- Kč daň z příjmu právnických osob za OBEC
Usnesení schváleno 6 hlasy
2)
A)

PŘÍSPĚVEK NA PLATY UČITELŮ
ZMě schvaluje
a) převod prostředků z Fondu investic ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou,
příspěvkové organizace, ve finanční výši 350.000,-Kč na účet města
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Bečov nad Teplou. ZMě ukládá ředitelce školy Mgr. Jitce Rudolfové,
zajistit tento převod finančních prostředků na účet města
b) Na základě žádosti ředitelky školy ZMě schvaluje použití finanční částky
z rozpočtu města 2017 ve výši 350.000,-Kč převedených z investičního
fondu školy do rozpočtu města, jako příspěvek na platy a nenárokové
složky zaměstnancům ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, za pracovní období
do 30. 09. 2017
Usnesení schváleno 7 hlasy

ve výši 51.000,-Kč včetně DPH
Usnesení schváleno 7 hlasy

B) ZMě schvaluje Rozpočtové opatření RO č.2/2017 a RO č. 3/2017
RO č. 2/2017
Zvyšují se příimy
§3113 pol. 2122
- 350.000,- Kč odvod z investičního fondu
PO ZŠ a MŠ
Zvyšují se výdaje
§ 3113 pol.5331 org. 35
- 350.000,- Kč nein.příspěvek PO ZŠ a MŠ
na platy učitelů

2b) ZMě schvaluje
Podporu obnovy kulturních památek v roce 2017 z Programu Ministerstva
kultury ČR:
1) vrata radnice – restaurování financováno z Programu MK ČR- 102.000,-Kč
2) vstupní dveře ZUŠ J. L. – restaurování financováno z Programu MK ČR
–72.000,-Kč
Usnesení schváleno 7 hlasy

RO č. 3/2017
Zvyšují se příjmy
Pol. 4116
ÚZ 33063 Ná 32 Zd 5
Pol. 4116
ÚZ 33063 Ná 32 Zd 1
Zvyšují se výdaje
§ 3113 pol. 5336 ÚZ 33063 Ná 32 Zd 5
§ 3113 pol. 5336 ÚZ 33063 Ná 32 Zd 1
Usnesení schváleno 7 pro

- 364.416,40 Kč
- 64.308,80 Kč
- 364.416,40 Kč
- 64.308,80 Kč

3) ROZPOČET ZŠ A MŠ BEČOV NAD TEPLOU NA ROK 2017
ZMě schvaluje rozpočet Základní školy a mateřské školy Bečov nad Teplou,
příspěvkové organizace, na rok 2017, který je součástí tohoto zápisu.
Schvalovaný rozpočet byl vyvěšen na úřední desce 24. 03. 2017
Usnesení schváleno 7 pro
K bodu 5) obecně závazná vyhláška o místním poplatku č.1/2017
ZMě vydává Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017, o místním poplatku
za lázeňský nebo rekreační pobyt, a to s účinností od 01. 05. 2017
Usnesení schváleno 7 hlasy
K bodu programu 6) záměry prodeje a převody nemovitostí
1) ZMě schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 222/1 v k.ú. Vodná, druh
pozemku v KN veden jako orná půda, skutečný stav je trvalý travní porost,
o celkové výměře 806 m2. Pozemek je veden v ÚPD města jako sídelní zeleň
a zajišťuje přístup k sousedním pozemkům p.č. 222/5, 223/1 a 225
Usnesení schváleno 6 hlasy, nehlasoval 1 – p.Kužvart
2) ZMě schvaluje zařazení kulturní památky vedené na Ústředním seznamu
pod registračním číslem 11850/4-5107 - Boží muka u silnice na Chodov
p.p.č. 288/1, k. ú. Bečov nad Teplou do majetku města Bečov nad Teplou.
Vyhlášení nalezeného majetku bylo schváleno usnesením zastupitelstva dne
20. 12. 2013 pod bodem jednání č18/04/09. K vlastnictví se nepřihlásil jiný
majitel a Boží muka se tedy stávají vlastnictvím města Bečov nad Teplou.
Hodnota majetku kulturní památky bude 1,-Kč za objekt
Usnesení schváleno 7 hlasy
K bodu 7) smlouvy
1) ZMě schvaluje Veřejnoprávní smlouvu na obnovu kulturní památky mezi
městem a Muzeem historických motocyklů – Moto muzeem Bečov nad
Teplou, zastoupeným p. Zdeňkem Bálkem, s předmětem smlouvy příspěvek
na obnovu kulturní památky – výměna oken na objektu muzea, z rozpočtu
města na rok 2017, ve finanční výši 50.000,-Kč včetně DPH. Dále bude
z Programu MK ČR poskytnut finanční příspěvek na výše uvedenou akci
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2a) ZMě schvaluje Veřejnoprávní smlouvu na obnovu kulturní památky mezi
městem a Římskokatolickou farností Bečov – restaurování vitrážového okna
na kostele sv. Jiří v Bečově nad Teplou z Programu MK ČR finanční příspěvek
ve výši 171 000,-Kč
Usnesení schváleno 7 hlasy

3) ZMě bere na vědomí předložený návrh smlouvy a rozpočet na Rockový
večer plánovaný na den 21. 07. 2017 – dále bude projednáno v rámci
příspěvků spolkům
Usnesení schváleno 7 hlasy
4) ZMě bere na vědomí informace starostky o možnosti finanční dotace
na územní studii (v k.ú. Bečov nad Teplou) veřejný prostor IROP SC3 MMR
ČR a ZMě pověřuje starostku další přípravou podkladů pro zpracování žádosti
o dotaci
Usnesení schváleno 7 hlasy
5) ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem a Městskou společností
Bečov, s.r.o., Školní 430, Bečov nad Teplou IČ: 25221001, na realizaci stavby
„Bečov nad Teplou, oprava chodníků při výměně živičných povrchů v ulicích
Tepelská a Nádražní, za celkovou cenu včetně DPH 1 041 492,80 Kč, s termínem plnění do 30. 06. 2017
Usnesení schváleno 7 hlasy
6) ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem a Městskou společností
Bečov, s.r.o., Školní 430, Bečov nad Teplou, IČ: 25221001, na realizaci
stavby „Revitalizace centra města Bečov nad Teplou, Schody Nádražní Srázná, za celkovou cenu včetně DPH 458 033,-Kč, s termínem plnění do 31.
08. 2017
Usnesení schváleno 8 hlasy
7) ZMě schvaluje Veřejnoprávní smlouvy neinvestiční příspěvek z rozpočtu
města na rok 2017, neziskovým organizacím a spolkům, které pořádají kulturní, sportovní a další neziskové aktivity na území města Bečov nad Teplou
i mimo něj, oživují tradice ve městě a s velkým nadšením spoluvytváří velmi
čilý komunitní život:
1. iBoccia Crew (žadatel Miroslav Ondráček, Školní 151, Bečov nad Teplou)
– Bečov nad Teplou – celorepublikové, prvoligové závody – 5.000,- Kč
2. Bečovská kovadlina, z. s. – 10. Mezinárodní kovářské sympózium –
30.000,-Kč
4. MRC CVRČEK, z. s. – Mateřské a rodičovské centrum -10.000,-Kč
6. SHČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bečov nad Teplou – 10.000,-Kč
+ Rockový koncert – dle možností rozpočtu a následného RO
7. SPCCH v ČR, z. s. – civilizační choroby – 9.000,-Kč
8. SRPDŠ, z. s. - rodiče a přátelé dětí školy - 18.000,- (Masopust, Dětský
karneval, Karneval pro dospělé, Balónková párty)
+ Den dětí v Bečově nad Teplou - 10.000,-Kč
9. ČSV, z.s. - ZO Bečov – 5.000,-Kč- léčení včelstev
10. Krásný Jez, z.s. – 5.000,-Kč
Příjemci výše uvedeného neinvestičního příspěvku získají příspěvek na základě
uzavřené veřejnoprávní smlouvy s městem a roční vyúčtování předloží MěÚ
do 30. 11. 2017, v souladu s předpisy pro vedení účetnictví samosprávných
celků. ZMě ukládá starostce města přijmout příslušná RO k pokrytí
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navýšených prostředků na příspěvky oproti schválenému rozpočtu města
2017 a příslušného RO
Usnesení schváleno 8 hlasy
8) ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem a restaurátory MgA. Michalem
Durdisem a BcA. Jiřím Kudrnou, Borská 36 Dalovice-Vysoká, IČ:73707767,
na restaurování objektu Boží muka na Tepelské ulici, realizace proběhne
v případě potvrzení dotace MK ČR, administrované MMKV
Usnesení schváleno 8 hlasy
K bodu 8) - Různé
1) SVATEBNÍ OBŘADY
a) ZMě schvaluje stanovení termínů pro přijímání prohlášení o uzavření
manželství v roce 2017, v obřadní síni města Bečov nad Teplou na adrese
Nám. 5. května 1, Bečov nad Teplou, v roce 2017 takto: 27. 5. 2017, 17. 6.
2017, 29. 7. 2017, 12. 8. 2017, 2. 9. 2017
Usnesení schváleno 8 hlasy
b) ZMě schvaluje určení místa pro konání občanských sňatků v Bečově nad
Teplou v souladu s § 663 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tak, že
u občanského sňatku se uskutečňuje sňatečný obřad v obřadní síni města
Bečov nad Teplou na adrese Nám. 5. května 1, Bečov nad
Teplou.
Usnesení schváleno 8 hlasy
c) ZMě stanovuje v souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že závěsný odznak se státním znakem
mohou užívat členové Zastupitelstva města Bečov nad Teplou, pověření
k přijímání prohlášení o uzavření manželství při konání svatebních obřadů,
kterými jsou ze zákona starostka města Olga Haláková, místostarosta
Miroslav Nepraš, místostarosta Ing. Petr Kužvart a dále určení zastupitelé
Mgr. Petra Omrai Kvitová a Lenka Sýkorová
Usnesení schváleno 8 hlasy

2) ZMě bere na vědomí zápisy z jednání:
a) 5. zasedání Kontrolního výboru ze dne 8. 03. 2017
b) Výboru MPZ a obnovy obce ze dne 28. 03. 2017
Usnesení schváleno 8 hlasy
3) ZMě schvaluje k zakoupení dle předložené cenové nabídky č.17_035.1
z 10. 03. 2017 čtyř kusů parkovacích automatů za celkovou cenu 110 000,bez DPH, cena s 21% DPH 133 100,-Kč od společnosti City Parking Group
s.r.o., Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3, IČO: 28968506 DIČ: CZ28968506.
Usnesení schváleno 8 hlasy
4) ZMě schvaluje 2. vydání aktualizované skládané panoramatické mapy
Bečov nad Teplou firmou M´PLAN s.r.o., Komenského 515, 35301 Mariánské
Lázně, IČ:25237462, zastoupen Radkem Míkou, v nákladu 3.000 kusů
za celkovou cenu 113.850,-Kč včetně DPH.
Usnesení schváleno 7 hlasy, nehlasoval 1 – L. Sýkorová
5) INFORMACE STAROSTKY MĚSTA
ZMě bere na vědomí informace starostky:
- o převodu zřizovatelských funkcí k ZUŠ J.L.
- usnesení Výboru regenerace MPZ a obnovy obce
- porucha v klenuté místnosti ve 2. NP objektu radnice
- podemletí břehu řeky v blízkosti ulice Úzká – příprava zadání projektové
dokumentace
- jez pod hradem
- užívání objektu fary
- o konání sportovní akce Meternichova výzva 17. června 2017
Usnesení schváleno 8 hlasy

A) ZMě ukládá Výboru pro školství a kulturu projednat současnou situaci
s ohledem na počet žáků a financování Základní školy a mateřské školy Bečov
nad Teplou, příspěvkové organizace, ve spolupráci s vedením školy, finančním
výborem a školskou radou
Usnesení schváleno 8 hlasy
B) ZMě schvaluje SOD na rekonstrukci mostu ve Vodné. Smlouva o dílo mezi
městem a firmou Ing. Radek Toman, 360 06 Karlovy Vary, V Lužinách 22,
IČO:73457710, obsahuje předmět nabídky „Zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP/DSPS) v počtu
6 paré, dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací,
schválenou MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, s účinností
od 1.2.2007, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu dle Vyhlášky
č. 146/2008 ze dne 9.4.2008 a v souladu s Vyhláškou č. 230/2012 Sb., ze dne
25.6.2010. Celková cena realizace je 56.200,-Kč, zpracovatel není plátcem
DPH.
Usnesení schváleno 8 hlasy
C) ZMě schvaluje zadání realizace – výroba + instalace včetně zaměření sítí
atp., čekárny na autobusové zastávce ve Vodné směrem na Karlovy Vary
Lesní společnosti Bečov, s.r.o. za celkovou cenu 78.789,15,-Kč včetně DPH
s tím, že zemní práce a montáž bude provedena ve spolupráci s MSB, s.r.o.
Usnesení schváleno 7 hlasy, nehlasoval 1 – P. Kužvart
D) ZMě Bečov nad Teplou schvaluje výdaj z rozpočtu obce v maximální výši
2. varianta typ 4x2 = dofinancování 148.793,-Kč
Na dofinancování celkové ceny nového dopravního automobilu pro jednotku
sboru dobrovolných hasičů v rámci „Dotace pro jednotky SDH“ kofinancované
Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a Karlovarským
krajem a pověřuje starostku města k přijetí příslušného rozpočtového opatření
Usnesení schváleno 8 hlasy
E) ZMě Bečov nad Teplou schvaluje
a) znění „Plné moci“ v rámci akce „Dotace pro jednotky SDH obcí“ 2017
– pro Agenturu projektového a dotačního managementu Karlovarského
kraje, p. o., dle návrhu
b) pověřuje statutárního zástupce obce, starostku k podpisu Plné moci, dle
návrhu v příloze -Předmět zmocnění – komunikace s poskytovatelem
dotace, vedení dokumentace akce v prostředí EDS, registrace akce,
rozhodnutí dotace, závěrečné vyhodnocení akce, příprava zadávacího
řízení, komunikace s vítězným uchazečem.
c) Zastupitelstvo obce Bečov nad Teplou schvaluje uzavření smlouvy o
společném postupu při centralizovaném zadávání, dle ustanovení § 1746
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle ustanovení § 9
odst.1 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), mezi obcí Bečov nad Teplou jako
pověřujícím zadavatelem na straně jedné a Karlovarským krajem jako
centrálním zadavatelem na straně druhé, jejímž předmětem je ustavení
centrálního zadavatele, který provede centralizované zadání zakázky
na dodávky s názvem "Pořízení 10 kusů nových dopravních automobilů
pro jednotky sborů dobrovolných hasičů", ve smyslu ZVZ, jakož i úprava
postupu při centralizovaném zadávání zakázky a úprava vzájemných práv
a povinností při zprostředkování dodání dodávek centrálním zadavatelem
pověřujícímu zadavateli, to vše za podmínek, uvedených v návrhu
smlouvy, který tvoří přílohu tohoto usnesení.
Usnesení schváleno 8 hlasy
stručný záznam diskuse k bodům jednání ZMě, která proběhla
před přijetím usnesení:
K bodu 1) - Zahájení a organizační záležitosti:
Bez dotazů a připomínek.
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K bodu 2) - Kontrola usnesení

8/5e): Bez dotazů a připomínek.

Bez dotazů a připomínek.

Na závěr proběhla široká diskuze nad hrozbou otevření těžby odkaliště
v Horním Slavkově. Došlo ke společné shodě názorů mezi zastupiteli
a přítomnými občany učinit vše pro to, aby nebyly dotčeny příroda, krajina
a kvalita života v obci.

K bodu 3) - Závěrečný účet za rok 2016
P. Chomický podal vysvětlení k závěrečnému účtu za rok 2016 za MSB, s.r.o..
K bodu 4) - Rozpočtová opatření a rozpočet ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou

Jednání 19. zasedání ZMě ukončeno v 20:35 h
V Bečově nad Teplou dne 11. dubna 2017

K bodu 5) – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Petr Kužvart
Miroslav Nepraš

Mezi zastupiteli proběhla diskuze ohledně vybírání poplatků za rekreační
pobyt a dodržování OZV.

Návrhy programu a usnesení připravila: Olga Haláková
Hlasování a diskusi zapsala: Žaneta Svobodová

K bodu 6) - Záměry prodeje a převody nemovitostí

Vyvěšeno dne ..................2017
Sejmuto dne…...….….....2017

Bez dotazů a připomínek.

Oľga Haláková
starostka města

Bez dotazů a připomínek.
K bodu 7) – Smlouvy
7/1: O. Haláková podala k tomuto bodu vysvětlení.
Bez dotazů a připomínek.
7/2a): Bez dotazů a připomínek.
7/2b): Bez dotazů a připomínek.
7/3: M. Nepraš podal k tomuto bodu vysvětlení.

20. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou (dále těž jen ZMě)
které se konalo ve středu 10. května 2017 od 17:00. 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, Bc. A. Kubincová, L. Sýkorová,
Mgr. Petra Omrai Kvitová, Mgr. V. Dicá
Omluven: J. Špak

Bez dotazů a připomínek.
7/4: Probíhá komunikace s MM KV o možnosti podání žádosti o dotaci
na územní studii – veřejný prostor.
7/5: P. Chomický podal k tomuto bodu vysvětlení.
Bez dotazů a připomínek
7/6: Bez dotazů a připomínek
7/7: Zastupitelé k tomuto bodu krátce diskutovali.
7/8: Bez dotazů a připomínek
K bodu 8) – Různé
8/1a): Bez dotazů a připomínek.
8/1b): Bez dotazů a připomínek.
8/1c): Bez dotazů a připomínek.
8/2a): Zastupitelé k tomuto bodu vedli diskuzi, a to zejména k problematice
dodržování OZV, týkající se místního poplatku za rekreační a lázeňský
pobyt.
8/2b): Bez dotazů a připomínek.
8/3: M. Nepraš a P. Chomický podali k tomuto bodu vysvětlení.
8/4: Bez dotazů a připomínek.
8/5: Bez dotazů a připomínek.
8/5a): O. Haláková podala k tomuto bodu vysvětlení.
8/5b): Bez dotazů a připomínek
8/5c): Bez dotazů a připomínek.
8/5d): M. Nepraš podal k tomuto bodu vysvětlení. Zastupitelé k tomuto bodu
vedli diskuzi.
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Program:
20/01 - ZAHÁJENÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
20/02 - KONTOKORENT PRO MĚSTSKOU SPOLEČNOST BEČOV, S.R.O.
20/03 - INFORMACE, SMLOUVY A DALŠÍ:
1. ZŠ a MŠ BEČOV NAD TEPLOU
2. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKOVÉ PARCELY P.P.Č. 519
V K.Ú. KRÁSNÝ JEZ
3. SMLOUVA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ROMEO A JULIE
4. Smlouva o ZÁpůjčce - MAS Kraj živých vod
5. Veřejnoprávní smlouva tj slavoj bečov nad teplou, z.s.
6. veřejnoprávní smlouva sdružení hasičů čech, moravy
a slezska (shčms) – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BEČOV
NAD TEPLOU
7. DOTACE A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
8. odborné posouzení kapacity koryta bečovského
potoka ř. km 0,000 – 0,510
Navržený program schválen 8 hlasy
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určen: Žaneta Svobodová
Schváleno 9 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: Anna Kubincová, Mgr. Petra Omrai Kvitová
Schváleno 9 hlasy
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: Ing. Pavel Špak
Členové komise: Mgr. Vladimír Dicá, Miroslav Nepraš
Zvoleni 8 hlasy

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 19. zasedání, ze dne 11. dubna 2017.
Usnesení schváleno 8 hlasy
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 2) programu – Kontokorent pro Městskou společnost Bečov, s.r.o.
ZMě schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši
200 000,00Kč od společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, na financování provozních potřeb
společnosti Městská společnost Bečov, s.r.o. a souhlasí se zajištěním k výše
uvedenému úvěru (blankosměnka vlastní vystavená společností Městská
společnost Bečov, s.r.o.) a zástavní právo k pohledávkám společnosti
Městská společnost Bečov s.r.o. za společností Česká spořitelna, a.s. ze
smlouvy o účtu.
Usnesení schváleno 8 pro
K bodu 3) programu – Informace, smlouvy a další
1) ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
ZMě bere na vědomí informace o opatřeních přijatých ZŠ a MŠ Bečov n/T
na snížení finančních požadavků, které se týkají příspěvků na mzdy učitelů
pro rok 2017
Usnesení schváleno 8 pro
2) Záměr prodeje pozemkové parcely p.č. 519 v k.ú. Krásný Jez
a) ZMě bere na vědomí informace starostky o avizovaném záměru prodeje
pozemku p.č. 519 v k.ú. Krásný Jez ve vlastnictví Nadace Georgia
Agricoly SL (dále NGA SL)
Usnesení schváleno 8 pro
b) ZMě pověřuje zástupkyni města Bečov nad Teplou v NGA SL starostku
města O. Halákovou aby:
1) prověřila stav zajištění pozemku p.p.č.519 v k. ú. Krásný Jez před
jeho zcizením
2) v případě záměru prodeje pozemku projednala podmínku souhlasu
města s případným nabyvatelem, účelem převodu a použitím
výnosu
3) projednat případné zpětvzetí uvedeného pozemku do vlastnictví
města Bečov nad Teplou a z tohoto kroku vyplývající závěry
Usnesení schváleno 8 pro
3) Smlouva na divadelní představení Romeo a Julie
ZMě schvaluje Smlouvu mezi městem a OLDstars, BcA. Tomášem Staňkem,
jednatel z. s., adresa: Charkovská 15, Praha 10, 110 00, IČO: 266 755 79, DIČ:
CZ 266 755 79,
s předmětem smlouvy divadelním představením Romeo a Julie. Smlouva je
přílohou zápisu.
Usnesení schváleno 8 pro

a Slezska – sbor dobrovolných hasičů Bečov nad Teplou (dále SHČMS)
ZMě schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem a SHČMS – sbor
dobrovolných hasičů Bečov nad Teplou na poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 80.000,-Kč na pořádání kulturní akce, zajištění koncertního vystoupení
skupiny Harlej
Usnesení schváleno 8 pro
7) Dotace a rozpočtová opatření
ZMě stanovuje s okamžitou platností v souladu s § 102 odst. 2 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů kompetenci starostky obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v rozsahu do 300.000,- Kč.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starostka města samostatně
provádět jen v případech:
1) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce v případě
havárie nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když
včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizace mohou
výrazně překročit případná rizika
2) jsou-li vyvolaná organizačními změnami na MěÚ, pokud tyto změny
nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města (nezvyšuje se
celkový rozpočet výdajů města)
3) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další
nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen
formální charakter, protože výdaj musí být realizován
4) přijetí finančních prostředků formou dotací a finančních prostředků poskytnutých
na základě uzavřených smluv a zapojení těchto finančních prostředků do rozpočtu
ZMě si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření,  provedeném
v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva, konaném
po starostkou schváleného rozpočtového opatření a jeho stručném odůvodnění
(odůvodnění lze na zasedání podat ústně).
Usnesení schváleno 8 pro
8) Odborné posouzení kapacity koryta Bečovského potoka ř. km 0,000 –
0,510
ZMě bere na vědomí informace starostky o jednání se zástupci Lesů ČR,
správce toků Bečovského a Havraního potoka, předání studie Odborného
posouzení kapacity koryta Bečovského potoka a o závěrech jednání, které
umožňují další možné úpravy koryt potoků
Usnesení schváleno 8 pro
9) ZMě bere na vědomí informace o nutné stavební úpravě nosných trámů
na půdě radnice a na ni navazující opravy vnitřních omítek a následné
vymalování všech místností v objektu.
Usnesení schváleno 8 pro
stručný záznam diskuse k bodům jednání ZMě, která proběhla před přijetím
usnesení:
K bodu 1) - Zahájení a organizační záležitosti:

4) Smlouva o zápůjčce – MAS Kraj živých vod
ZMě schvaluje Smlouvu o zápůjčce mezi městem a MAS Kraj živých vod, z.s.
v souladu s usnesením č. 18/06/17 ze 14. února 2017 s předmětem smlouvy
- bezúročná půjčka ve výši 20.000,-Kč se splatností do 31. prosince 2017
Usnesení schváleno 8 pro

Bez dotazů a připomínek.

5) Veřejnoprávní smlouva mezi městem a TJ Slavoj Bečov nad Teplou, z.s.
ZMě schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem a TJ Slavoj Bečov nad
Teplou, z.s. na poskytnutí finančního příspěvku na činnost jednoty ve výši
100.000,-Kč, v souladu s přijatým usnesením ZMě č.18/03/02 ze dne 14.
února 2017 a schváleným rozpočtem na rok 2017
Usnesení schváleno 8 pro

K bodu 3) – Informace, smlouvy a další:

6) Veřejnoprávní smlouva mezi městem a Sdružením hasičů Čech, Moravy

K bodu 2) – Kontokorent pro Městskou společnost Bečov, s.r.o.
Bez dotazů a připomínek.

1) Zastupitelé k tomuto bodu krátce diskutovali. Mgr. P. Omrai Kvitová
přislíbila po vyhotovení zápisu, jeho zaslání ostatním zastupitelům.
2) Zastupitelé v tomto bodě diskutovali s občany. Paní starostkou O.
Halákovou byl potvrzen termín jednání Nadace GA a přislíbeno zaslání zápisu
z tohoto jednání občanům.
Diskuze byla ukončena hlasováním (7 pro, zdržel se 1)
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3) Zastupitelé k tomuto bodu krátce diskutovali.
4) Bez dotazů a připomínek.
5) Bez dotazů a připomínek.
6) Bez dotazů a připomínek.
7) Zastupitelé k tomuto bodu krátce diskutovali.
8) O. Haláková k tomuto bodu podala vysvětlení.
9) Bez dotazů a připomínek.

21/03 - ZÁMĚRY PRODEJE A PŘEVODY NEMOVITOSTÍ
1) PRODEJ POZEMKOVÉ PARCELY P. P. Č. 222/1 V K. Ú. VODNÁ
2) VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE P.P.Č. 1547/1 A 1548/1 V K.Ú.
BEČOV N./T.
21/04 - OZV
OZV – NOČNÍ KLID

Jednání 20. zasedání ZMě ukončeno v 19:02 h

21/05 - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
Č. 4/2017

V Bečově nad Teplou dne 10. května 2017

21/06 - ČESTNÉ OBČANSTVÍ - ADOLF OPL

Ověřovatelé zápisu:
Anna Kubincová...........………………………………….
Mgr. Petra Omrai Kvitová .……………………………..

21/07 - RŮZNÉ
A) TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NA 2. POLOLETÍ 2017
B) ZÁPISY Z VÝBORŮ A ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ
C) PŘÍSPĚVEK ŽÁKŮ ZŠ A MŠ BEČOV N/T NA ZAHRANIČNÍ POBYT
D) INFORMACE O:
1) ZŠ A MŠ BEČOV V/T;
2) MSB, S.R.O.
3) BS; PROJEKTY PODPOŘENY DOTACEMI A PROBÍHAJÍCÍ
REALIZACE
4) PODÁNÍ ŽÁDOSTI OPŽP – SKÁLY NA MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ
UL.
5) OPĚRNÁ ZEĎ ULICE ÚZKÁ
6) SMLOUVA DOPRAVNÍ AUTOMOBIL
7) BEČOVSKÉ SLAVNOSTI
Navržený program schválen 7 hlasy

Návrh programu a usnesení připravila: Olga Haláková
Hlasování a diskusi zapsala: Žaneta Svobodová
Vyvěšeno dne ............2017
Sejmuto dne………....2017
Oľga Haláková
starostka města

21. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou (dále též jen ZMě)
které se koná ve středu 12. června 2017 od 17:30 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, Ing. P. Kužvart, Ing. P.
Špak, Mgr. P. Omrai Kvitová, L. Sýkorová, Mgr. V. Dicá, Jiří Špak,
Bc. A. Kubincová (přítomna od bodu č.21/02/01)
Omluven: M. Nepraš,
PROGRAM:
21/00 – ZAHÁJENÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - DOPLNĚNÍ
21/01- KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
21/02 -SMLOUVY:
1) DOTACE – KARLOVARSKÝ KRAJ OPRAVA CHODNÍKŮ V NÁDRAŽNÍ
ULICI
2) ČERPÁNÍ ÚVĚRU NA PŘEDFINANCOVÁNÍ DOTACE EUREGIA
EGRENSIS
3) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE EUREGIO EGRENSIS
a) EUREGIO EGRENSIS
b) FORNICA
4) SMLOUVA KUPNÍ SCOLAREST
5) SMLOUVA SCOLAREST – ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ
6) PROGRAM SW SMLOUVY, ZÁKONY
7) ZADÁNÍ STAVEBNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYTOVÝ DŮM
8) KAMEROVÝ SYSTÉM
9) POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI ZŠ
A MŠ
BNT
10) STUDIE ÚZEMNÍ
11) CITYPARKING
12) SMĚNA POZEMKŮ MEZI BEČOVEM NAD TEPLOU A HORNÍM
SLAVKOVEM
13) SCHVÁLENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY PRO ZUŠ J.LABITZKÉHO
14) STUDIE ÚPRAVY A VYBAVENÍ POZEMKŮ VE VODNÉ A KRÁSNÉM
JEZU
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OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 0) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určen: Žaneta Svobodová
Schváleno 7 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: Ing. Petr Kužvart, Jiří Špak
Schváleno 7 hlasy
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: Ing. Pavel Špak
Členové komise: Mgr. Vladimír Dicá, Mgr. Petra Omrai Kvitová
Zvoleni 7 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 20. zasedání, ze dne 10. května 2017
Usnesení schváleno 7 hlasy
K bodu 1) programu – Kontrola plnění usnesení
Informace starostky o plnění usnesení, finančních závazcích města:
Trvá plnění usnesení:
- Ing. Weilguny – statický posudek; plnění 15. dubna 2017
- Darovací smlouva Karlovarského kraje - silnice III205 Krásný jez – po
splnění podmínek smlouvy
K bodu 2) – Smlouvy
1) DOTACE – KARLOVARSKÝ KRAJ OPRAVA CHODNÍKŮ V NÁDRAŽNÍ ULICI
ZMě schvaluje Smlouvu mezi městem a Karlovarským krajem o přidělení
dotace z Programu obnovy venkova na Opravu chodníků v ulici Nádražní,
ve finanční výši 150.000,-Kč
Usnesení schváleno 8 pro

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
2) ČERPÁNÍ ÚVĚRU NA PŘEDFINANCOVÁNÍ DOTACE EUREGIA EGRENSIS
Zastupitelstvo města Bečov nad Teplou schvaluje uzavření smlouvy o úvěru
č. 0317168469/LCD dle předloženého návrhu od České spořitelny, a.s., Praha
4, IČ:45244782 na projekt "Rozšíření partnerské spolupráce - Poznáváme se"
ve výši 471.515,00 Kč.
Úvěr bude čerpán na předfinancování potvrzené dotace Euregia Egrensis,
Regionální sdružení obcí a měst se sídlem: Na Vyhlídce 53, 360 01 Karlovy
Vary, IČ: 47 72 22 66, na výše uvedený projekt, připraven ve spolupráci
s partnerským městem Thalheim
Usnesení schváleno 8 pro
3) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE EUREGIO EGRENSIS
a) EUREGIO EGRENSIS
ZMě schvaluje Smlouvu mezi městem a Euregiem Egrensis, Regionálním
sdružením obcí a měst, se sídlem Na Vyhlídce 53, Karlovy Vary, zastoupeným
jednatelem Ing. Lubomírem Kovářem, o poskytnutí dotace na projekt
"Poznáváme se" v rámci „Společného fondu malých projektů v Euregiu
Egrensis“, ve finanční výši 14 843,58 EUR.
Usnesení schváleno 8 pro
b) FORNICA
ZMě schvaluje Smlouvu mezi městem a Fornica Graphics s.r.o., Smetanova
514, Sokolov, IČ: 25238035 s předmětem Smlouvy „Rozšíření partnerské
spolupráce – Poznáváme se“ za celkovou cenu díla ve výši 367 526,-Kč
včetně DPH
Usnesení schváleno 8 pro
4) SMLOUVA KUPNÍ SCOLAREST
ZMě schvaluje Smlouvu mezi městem Bečov nad Teplou a SCOLAREST –
zařízení školního stravování, spol. s. r. o. se sídlem: Jankovcova 1603/47a,
170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ: 25607341, DIČ: CZ25607341, DIČ skupiny
pro DPH: CZ 699002587 – člen skupiny – zastupující člen EUREST, spol. s r.
o., bankovní spojení: Komerční banka, č. úč. 3612030247/0100 zapsaná
ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, vl 54351
zastoupený: Edinem Sose, jednatelem
Osoby pověřené jednáním v rozsahu Smlouvy:
∙∙ ve věcech provozních: Jiří Karmazín, ředitel provozu pro sektor školství
∙∙ ve věcech smluvních: Eliška Baštářová, obchodní manažer.
Předmětem smlouvy je soubor použitého movitého majetku, který slouží
výdejně jídel v zařízení školního stravování a zůstatková kupní cena je
stanovena ve výši 1.000,-Kč
Usnesení schváleno 8 pro
5) SMLOUVA SCOLAREST – ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ
a) ZMě schvaluje Smlouvu mezi městem Bečov nad Teplou a SCOLAREST
– zařízení školního stravování, spol. s r. o. se sídlem: Jankovcova 1603/47a,
170 00 Praha 7 – Holešovice IČ: 25607341, DIČ: CZ25607341, DIČ skupiny
pro DPH: CZ 699002587 – člen skupiny – zastupující člen EUREST, spol. s r.
o., bankovní spojení: Komerční banka, č. úč. 3612030247/0100
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd.
C, vl 54351 zastoupený:
Edinem Sose, jednatelem
Osoby pověřené jednáním v rozsahu Smlouvy:
∙∙ ve věcech provozních: Jiří Karmazín, ředitel provozu pro sektor školství
∙∙ ve věcech smluvních: Eliška Baštářová, obchodní manažer
Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit pro Objednatele
v prostorách spravovaných Školou od 1. 7. 2017 školní stravování. Režijní
náklad bude hrazen Objednatelem měsíčně zpětně ve finanční výši 17.000,-Kč
bez DPH.
Usnesení schváleno 8 pro
6) PROGRAM SW SMLOUVY, ZÁKONY
ZMě bere na vědomí informace o nabídce na pořízení softwaru pro potřeby Městského
úřadu. Pořízení softwaru je z finančních důvodů odloženo do doby finančně příznivější.
Usnesení schváleno 8 pro

7) ZADÁNÍ STAVEBNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYTOVÝ DŮM
ZMě schvaluje zadání zpracování stavební projektové dokumentace bytový
dům na Mariánskolázeňské ulici Ing. Šárkou Dubskou, Pod Strání 204/7,
Dalovice, Projektová činnost ve výstavbě, IČO 74848844. Projektová
dokumentace bude vycházet ze studie bytového domu zpracovanou Ing. arch.
Tomášem Bernáškem za cenu 299.000,-Kč včetně DPH – zpracovatel PD není
plátcem DPH. Studie navrhla 2 varianty, 1. varianta obsahuje návrh bytového
domu s plně využitým prostorem pro byty a 2. varianta řeší záměr zřízení
kanceláře MSB, s.r.o. s potřebným zázemím pro zaměstnance.
ZMě schvaluje pro zpracování projektové dokumentace variantu č. 2.
Usnesení schváleno 5 pro, proti 3 (A. Kubincová, L. Sýkorová, P. Kužvart)
8) KAMEROVÝ SYSTÉM
ZMě pověřuje Ing. Pavla Špaka přípravou podkladů pro žádost o dotaci
na realizaci kamerového systému zejména v centru města. Záměr bude
konzultován s velitelem Policie ČR v Bečově nad Teplou a dopravním
inženýrem a projednán ve Výboru MPZ a obnovy obce. Termín pro podání
žádosti je předpokládán v únoru 2018.
Usnesení schváleno 8 pro
9) POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI ZŠ A MŠ BNT
ZMě schvaluje podklady pro podání nabídky na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu na zpracování PD pro stavební povolení (DSP - Dokumentace
ke stavebnímu povolení)a provedení stavby (DPS - Dokumentace provedení
stavby)) na akci: "Stavební úpravy na objektu ZŠ a MŠ Bečov - st. p. č. 85,
v k. ú. Bečov nad Teplou" rozdělené na dílčí etapy: oprava střechy, oprava
fasády, výměna výplní otvorů. ZMě pověřuje starostku města oslovením 3
projekčních kanceláří k předložení nabídek.
Usnesení schváleno 8 pro
10) STUDIE ÚZEMNÍ
ZMě bere na vědomí informace starostky o konzultaci s MMKV k územní
studii a navržených postupech.
Usnesení schváleno 8 pro
11) CITI PARKING GROUP
ZMě schvaluje nabídku elektronického parkování společnosti Parking Group
s.r.o. IČO: 28968506 DIČ: CZ28968506 , Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3,
zastoupené jednatelem společnosti panem Petrem Horákem. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců. Cena se týká pouze
kontrolní aplikace ve výši 290,- Kč/měsíčně bez DPH, vše ostatní po dobu 1
roku zdarma.
Usnesení schváleno 8 pro
12) SMĚNA POZEMKŮ MEZI BEČOVE NA TEPLOU A HORNÍM SLAVKOVEM
ZMě bere na vědomí informaci z jednání o směně pozemků, které má za cíl
získat pozemky - odkaliště v k. ú. Krásný Jez.
Usnesení schváleno 8 pro
13) ZMě schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 40.000,-Kč ZUŠ J. Labitzkého v Bečově nad Teplou na výměnný pobyt
žáků škol z Bečova nad Teplou a Eschenburgu.
Usnesení schváleno 8 pro
14) STUDIE ÚPRAVY A VYBAVENÍ POZEMKŮ VE VODNÉ A KRÁSNÉM JEZU
ZMě bere na vědomí informace o přípravě dvou studií konzultovaných
s firmou Hřiště hrou s.r.o., na úpravu pozemků ve Vodné p. p. č. 99/1a
Krásném Jezu p. p. č. 747/4. Dle původního plánu, budou studie použity
na přípravu žádosti o dotaci a dle finančních možností města zařazeny
do rozpočtu 2018.
Usnesení schváleno 8 pro
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K bodu 3) programu – Záměry prodeje a převody nemovitostí
1) ZMě schvaluje prodej pozemku p. p. č. 222/1 v k. ú. Vodná, druh pozemku
v KN veden jako orná půda, skutečný stav je trvalý travní porost, o celkové
výměře 806 m2, paní Ivě Svobodové, Vodná 24, Bečov nad Teplou za cenu
30,- Kč/m2. Záměr byl schválen pod bodem 19/06/01 a vyvěšen dne 10. 05.
2017
Usnesení schváleno 7 pro, zdržel se 1 – P. Kužvart
2) ZMě schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku č. 1547/1 o výměře
4239 m2 v k. ú. Bečov nad Teplou a 1548/1 o výměře 1709 m2 v k. ú. Bečov
nad Teplou.
Usnesení schváleno 8 pro
K bodu 4) programu – Obecně závazná vyhláška
ZMě vydává Obecně závaznou vyhlášku č.2/2017, nočním klidu a to
s účinností od 01. 07. 2017
Usnesení schváleno 8 pro
K bodu 5) programu – Rozpočtová opatření
RO č.4/2017
Zvyšují se příjmy
§3319 pol. 2329
Zvyšují se výdaje
§ 3319 pol.5…
Zvyšují se příjmy
§ 5512 pol.2324
(dopravní nehody)
Zvyšují se výdaje
§ 5512 pol. 5…
Zvyšují se příjmy
Pol. 2420
prosp. a pod.s.
Zvyšují se výdaje
§ 6171 pol. 5622
Přesun
z § 23321 pol. 5…
vod
Přesun
na § 5512 pol.5…
na § 3113 pol. 5331
na § 6171 pol. 5…
Usnesení schváleno 8 pro

-

249.418,23,- Kč

- ost. záležitost kultury

-

249.418,23,- Kč

- ost. záležitost kultury

-

22.400,- Kč

- příspěvek hasiči

-

22.400,- Kč

- požární ochrana

-

20.000,- Kč

- splátky půjček od obec.

-

20.000,- Kč

- neinv. půjčka spolkům

-

162.600,- Kč

- odvádění a čisť. odp.

-

99.600,- Kč
6.000,- Kč
57.000,- Kč

- požární ochrana
- příspěvek ZŠ a MŠ
- činnost místní správy

ZMě schvaluje plán termínů zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
na 2. pololetí 2017: 11. září, 13. listopadu, 11. prosince a termíny uzávěrek
Bečovského zpravodaje: 30. června, 31. srpna, 31. října, 31. prosince
Usnesení schváleno 8 pro
B) ZÁPISY Z VÝBORŮ A ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ
ZMě bere na vědomí zápisy Nadace G. Agricoly Slavkovský les; Svazku obcí
Slavkovský les;
Rady VSOZČ; Prezídia Euregia Egrensis;
Usnesení schváleno 7 pro, nehlasoval 1 – J. Špak
C) PŘÍSPĚVEK ŽÁKŮ ZŠ A MŠ BEČOV N/T NA ZAHRANIČNÍ POBYT
ZMě schvaluje navýšení finančního příspěvku z rozpočtu města 2017 ZŠ
a MŠ Bečov nad Teplou, o 6.000,-Kč, na zahraniční pobyt 10 žáků a 2 učitelů
školy v červnu 2017 v SRN, v partnerském městě Thalheim.
Usnesení schváleno 8 pro
D) INFORMACE O:
1) ZŠ A MŠ BEČOV V/T
ZMě bere na vědomí informace ředitelky ZŠ a MŠ Bečov n ad Teplou.
Usnesení schváleno 8 pro
2) MSB, S.R.O.
ZMě bere na vědomí informace o MSB, s.r.o.
Usnesení schváleno 8 pro
3) BEČOVSKÉ SLAVNOSTI; PROJEKTY PODPOŘENY DOTACEMI A PROBÍHAJÍCÍ
REALIZACE
ZMě bere na vědomí informace o přípravě Bečovských slavností a pověřuje
starostku města uzavřením objednávek a nutných pracovních dohod pro
jednotlivá vystoupení v rámci programu slavností v souladu se schváleným
rozpočtem města na rok 2017 a dotačním projektem podaným prostřednictvím
Euregia Egrensis.
Usnesení schváleno 8 pro
4) SKÁLY NA MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ UL. - DOTACE OPŽP
ZMě bere na vědomí informace o zpracování pasportu skalního objektu
za penzionem č. p. 342 v Mariánskolázeňské ulici, z důvodu zřícení skalního
bloku a pověřuje starostku zjištěním podmínek pro zpracování žádosti
o dotaci a všech potřebných podkladů k výzvě OPŽP.
Usnesení schváleno 8 pro
5) OPĚRNÁ ZEĎ ULICE ÚZKÁ
ZMě bere na vědomí nabídku na opravu opěrné zdi v řece Teplá poblíž ulice
Úzká a pověřuje starostku města přípravou možností dotace na tuto akci.
Usnesení schváleno 8 pro

K bodu 6) programu – Čestné občanství
6) SMLOUVA DOPRAVNÍ AUTOMOBIL
ZMě schvaluje Smlouvu mezi městem Bečov nad Teplou a Karlovarským
krajem o společném postupu vztahujícím se k zadání veřejné zakázky
na pořízení osobního automobilu.
Usnesení schváleno 8 pro

ZMě uděluje u příležitosti 130. výročí hudební školy v Bečově nad Teplou
čestné občanství obce Bečov nad Teplou in memoriam panu Adolfu Oplovi,
narozenému 20. 3. 1914 v Bečově nad Teplou. Pan Adolf Opl působil jako
učitel a ředitel zdejší Městské hudební školy v letech 1951-1960 (později
Lidová škola umění, Základní umělecká škola, dnešní Základní umělecká
škola Josefa Labitzkého) a čestné občanství se uděluje za mimořádný přínos
na rozvoji hudebního vzdělávání žáků školy a kulturního života města. Po 2.
světové válce Adolf Opl skvěle navázal na předválečnou, dlouholetou tradici
bečovské hudební školy a proslavil ji za hranicemi regionu. Ocenění města
bude slavnostně předáno jeho dceři paní Haně Werner na XIV. Bečovských
slavnostech.
Usnesení schváleno 8 pro

stručný záznam diskuse k bodům jednání ZMě, která proběhla
před přijetím usnesení:

K bodu 7) programu – Různé

K bodu 0) - Zahájení a organizační záležitosti:

A) TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NA 2. POLOLETÍ 2017

Bez dotazů a připomínek.
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7) ZMě bere na vědomí podnět na změnu charakteru pozemku v územním
plánu Města Bečov nad Teplou p. p. č. 519 v k. ú. Krásný Jez, v územním
plánu města.
Usnesení schváleno 8 pro

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
K bodu 1) - Kontrola usnesení
Bez dotazů a připomínek.
K bodu 2) - Smlouvy
1) Bez dotazů a připomínek.
2) Bez dotazů a připomínek.
3) a) Zastupitelé k tomuto bodu krátce diskutovali.
b) Zastupitelé k tomuto bodu krátce diskutovali.
4) Bez dotazů a připomínek.
5) Zastupitelé vedli k tomuto bodu diskuzi.
6) Bez dotazů a připomínek.
7) Zastupitelé k tomuto bodu vedli obsáhlou diskuzi. Zejména se vyjadřovali
k navrženým variantám, zda využít bytový dům samostatně, nebo použít
prostory rovněž jako zázemí MSB, s.r.o.
8) P. Špak k tomuto bodu podal vysvětlení, poté k tomuto bodu vedli
zastupitelé krátkou diskuzi.
9) Zastupitelé k tomuto bodu krátce diskutovali.
10) Bez dotazů a připomínek.
11) Zastupitelé k tomuto bodu krátce diskutovali.
12) P. Kužvart k tomuto bodu podal vysvětlení.
13) Bez dotazů a připomínek.
14) Bez dotazů a připomínek.

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Petr Kužvart...........………………………………….
Jiří Špak .…………………………………………………
Návrh programu a usnesení připravila: Olga Haláková
Hlasování a diskusi zapsala: Žaneta Svobodová
Vyvěšeno dne ............2017
Sejmuto dne………....2017
Oľga Haláková
starostka města

22. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou, které se koná
v pondělí 11. září 2017 od 17:30 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. Špak, Mgr. P. Omrai Kvitová, Bc. A. Kubincová, L. Sýkorová,
Mgr. V. Dicá, Jiří Špak
Omluven: Ing. P. Kužvart

Jednání 21. zasedání ZMě ukončeno v 21:58 h

PROGRAM:
22/01 - ZAHÁJENÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
22/02 – KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
22/03 – SMLOUVY A DALŠÍ
1. SMLOUVA – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZŠ A MŠ BNT
2. SMLOUVA – INVESTIČNÍ ZÁMĚR PARKOVIŠTĚ RYBÁŘSKÁ
3. SMLOUVA – PASPORT VODÁRNA
4. DODATEK KE SMLOUVĚ – EMPEMONT S.R.O
5. A) SMLOUVA FMP EE– „PŘEDSTAVENÍ SPOLKŮ“
B) DODATEK KE SMLOUVĚ FMP EE - „POZNÁVÁME SE“
6. VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA DOTACE CYKLOSTEZKA K. KRAJ
7. SMLOUVA „PODPORA DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
KARLOVARSKÉHO KRAJE“
8. DODATEK SMLOUVY – REVITALIZACE SCHODIŠTĚ
9. NÁDRAŽNÍ-SRÁZNÁ
10. SMLOUVA – PŘÍSPĚVEK NA OPRAVU ZDI
22/04 – INFORMACE
1. ZŠ a MŠ BEČOV NAD TEPLOU – PROTOKOL KHS
2. MSB, S.R.O.
3. MAS KRAJ ŽIVÝCH VOD, Z.S. - STRATEGIE
4. ZÁPISY ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ
5. INFORMACE O DOTACÍCH A PRŮBĚHU A PŘÍPRAVĚ REALIZACÍ
– BEČOVSKÉ SLAVNOSTI – SETKÁNÍ SPOLKŮ, POZNEJME SE,
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ, DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO
HASIČE, PANORAMATICKÁ MAPA, NÁDRAŽNÍ UL., ELEKTRONICKÁ
PLATBA PARKOVÁNÍ, CHODNÍK PLZEŇSKÁ, ATD.
6. PARNERSTVÍ MEZI MĚSTY – ESCHENBURG
22/05 - RŮZNÉ
1. DOTACE A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
2. KRONIKA 2014 A 2015
3. PŘÍPRAVA ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2018 A PODNĚTY OBČANŮ
4. INFORMACE:
A) DÍLČÍ AUDIT 2017 SE ZÁVĚREM-BEZ VÝHRAD
B) ŠKOLSKÁ RADA
Navržený program schválen 8 hlasy

V Bečově nad Teplou dne 12. června 2017

K bodu 1) programu – Zahájení a organizační záležitosti:

K bodu 3) - Záměry prodeje a převody nemovitostí
Bez dotazů a připomínek.
K bodu 4) – OZV noční klid
Bez dotazů a připomínek.
K bodu 5) - Rozpočtová opatření
Bez dotazů a připomínek.
K bodu 6) – Čestné občanství
Bez dotazů a připomínek.
K bodu 7) Různé
A) Bez dotazů a připomínek.
B) Bez dotazů a připomínek.
C) Bez dotazů a připomínek.
D) Bez dotazů a připomínek.
1) Paní ředitelka ZŠ a MŠ v Bečově podala informace o dění ve škole.
Bez dotazů a připomínek
2) Bez dotazů a připomínek.
3) Bez dotazů a připomínek.
4) Bez dotazů a připomínek.
5) Bez dotazů a připomínek.
6) Bez dotazů a připomínek.
7) Bez dotazů a připomínek.

A) Zapisovatelem zápisu určen: Žaneta Svobodová
Schváleno 8 hlasy

19

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
B) Ověřovateli zápisu určeni: Jiří Špak, Lenka Sýkorová,
Schváleno 8 hlasy

realizace projektu „Poznáváme se“, registrační číslo 0213-CZ-07.02.2017
Usnesení schváleno 8 pro

C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: Ing. Pavel Špak
Členové komise: Mgr. Vladimír Dicá, Miroslav Nepraš
Zvoleni 8 hlasy

6) ZMě schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem a Karlovarským
krajem o přidělení dotace z odboru regionálního rozvoje v rámci dotačního
titulu „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“
ve finanční výši 200.000,- Kč
Usnesení schváleno 8 pro

D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 21. zasedání, ze dne 12. června
2017
Usnesení schváleno 8 hlasy
K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení
Informace starostky o plnění usnesení, finančních závazcích města:
Trvá plnění usnesení:
19/07/08 - Boží muka
19/08/05/B, C – mostek ve Vodné, čekárna Vodná
20/03/09 - střecha radnice
21/02/08 - kamery
21/02/09 - PD základní škola
21/02/13 - studie DH
21/06 - čestné občanství
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ

7) ZMě schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem a Karlovarským
krajem o přidělení dotace z dotačního programu „Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje“ ve finanční výši 33.686,- Kč
(věcné vybavení)
Usnesení schváleno 8 pro
8) DODATEK SMLOUVY – REVITALIZACE SCHODIŠTĚ NÁDRAŽNÍ – SRÁZNÁ
ZMě schvaluje Dodatek ke Smlouvě na revitalizaci schodiště Nádražní –
Srázná, kterým se upravuje termín realizace stavby (prodloužení)
Usnesení schváleno 8 pro
9) SMLOUVA – PŘÍSPĚVEK NA OPRAVU ZDI
ZMě schvaluje Veřejnoprávní smlouvu na příspěvek Římskokatolické farnosti
v Bečově nad Teplou, ve finanční výši 30.000,-Kč, na opravu opěrných,
kamenných zdí okolo kostela sv.Jiří v Bečově nad Teplou. Jedná se o 20 %
spolu podíl k dotaci Karlovarského kraje pro rok 2017
Usnesení schváleno 8 pro

K bodu 3) programu – Smlouvy a další

K bodu 4) programu – Informace

1) ZMě schvaluje:
a) upřesnění zadání projektové dokumentace objektu ZŠ a MŠ Bečov nad
Teplou a určení termínu předložení nabídek do 25. 09. 2017 do 12 hod.
na MěÚ; zpracovatel zajistí průzkumy a potřebná vyjádření všech příslušných
institucí a inženýring až po vydání stavebního povolení
b) jmenování komise pro vyhodnocení nabídek: Olga Haláková, Ing. Petr
Kužvart, Miroslav Nepraš, náhradníci: Bc. Anna Kubincová, Ing. Pavel Špak
Usnesení schváleno 8 pro

1) ZŠ a MŠ BEČOV NAD TEPLOU – PROTOKOL KHS
A) ZMě bere na vědomí informace o kontrole krajské hygienické stanice
v objektu základní školy a závěrech se závadami
B) ZMě bere na vědomí informace ředitelky školy.
Usnesení schváleno 8 pro

2) ZMě schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí a následně pro stavební povolení, Bečov nad Teplou ulice
Rybářská – parkoviště na p. p. č. 191, IMK projektu zastoupeného panem
Ing. Martinem Kohoutem, Klínovecká 998, Ostrov, IČ:116 12 860, za cenu
63.000,-Kč bez DPH, 76 230,-Kč včetně DPH
Usnesení schváleno 6 pro, zdrželi se 2 – M. Nepraš, L. Sýkorová
3) ZMě schvaluje zadání pasportu objektu vodárny – zaměření stávajícího
objektu bývalé vodárny - st. p. č. 448, k. ú. Bečov nad Teplou, zpracovatel Ing. Miloš Trnka – projekt, IČ:04945898, Vrchlického 15, Karlovy Vary,
za cenu 10.000,-Kč, včetně výkresu střechy
Usnesení schváleno 8 pro
4) ZMě schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SOD E623/3/2016 mezi
městem a Empemontem s.r.o., který upravuje termín realizace projektu
„Informační a varovný systém“
Usnesení schváleno 8 pro
5) ZMě schvaluje
A) Smlouvu mezi městem a Euregiem Egrensis, regionální sdružení obcí
a měst, Na Vyhlídce 53, Karlovy Vary. Předmětem smlouvy je projekt
"Představení spolků měst Bečov nad Teplou a Thalheim" (součást XIV.
Bečovských slavností) a výše finanční dotace je do 9 133,48 EUR
Usnesení schváleno 8 pro
B) Dodatek ke smlouvě s Euregiem Egrensis, regionálním sdružením obcí a měst,
Na Vyhlídce 53, Karlovy Vary, s předmětem Dodatku prodloužení termínu
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2) MSB, S.R.O.
ZMě jmenuje další novou jednatelkou Městské společnosti Bečov, s.r.o. se
sídlem Školní 430 v Bečově nad Teplou, IČ: 25221001 paní Marii Pošmurovou,
trvale bytem Novoveská 427, Bečov nad Teplou, s účinností od 1. října 2017.
Paní Marie Pošmurová doložila výpis z rejstříku trestů a čestné prohlášení
o tom, že splňuje podmínky pro výkon funkce jednatele. Zápis do obchodního
rejstříku bude proveden prostřednictví právní kanceláře a zajistí ho Město
Bečov nad Teplou. ZMě pověřuje starostku města k uzavření smlouvy
o výkonu funkce jednatelky Městské společnosti Bečov, s.r.o.
Usnesení schváleno 8 pro
3) MAS KRAJ ŽIVÝCH VOD, Z. S. - STRATEGIE
ZMě bere na vědomí informace starostky o schválení "Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje Kraj živých vod 2014–2020", která splnila
podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů a dalších krocích,
které povedou k možnosti získání dotace na dané oblasti
Usnesení schváleno 8 pro
4) ZÁPISY ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ
ZMě bere na vědomí zápisy členských organizací města, MAS, Kraj živých
vod, z. s., NGA RSL 89. zasedání Správní rady dne 29. 06. 2017, SHSČMS
(20. 09. 2017 se koná krajská sekce), VSOZČ, Euregia Egrensis
Usnesení schváleno 8 pro
5) INFORMACE O DOTACÍCH A PRŮBĚHU A PŘÍPRAVĚ REALIZACÍ –
BEČOVSKÉ SLAVNOSTI – SETKÁNÍ SPOLKŮ, POZNÁVÁME SE,
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ, DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO HASIČE,
PANORAMATICKÁ MAPA, NÁDRAŽNÍ UL., ELEKTRONICKÁ PLATBA
PARKOVÁNÍ, CHODNÍK PLZEŇSKÁ, ATD.
ZMě bere na vědomí informace:
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a) Bečovské slavnosti – probíhá vyúčtování
b) protipovodňová opatření – probíhá realizace
c) dopravní automobil – schválená dotace Karlovarským krajem
d) panoramatická mapa – vytištěna
e) Nádražní ul. - letos proběhne oprava a bude zahájeno zpracování projektové
dokumentace
f) elektronická platba parkování – realizováno
g) chodník Plzeňská – probíhá stavební řízení
Usnesení schváleno 8 pro
6) PARNERSTVÍ MEZI MĚSTY – ESCHENBURG
ZMě bere na vědomí informace starostky o partnerství mezi městy Bečov
nad Teplou a Eschenburg a podepsané deklaraci spolupráce a naplánovaném
slavnostním podpisu Smlouvy o partnerství v Eschenburgu a dále přípravě
výměnného pobytu mezi městy v květnu 2018
Usnesení schváleno 8 pro
K bodu 5) programu – Různé
1) DOTACE A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
A) ZMě ruší přijaté RO č.4/2017 z 21. ZMě
ZMě bere na vědomí RO č.4/2017
Zvyšují se příjmy
§3319 pol. 2329 Org.0025 Ná 041 Zd 5 - 249.418,23 Kč dotace z EUREGIO
EGRENSIS
Zvyšují se výdaje
§ 3319 pol.5…
- 249.418,23 Kč ost. záležitost kultury
Usnesení schváleno 8 pro
B) ZMě bere na vědomí přijaté RO č.5/2017
Zvyšují se příjmy
§ 5512 pol.2324
- 22.400,- Kč příspěvek hasiči (dopravní nehody)
Zvyšují se výdaje
§ 5512 pol. 5…
- 22.400,- Kč požární ochrana
Zvyšují se příjmy
Pol. 2420
- 20.000,- Kč - splátky půjček od obec. prosp. a pod.s.
Zvyšují se výdaje
§ 6171 pol. 5622
- 20.000,- Kč- neinv. půjčka spolkům
Přesun
z § 2321 pol. 5…
- 162.600,- Kč - odvádění a čišť. odp. vod
Přesun
na § 5512 pol.5…
- 99.600,- Kč - požární ochrana
na § 3113 pol. 5331
- 6.000,- Kč - příspěvek ZŠ a MŠ
na § 6171 pol. 5…
- 57.000,- Kč - činnost místní správy
Usnesení schváleno 8 pro
C) ZMě bere na vědomí přijaté RO č.6/2017
Zvyšují se příjmy
Pol. 4122 org. 040
- 150.000,- Kč dotace Karlovarský kraj oprava
chodníků
Zvyšují se výdaje
§ 2219 pol.5… org. 040 - 150.000,- Kč oprava chodníků
Zvyšují se příjmy
Pol. 4116 ÚZ 34053
- 63.000,- Kč dotace knihovna Obnova techniky
a rozšíření služeb veřejnosti
Zvyšují se výdaje
§ 3314 pol.5…ÚZ 34053 - 63.000,-Kč knihovna Obnova techniky
a rozšíření služeb veřejnosti
Usnesení schváleno 8 pro
D) ZMě schvaluje RO č.7/2017
Přesun
z § 2212 pol. 5…
- 800.000,- Kč silnice
z § 2212 pol. 6…
- 91.492,80,- Kč silnice

přesun
na § 2219 pol.5…org. 040 - 891.492,80,- Kč oprava chodníků
Zvyšují se příjmy
§ 6171 pol. 2324
- 32.500,- Kč činnost místní správy
Zvyšují se výdaje
§ 3314 pol.5…
- 32.000,- Kč knihovna Obnova techniky a rozšíření
služeb veřejnosti
§ 3632 pol. 5…
- 500,- Kč pohřebnictví elektrická energie
Zvyšují se příjmy
§ 2219 pol. 2111
- 140.000,- Kč ostatní záležitost pozemních komunikací
Zvyšují se výdaje
§ 3639 pol.5…
- 140.000,- Kč parkovací automaty
Přesun
z §3322 pol. 5…
- 148.800,- Kč zachování a obnova kulturních
památek
přesun
na § 3639 pol.5…
- 148.800,- Kč komunální služby
Zvyšují se příjmy
pol. 4121
- 41.472,- Kč neinvestiční přijaté transfery
od obcí
Zvyšují se výdaje
§ 3113 pol. 5….
- 41.472,- Kč základní škola školní jídelna
Financování
Pol. 8123
- 471.515,- Kč úvěr „Rozšíření partnerské spolupráce
– Poznáváme se“
Zvyšují se výdaje
§ 3319 pol.5… org.0041
- 471.515,- Kč úvěr „Rozšíření partnerské spolupráce
– Poznáváme se“
Usnesení schváleno 8 pro
2) KRONIKA 2014 A 2015
ZMě schvaluje zápis Kroniky města Bečov nad Teplou za roky 2014 a 2015.
Usnesení schváleno 8 pro
3) PŘÍPRAVA ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2018 A PODNĚTY OBČANŮ
ZMě bere na vědomí informace o závazcích, dotačních možnostech
do rozpočtu města v roce 2018.
Usnesení schváleno 8 pro
4) INFORMACE
A) ZMě bere na vědomí uskutečněný dílčí audit hospodaření města Bečov
nad Teplou za rok 2017, se závěrem – bez výhrad
Usnesení schváleno 8 pro
				
B) ZMě schvaluje na další volební období prosinec 2017 – listopad 2020,
do Školské rady ZŠ a MŠ Bečov n/T– zástupce zřizovatele Základní školy
a mateřské školy Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary příspěvkové
organizace, paní Mgr. Dagmar Wizovskou, trvale bytem nám. 5. května 13,
Bečov nad Teplou a pana Mgr. Jiřího Kopárka, trvale bytem Krásný Jez 8,
Bečov nad Teplou
Usnesení schváleno 8 pro

stručný záznam diskuse k bodům jednání ZMě, která proběhla
před přijetím usnesení:
K bodu 1) - Zahájení a organizační záležitosti:
Bez dotazů a připomínek.
K bodu 2) – Kontrola plnění usnesení
Bez dotazů a připomínek.
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K bodu 3) – Smlouvy a další
1) Bez dotazů a připomínek.
2) Bez dotazů a připomínek.
3) Bez dotazů a připomínek.
4) Bez dotazů a připomínek.
5) Bez dotazů a připomínek.
6) Bez dotazů a připomínek.
7) Bez dotazů a připomínek.
8) Bez dotazů a připomínek.
9) Bez dotazů a připomínek.
K bodu 4) programu – Informace
1) Mgr. Jitka Rudolfová podala informace o kontrole krajské hygienické
stanice v objektu základní školy. Dále paní ředitelka podala informace
k harmonogramu školního roku 2017/2018.
Zastupitelé k tomuto bodu krátce diskutovali.
2) Zastupitelé k tomuto bodu krátce diskutovali.
3) Bez dotazů a připomínek.
4) Bez dotazů a připomínek.
5) K tomuto bodu proběhla krátká diskuze.
6) Bez dotazů a připomínek.

23/02 SMLOUVY:
1. O SPOLUPRÁCI PŘI TVORBĚ, AKTUALIZACI A
2. SPRÁVĚ DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY, DIGITÁLNÍ MAPY
VEŘEJNÉ
3. SPRÁVY KARLOVARSKÉHO KRAJE
4. DOTACE – CYKLOSTEZKA KARLOVARSKÝ KRAJ
5. POVĚŘENÍ STAROSTKY PODEPISOVAT DODATKY KE
6. SMLOUVÁM – S PŘEDMĚTEM PRODLOUŽENÍ TERMÍNU
7. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZŠ – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
8. DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA PROTIPOVODŇOVÝ PLÁN
23/03 OZV O VEDENÍ TECHNICKÉ MAPY OBCE
23/04 RŮZNÉ:
9. VYŘAZOVACÍ PROTOKOLY ČÍSLO 14-20
10. VÝJIMKA ZŠ A MŠ BEČOV NAD TEPLOU
11. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
12. ROZDĚLENÍ PŘISLÍBENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
S PRMPZ
13. POVĚŘENÍ K PŘÍPRAVĚ A PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE
14. INFORMACE
15. PRONÁJEM POZEMKU V K.Ú. KRÁSNÝ JEZ
16. ŽÁDOSTI O DOTACE NA ROK 2018
Navržený program schválen 9 hlasy
K bodu 1) programu – Zahájení a organizační záležitosti:

K bodu 5) programu – Různé
A) Zapisovatelem zápisu určen: Žaneta Svobodová
Schváleno 9 hlasy

1) Bez dotazů a připomínek.
2) Bez dotazů a připomínek.
3) Bez dotazů a připomínek.
4) Bez dotazů a připomínek.
A) Bez dotazů a připomínek.
B) Bez dotazů a připomínek.

B) Ověřovateli zápisu určeni: Mgr. V. Dicá, Bc. Anna Kubincová
Schváleno 9 hlasy

Nad rámec navrženého programu zastupitelé odpovídali na dotazy veřejnosti.

C) ZMě zvolilo návrhovou komisi ve složení
Předseda komise: Ing. Pavel Špak
Členové komise: Mgr. P. Omrai Kvitová, Mgr. Vladimír Dicá
Zvoleni 9 hlasy

Jednání 22. zasedání ZMě ukončeno v 19.40 hodin.
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 22. zasedání, ze dne 11. září
2017
Usnesení schváleno 9 hlasy

V Bečově nad Teplou dne 11. září 2017
Ověřovatelé zápisu:
Jiří Špak...........………………………
Lenka Sýkorová …………………………….

OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 2) programu – Smlouvy

Návrh programu a usnesení připravila: Olga Haláková
Hlasování a diskusi zapsala: Žaneta Svobodová

1) ZMě schvaluje Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
Digitální technické mapy, Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje
Usnesení schváleno 9 hlasy

Vyvěšeno dne ............2017
Sejmuto dne…………2017
Oľga Haláková
starostka města

23. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou (dále též jen ZMě)
konané v úterý 9. října 2017 od 17:30 hod. v Základní umělecké škole
J. Labitzkého v Bečově nad Teplou 1. patro – koncertní sál školy
Přítomni: Členové zastupitelstva města (dále též ZMě) dle prezenční listiny,
která je přílohou tohoto zápisu: O. Haláková, M. Nepraš, Ing. P.
Kužvart, Ing. P. Špak, Mgr. Petra Omrai Kvitová, Bc. A. Kubincová,
L. Sýkorová, J. Špak, Mgr. V. Dicá
Omluven:
23/01 ZAHÁJENÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
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2) ZMě bere na vědomí informace o dotaci Karlovarského kraje z titulu
Podpora cyklistické infrastruktury ve výši 200.000,-Kč
Usnesení schváleno 9 hlasy
3) ZMě schvaluje pověření starostky:
a) podepisovat Dodatky ke smlouvám, které se týkají posunutí termínu plnění
zakázky. Informace o takto podepsaném Dodatku bude předložena
na nejbližším jednání zastupitelstva.
b) k přijetí rozpočtových opatření u projektu Protipovodňová opatření –
varovný a informační systém a protipovodňový plán:
- v případě, že dotační, finanční příspěvky přišly na účet města
- a pro upřesnění spolupodílu města
Usnesení schváleno 9 hlasy
4) ZMě
a) bere na vědomí Protokol o výběru zhotovitele zakázky "Stavební úpravy
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objektu Základní školy a mateřské školy Bečov nad Teplou, rozdělené
na dílčí etapy" ze dne 4. října 2017 a určeném pořadí předložených nabídek
dle podmínek výzvy
b) schvaluje zadání zakázky zpracování projektové dokumentace a inženýrské
činnosti na akci "Stavební úpravy objektu Základní školy a mateřské školy
Bečov nad Teplou, rozdělené na dílčí etapy" a uzavření smlouvy o dílo mezi
městem a Ing. Milošem Trnkou, Vrchlického 16, Karlovy Vary, za celkovou
cenu 340.200,-Kč (není plátce DPH)
Usnesení schváleno 9 hlasy
5) ZMě schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě Zpracování digitálního
povodňového plánu pro město Bečov nad Teplou, týkající se posunutí
termínu realizace.
Usnesení schváleno 9 hlasy
K bodu 3) programu – OZV o vedení technické mapy obce
ZMě bere na vědomí předložený vzor OZV
Usnesení schváleno 9 hlasy
K bodu 4) programu – Různé
1) ZMě schvaluje vyřazovací protokoly číslo 14–20, předložené Městským
úřadem
Usnesení schváleno 9 hlasy
2) ZMě schvaluje na základě žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou,
výjimku z počtu žáků pro Základní školu a mateřskou školu Bečov nad Teplou,
příspěvkovou organizaci, okres Karlovy Vary, pro školní rok 2017/2018
Usnesení schváleno 9 hlasy
3) ZMě bere na vědomí přijatá Rozpočtová opatření
A) RO č.8/2017 – 26.9.2017
Zvyšují se příjmy
Pol. 4122 ogr.0034
- 200.000,- Kč dotace Karlovarský
kraj cyklostezka
Zvyšují se výdaje
§ 3636 pol.5… org. 0034
- 200.000,- Kč cyklostezka
Zvyšují se příjmy
Pol. 4122 org. 0018
- 33.686,- Kč dotace hasiči
Zvyšují se výdaje
§ 5512 pol.5… or.0018
- 33.686,-Kč věcné vybavení hasiči
Usnesení schváleno 9 hlasy
B) ZMě schvaluje Rozpočtová opatření
RO č.9/2017 – 9.10.2017
Zvyšují se příjmy
§ 5512 pol.2324
- 33.600,- Kč příspěvek hasiči (dopravní nehody)
Zvyšují se výdaje
§ 5512 pol. 5…
- 33.600,- Kč požární ochrana
Přesun
z § 3723 pol. 6…
- 50.000,- Kč sběr a odvoz ostatních odpadů
z § 3745 pol. 5…
- 18.000,- Kč péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Přesun
na § 2143 pol. 5…
- 68.000,- Kč cestovní ruch
Přesun
z § 3635 pol. 6…
- 50.000,- Kč územní plánování
Přesun
na § 3636 pol. 5…
- 40.000,- Kč územní rozvoj
na § 3639 pol.5…
- 10.000,- Kč komunální služby
Usnesení schváleno 9 hlasy
4) ZMě schvaluje:
rozdělení finančních dotačních prostředků Ministerstva kultury ČR dle rozpisu
MK ČR na rok 2017, v souladu s vydaným Rozhodnutím MK ČR takto:

∙∙ Římskokatolická farnost Bečov nad Teplou – vitrážové okno z Programu
171.000,-Kč dle městem schválené VPS
∙∙ Město Bečov nad Teplou – vrata radnice z Programu 97.000,-Kč, (město
4.200,-Kč), Vstupní dveře ZUŠ J. L. z Programu 62.000,-Kč (4.700,- Kč
město)
Usnesení schváleno 9 hlasy
5) ZMě schvaluje přípravu a podání žádosti a pověřuje starostku města
zpracováním žádosti o dotaci z:
A) Programu regenerace MPZ a MPR MK ČR na rok 2018, (Anketní dotazník
do 15. listopadu) za Město Bečov nad Teplou – oprava fasády objektu ZUŠ
J. L., oprava fasády radnice – stavební úpravy objektu základní školy,
Sloup P. Marie – restaurování, Římskokatolická farnost Bečov nad Teplou,
vitrážové okno – restaurování
B) Euregia Egrensis – Bečovské slavnosti
C) Karlovarský kraj
Program obnovy venkova – ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Podpora rozvoje cyklistické dopravní infrastruktury
D) MŽP ČR – dotace na efektivní hospodaření s vodou, zajištění skal
na Mariánskolázeňské ul., sběrný dvůr
E) MŠMT ČR a MMR ČR (příjem dotací do 31. října), případně využití dalších
možných výzev – Dotace na sportovní a dětská hřiště
Usnesení schváleno 9 hlasy
6) ZMě bere na vědomí informace:
- o stavu lávky nad řekou Teplá
- možnosti registrace seniorských pasů
Usnesení schváleno 9 hlasy
7) ZMě souhlasí s pronájmem pozemku v k. ú. Krásný Jez p. p. č.746/9
ve vlastnictví města Horní Slavkov, o výměře 14.000 m2, vodní plocha.
Žádost bude projednána v majetkové komisi a Radě města Horní Slavkov
Usnesení schváleno 9 hlasy
8) ZMě schvaluje
a) příjem dotace od Karlovarského kraje na pořízení dopravního automobilu
pro jednotku sboru dobrovolných hasičů v Bečově nad Teplou ve výši
438.020,-Kč (slovy čtyři sta třicet osm tisíc dvacet korun českých)
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů Bečov nad Teplou dle návrhu v příloze a pověřuje
starostku města jejím podpisem
c) pořízení 1 dopravního automobilu vybraného ke koupi na základě
výběrového řízení Karlovarského kraje (dle Smlouvy o společném postupu při
centralizovaném zadávání – veřejná zakázka „Pořízení devíti (9) nových
dopravních automobilů do vybavení jednotek SDH obcí“ pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů v Bečově nad Teplou v hodnotě 876.040,-Kč s DPH
a pověřuje statutárního zástupce obce, starostku k podpisu Kupní smlouvy,
dle návrhu v příloze.
Usnesení schváleno 9 hlasy
stručný záznam diskuse k bodům jednání ZMě, která proběhla
před přijetím usnesení:
K bodu 1) - Zahájení a organizační záležitosti:
Bez dotazů a připomínek.
K bodu 2) - Smlouvy
Bod 1) Zastupitelé k tomuto bodu krátce diskutovali.
Bod 2) Bez dotazů a připomínek.
Bod 3) Bez dotazů a připomínek.
Bod 4) Zastupitelé k tomuto bodu krátce diskutovali.
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Bod 5) O. Haláková a M. Nepraš podali k tomuto bodu vysvětlení.
K bodu 3) - OZV o vedení technické mapy obce
Zastupitelé k tomuto bodu krátce diskutovali.
K bodu 4) - Různé 4
Bod 1) Bez dotazů a připomínek.
Bod 2) Paní ředitelka J. Rudolfová k tomuto bodu podala vysvětlení.
Bod 3) Bez dotazů a připomínek.
Bod 4) O. Haláková k tomuto bodu podala vysvětlení.
Bod 5) O. Haláková k tomuto bodu podala vysvětlení.
Bod 6) O. Haláková k tomuto bodu podala vysvětlení.
Bod 7) Zastupitelé k tomuto bodu diskutovali.
Bod 8) Bez dotazů a připomínek.

K bodu 1) programu – Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určen: Jiřina Horváthová
Schváleno 8 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: Ing. P. Kužvart, L. Sýkorová
Schváleno 8 hlasy
C) ZMě zvolilo návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: Ing. Pavel Špak
Členové komise: Mgr. P. Omrai Kvitová, Mgr. Vladimír Dicá
Zvoleni 8 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis zastupitelstva města Bečov nad Teplou ze
svého 23. zasedání, ze dne 9. října 2017
Usnesení schváleno 8 hlasy

Jednání 23. zasedání ZMě ukončeno v 19.00 h
V Bečově nad Teplou dne 9. října 2017
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Vladimír Dicá………………………………….
Bc. Anna Kubincová….…………………………….
Návrhy programu a usnesení připravila: Oľga Haláková
Hlasování a diskusi zapsala: Žaneta Svobodová
Vyvěšeno dne ............2017
Sejmuto dne………....2017

K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení
Oľga Haláková
starostka města

24. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou, které se koná
v úterý 21. listopadu 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, L.
Sýkorová, Mgr. V. Dicá, Jiří Špak
Omluven: Miroslav Nepraš do bodu jednání 24/03/11 v 18:02 hodin
PROGRAM:
24/01 - ZAHÁJENÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
24/02 – KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
24/03 – SMLOUVY A DALŠÍ
1. SMLOUVA – PASPORTIZACE OBJEKTU ZUŠ J.L.
2. SMLOUVA – DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ
STRAVOVÁNÍ
3. SMLOUVA – VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O NÁKUPU
A ZPRACOVÁNÍ KNIŽNÍCH FONDŮ
4. SMLOUVA KONCERT KOČKO&ORCHESTR, SMLOUVY O
REKLAMĚ
5. NAVÝŠENÍ CEN ZA LIKVIDACI ODPADŮ
6. DODATEK KE SMLOUVĚ O ÚVĚRU
7. MAS KRAJ ŽIVÝCH VOD, Z.S. - Místní akční plán
rozvoje vzdělávání v ORP Karlovy Vary 2017–2023
8. ELEKTROMOBILITA – SFŽP
9. VOLBA PŘÍSEDÍCÍCH PRO OBDOBÍ 2018-2022
10. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE-SLUŽEBNOSTI
STAVBA č. IE-12-0006266/VB 1 ZE DNE 14.12.2016.
11. VÝPŮJČNÍ SMLOUVA VODNÁ
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12. POZEMKY – ZÁMĚRY A PŘEVODY POZEMKŮ
13. DODATEK KE SMLOUVĚ – FORNICA GRAPHICS, S.R.O.
24/04 – INFORMACE
1. ZŠ a MŠ BEČOV NAD TEPLOU
2. MSB, S.R.O.
3. ZÁPISY ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ
24/05 - RŮZNÉ
1. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
2. PŘÍPRAVA ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2018
3. POZEMEK V KRÁSNÉM JEZU – ŽÁDOST O PRONÁJEM CELÉHO
POZEMKU
4. POVODŇOVÁ KONTROLA
Navržený program schválen 8 hlasy

Informace starostky o plnění usnesení, finančních závazcích města:
Trvá plnění usnesení:
19/07/08 - Boží muka – dotace potvrzena realizace probíhá
19/08/05/B, C –čekárna Vodná – probíhá mostek ve Vodné,
20/03/09 - střecha radnice – žádost o dotaci podána
21/02/08 – kamery – příprava na leden 2018
21/02/09 - PD základní škola – probíhá
21/02/13 - studie DH – probíhá
21/06 - čestné občanství – naplánováno na prosinec 2017
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 3) programu – Smlouvy a další
1) ZMě schvaluje Smlouvu na vypracování pasportu objektu Základní
umělecké školy Josefa Labitzkého (stavební část, včetně průvodní a souhrnné
technické zprávy, půdorysy všech podlaží, krov, řezy a pohledy budovy) dle
předložené nabídky paní Aleny Sandrové, Závodu míru 584/7, Karlovy Vary,
za cenu 24.000,-Kč. Dokumentace bude zhotovena ve 2 pare v tisku a 1xCD
s PD ve formátu pdf a dwg.
Usnesení schváleno 8 hlasy
2) ZMě schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění stravování ze dne 22.
09. 2017 mezi městem a Scolarest zařízení školního stravování spol. s r.o.,
Jankovcova 1603/47a,
IČ:256 07341. Obsahem Dodatku je navýšení ceny obědů ve školní jídelně
Usnesení schváleno 8 hlasy
3) ZMě schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o nákupu a zpracování knihovních
fondů pořízených z prostředků provozovatele knihovny a jejich distribuce
v roce 2018, s příspěvkem města ve výši 21.730,-Kč
Usnesení schváleno 8 hlasy
4) ZMě schvaluje smlouvy na zajištění programu Rozsvícení vánočního
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stromečku a příspěvky městu:
A) Smlouvu mezi městem a Štěpánkou Kubíčkovou, Perunova 3, Praha
na zajištění veřejné umělecké produkce Tomáš Kočko&Orchestr
B) Smlouvu mezi městem a Resur spol. s r.o., Mostecká 187, 362 32 Otovice
u Karlových Varů, IČO: 18225489, na finanční příspěvek na reklamu
ve výši 2.000,- Kč
C) Smlouvu mezi městem a Marius Pedersen, a.s., Čankovská 61, Karlovy
Vary, 360 05 na finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč
Usnesení schváleno 6 hlasy, proti 1(Lenka Sýkorová), zdržel se 1(Bc. Anna
Kubincová)
5) ZMě schvaluje změnu Přílohy č. 2 – Ceník, ke Smlouvě o likvidaci odpadu
mezi městem
a Marius Pedersen, a.s., kterou se navyšuje cena likvidace odpadu, hrazena
městem Bečov nad Teplou, o 4,1 % ročně a to od 1.1.2018
Usnesení schváleno 8 hlasy
6) ZMě schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt
„Rozšíření partnerské spolupráce – Poznáváme se“ mezi městem a Euregio
Egrensis, Regionálním sdružením obcí a měst (důvod – prodloužení termínu
realizace)
Usnesení schváleno 8 hlasy
7) ZMě schvaluje dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP
Karlovy Vary 2017–2023 schválený dne 26. 9. 2017 Řídícím výborem MAP,
součástí dokumentu je také akční plán na školní rok 2017/2018
Usnesení schváleno 8 hlasy
8) ZMě bere na vědomí informace o elektromobilitě a nabídce dobíjecí stanice
Usnesení schváleno 8 hlasy
9) ZMě zvolilo jako přísedící Okresního soudu v Karlových Varech, Moskevská
17, 360 33 Karlovy Vary, pro volební období 2018–2022, za Město Bečov nad
Teplou, paní Jiřinu Urbánkovou, bytem Nová 449, 364 64 Bečov nad Teplou
Usnesení schváleno 8 hlasy
10) ZMě schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti mezi
městem a ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035. Rozsah
věcného břemene na Dotčené nemovitosti podle této smlouvy je vymezen
v geometrickém plánu č. 661-340/2017
Usnesení schváleno 8 hlasy
11) ZMě schvaluje Smlouvu o krátkodobé výpůjčce pozemků v k. ú. Vodná
a o uvedení vypůjčených pozemků do původního stavu, mezi městem
a EDIKT a.s., České Budějovice, v souvislosti s kolejovou stavbou Karlovy
Vary – Mariánské Lázně
Usnesení schváleno 9 hlasy
12)
A) ZMě vyhlašuje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 391/8 v k.ú.
Krásný Jez, druh pozemku TTP, výměra 65 m2
Usnesení schváleno 9 hlasy
B) ZMě schvaluje prodej pozemků p.č. 1547/1 v k.ú. Bečov nad Teplou, druh
pozemku TTP, výměra 4239 m2 a p.č. 1548/1 v k.ú. Bečov nad Teplou, druh
pozemku TTP, výměra 1709 m2, za cenu 26,- Kč/m2 (celkem 154.648,- Kč),
panu Václavu Ušákovi, Moskevská 910/5, Karlovy Vary
Usnesení schváleno 9 hlasy
C) ZMě bere na vědomí informace o možnosti koupi části pozemku u nádraží
(bude projednáno v prosinci 2017, v rámci rozpočtu na rok 2018)
Usnesení schváleno 9 hlasy

Teplou dle přiloženého seznamu
Usnesení schváleno 9 hlasy
13) ZMě schvaluje Dodatek ke Smlouvě o dílo se společností FORNICA
GRAPHICS, s.r.o., k projektu „Rozšíření partnerské spolupráce – Poznáváme
se“, který se týká prodloužení termínu realizace
Usnesení schváleno 9 hlasy
K bodu 4) programu – Informace
1)
A) ZMě bere na vědomí informace o zřízení Školské rady Základní školy
a mateřské školy Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková
organizace, Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou
Usnesení schváleno 9 hlasy
B) ZMě schvaluje v souladu s žádostí ředitelky školy (dle § 23*, školského
zákona č. 561/2004 Sb., a § 4 vyhl. č. 48/2005 Sb., dle výkazu k 30. 09.
2017), ze dne 13.11.2017, povolení výjimky z počtu žáků ZŠ a dětí v MŠ
a dofinancování chybějících mzdových prostředků na platy učitelů pro školní
rok 2017/2018, pro Základní školu a mateřskou školu Bečov nad Teplou,
okres Karlovy Vary, příspěvková organizace, Školní 152, 364 64 Bečov nad
Teplou. Výše bude upřesněna po předání výsledku hospodaření školy
a zapracovaná do návrhu rozpočtu na rok 2018
Usnesení schváleno 9 hlasy
2)
A) ZMě žádá jednatele Městská společnost Bečov, s.r.o. o předložení Plánu
údržby na rok 2018 v termínu do 5. 12. 2017
Usnesení schváleno 9 hlasy
B) ZMě schvaluje objednávku prací v Nádražní ulici u Městské společnosti
Bečov, s.r.o., dle předloženého seznamu, do finanční výše 180.000,-Kč
Usnesení schváleno 9 hlasy
3) ZMě bere na vědomí zápisy organizací, ve kterých je město Bečov nad
Teplou členem NGA SL, VSOZČ, EE, SHSČMS
Usnesení schváleno 9 hlasy
K bodu 5) programu – Různé
1) Rozpočtová opatření
A) ZMě bere na vědomí přijata Rozpočtová opatření
RO č.10/2017 – přijato 20.10.2017
Zvyšují se příjmy
Pol. 4111 ÚZ 98071
- 24.058,- Kč dotace volby do Poslanec. sněmovny
Parlamentu ČR
Zvyšují se výdaje
§ 6114 pol. 5… ÚZ 98071 - 24.058,- Kč volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Zvyšují se příjmy
Pol. 4116 ÚZ 14004
Zvyšují se výdaje
§ 5512 pol.5… ÚZ 14004
Zvyšují se příjmy
Pol. 4116 ÚZ 34054
Zvyšují se výdaje
§ 3322 pol. 5…ÚZ34054
§ 3322 pol. 5…ÚZ34054
§ 3322 pol. 5…ÚZ34054

- 87.061,- Kč dotace hasiči
- 87.061,- Kč oborná příprava, uskutečněný
zásah, věcné vybavení hasiči
- 330.000,- Kč dotace Program regenerace památkových
rezervací a zón
- 62.000,- Kč ZUŠ restaurování vstupních dveří
- 97.000,-Kč radnice restaurování vstupních dveří
- 171.000,- Kč kostel sv. Jiří, restaurování vitráže

D) ZMě vyhlašuje záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Bečov nad
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RO č.11/2017 – přijato 8.11.2017
Zvyšují se příjmy
Pol. 4116 nástroj 106 zdroj 5 ÚZ 15011 org.0036
- 101.640,- Kč
dotace zpracování digitálního
plánu a vybudování varovného
výstražného systému
Pol. 4216 nástroj 106 zdroj 5 ÚZ 15974 org.0036
- 1.330.611,10 Kč
dotace zpracování digitálního
plánu a vybudování varovného
výstražného systému
Zvyšují se výdaje
§ 2399 pol. 5… nástroj 106 zdroj 5 ÚZ 15011 org.0036 - 101.640,- Kč
dotace zpracování digitálního
plánu a vybudování varovného
výstražného systému
§ 2399 pol. 6… nástroj 106 zdroj 5 ÚZ 15974 org.0036 - 1.330.611,10 Kč
dotace zpracování digitálního
plánu a vybudování varovného
výstražného systému
Přesun
z § 3636 pol. 6121
- 120.261,90 Kč - územní rozvoj
z § 2399 pol. 6…
- 450.000,- Kč - digitální povodňový
plán
z § 3636 pol. 6121
- 38.908,- Kč - územní rozvoj
Přesun
na § 2399 pol. 6… nástroj 106 zdroj 1 org.0036
- 120.261,90 Kč
zpracování digitálního plánu
a vybudování varovného
výstražného systému
na § 2399 pol.6… nástroj 106 zdroj 1 org.0036
- 450.000,- Kč zpracování digitálního plánu
a vybudování varovného
výstražného systému
na § 2399 pol.6…org.0036
- 38.908,- Kč zpracování digitálního plánu
a vybudování varovného
výstražného systému
RO č. 12/2017 - přijato 13.11.2017
Zvyšují se příjmy
Pol. 4116 ÚZ 33060
- 38.000,- Kč podpora zabezpečení pro
Základní školu a mateřskou
školu Bečov n.T.
Zvyšují se výdaje
§ 3113 pol. 5336 ÚZ 33060
- 38.000,- Kč podpora zabezpečení pro
Základní školu a mateřskou
školu Bečov n.T.
Usnesení schváleno 9 hlasy
B) ZMě souhlasí s vrácením dotace od Karlovarského kraje – odboru
regionálního rozvoje, na „Cyklostezku Teplá – lávka do Botanické zahrady –
DUR“ ve výši 200.000,-Kč z důvodu krátkého času na vypracování studie.
Žádost o dotaci bude podána na rok 2018
Usnesení schváleno 9 hlasy
C) ZMě schvaluje Rozpočtová opatření
RO č. 13/2017
Přesun
z 3632 pol. 6121
Přesun
na § 3639 pol. 5…
Snižují se příjmy
Pol. 4122 org. 0034
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- 150.000,- Kč - pohřebnictví
- 150.000,- Kč - komunální služby

- 200.000,- Kč dotace Karlovarský
kraj cyklostezka - vratka

Snižují se výdaje
§ 3636 pol.5… org. 0034
Usnesení schváleno 9 hlasy

- 200.000,- Kč cyklostezka

D) ZMě pověřuje starostku města k provedení Rozpočtového opatření, které
souvisí s příjmem finančních prostředků na Dopravní automobil z dotace
Karlovarského kraje ve výši 438.020,-Kč a dotace Ministerstva vnitra ČR,
ve výši 438.020,-Kč. Celková částka činí 876.040,-Kč
Usnesení schváleno 9 hlasy
2) ZMě bere na vědomí informace
a) o přípravě rozpočtu na rok 2018
b) o získané dotaci Ministerstvo zemědělství ČR ve výši 700.000,-Kč na opravu
hřbitovní zdi a ZMě pověřuje starostku připravit realizaci opravy v roce 2018
a do rozpočtu města zařadit finanční podíl ve výši 30 % z celkového
rozpočtu opravy
c) Dopravní automobil slavnostně převezmeme 24.11.2017 (Haláková, Nepraš)
d) nabídka na opravu a nátěr střechy sokolovny - 142. 757,00
Usnesení schváleno 9 hlasy
3) ZMě souhlasí s úpravou usnesení Bod jednání 23/04/07 ze dne 9. října
2017, kde je v žádosti o pronájem pozemku v k. ú. Krásný Jez p. p. č.746/9
od města Horní Slavkov pozměněna požadovaná plocha na celý pozemek
o výměře 24.217 m2
Usnesení schváleno 9 hlasy
4) ZMě bere na vědomí zápis o povodňové kontrole na řece Teplá ze dne 3.
listopadu 2017 a souhlasí s podáním záměru (Povodí Ohře, MMKV) umístění
rozrážeče proudnice před poškozený pilíř u lávky na řece Teplá
Usnesení schváleno 9 hlasy
stručný záznam diskuse k bodům jednání ZMě, která proběhla
před přijetím usnesení:
K bodu 1) - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Bez dotazů a připomínek.
B) Bez dotazů a připomínek.
C) Bez dotazů a připomínek.
D) Bez dotazů a připomínek.
K bodu 2) – Kontrola plnění usnesení
Bez dotazů a připomínek.
K bodu 3) - Smlouvy
Bod 1) Bez dotazů a připomínek.
Bod 2) Bez dotazů a připomínek.
Bod 3) Bez dotazů a připomínek.
Bod 4) Zastupitelé k tomuto bodu diskutovali.
Bod 5) Bez dotazů a připomínek.
Bod 6) Oľga Haláková podala k tomuto bodu vysvětlení.
Bod 7) Oľga Haláková podala k tomuto bodu vysvětlení.
Bod 8) Bez dotazů a připomínek.
Bod 9) Bez dotazů a připomínek.
Bod 10) Bez dotazů a připomínek.
Bod 11) K tomuto bodu proběhla diskuze.
Bod 12)
A) Pan Ing. Petr Kužvart podal k tomuto bodu vysvětlení.
B) Pan Ing. Petr Kužvart podal k tomuto bodu vysvětlení.
C) Paní starostka Oľga Haláková podala k tomuto bodu vysvětlení.
Proběhla krátká diskuze zastupitelů.
D) Paní starostka Oľga Haláková podala k tomuto bodu vysvětlení.
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Bod 13) Paní starostka Oľga Haláková podala k tomuto bodu vysvětlení.
K bodu 4) - Informace
Bod 1)
A) Bez dotazů a připomínek.
B) Paní ředitelka Mgr. Jitka Rudolfová podala k tomuto bodu
vysvětlení.
Bod 2)
A) Bez dotazů a připomínek.
B) K tomuto bodu proběhla diskuze o Nádražní ulici.
Bod 3) Bez dotazů a připomínek.
K bodu 5) - Různé
Bod 1)
A) Bez dotazů a připomínek.
B) Paní starostka Oľga Haláková podala k tomuto bodu vysvětlení.
C) Bez dotazů a připomínek.
Bod 2)
a) Paní starostka Oľga Haláková podala k tomuto bodu vysvětlení.
b) Paní starostka Oľga Haláková podala k tomuto bodu vysvětlení.
c) Bez dotazů a připomínek.
d) Bez dotazů a připomínek.

V následující diskuzi zaznamenáváme:
Dotaz p. Sýkorové: zda se řeší přerostlé větve u pomníku před školou
Odpověď: O. Haláková: ano, v těchto dnech, kdy jsou větve bez listí budou
zkráceny tak, aby byla vidět horní část pomníku
Dotaz p. Sýkorová: dotaz na p. Kužvarta – zda není možné větší stromy
v intravilánu ořezat anebo odstranit (borovice před
„Korunou“, na Plzeňské ulici atd.) a taktéž nálety
Odpověď: p. Kužvart - povolení k pokácení má svá pravidla….o povolení
může žádat kdokoliv, nemusí to být majitel daného
pozemku; po vichřici markantně narostly žádosti
občanů o pokácení stromů
Diskuzi ukončila O. Haláková se závěrem – nálety odstraní MSB, s.r.o.,
o ořezání památných stromů požádá Město CHKO SL;
Jednání 24. zasedání ZMě ukončeno v 19:42 h
V Bečově nad Teplou dne 21. listopadu 2017
Ověřovatelé zápisu:
Ing. P. Kužvart ……………………………
L. Sýkorová ….…………………………….
Návrhy programu a usnesení připravila: Oľga Haláková
Hlasování a diskusi zapsala: Jiřina Horváthová
Vyvěšeno dne ............2017
Sejmuto dne………...2017
Oľga Haláková
starostka města

Bod 3) K tomuto bodu proběhla diskuze.
Bod 4) Bez dotazů a připomínek.

"Devítimístný dopravní automobil ve vlastnictví Města Bečov nad Teplou bude
užíván pro potřeby dobrovolných hasičů. Jeho cena ve výši 876.000,- byla
uhrazena z dotace Ministerstva vnitra ČR a Karlovarského kraje."

"Mezinárodní kovářské sympozium a výstava kovářských, uměleckých děl na
náměstí před radnicí."

"Dopravní automobil byl hezkým dárkem pod stromečkem."
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KUCHYŇSKÝ BIOODPAD DO SMĚSNÉHO ODPADU NEPATŘÍ
Vadí Vám zapáchající popelnice? Pokud ANO, stačí popelnici dát do stínu,
nechat pootevřené víko a hlavně do popelnice nedávat kuchyňský bioodpad.
Nejefektivnějším způsobem nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
především odpadem z kuchyně (včetně plesnivého pečiva) je kompostování. Přirozeným rozkladem bioodpadu v kompostérech vznikají vhodné podmínky pro řadu organismů, které právě tento odpad zpracovávají. Jinak
řečeno, když se dodrží správné postupy pro kompostování, bioodpad přímo
mizí před očima a především nezapáchá! Většina lidí ovšem neví, za jaký
konec tuto problematiku uchopit a raději hodí bioodpad do popelnice. Kompostování přitom není žádná věda a v následujícím návodu se o tom přesvědčíte.
Je potřeba dodržet základní podmínky:
1. udržování správného poměru dusíku a uhlíku (N:C)
Jinak řečeno také „kombinování hnědého se zeleným“. Zelený odpad je bohatý na dusík a vodu (např. tráva) a hnědý odpad je bohatý na uhlík (např. suché
listí). Pozor ovšem v období podzimu! Suché listí je dobré kombinovat například s trávou, jinak se v jedné hromadě listy na sebe nalepí a vytvoří neprostupný „krunýř“, po kterém steče veškerá voda, jádro kompostu vyschne
a proces rozkladu se zastaví. Listí je lepší ponechat v pytlích a průběžně přidávat na kompost spolu s trávou. Smíchat trávu s listím můžeme také jednoduše poházením listí na trávu, kterou se chystáme posekat. Dojde-li listí,
můžeme použít popel ze dřeva (POZOR, ne popel z uhlí!).

2. správná vlhkost kompostu
Dodržování správné vlhkosti kompostu je velice důležité, protože jakmile je
v kompostu více vody, než má být (tzn. po zmáčknutí kompostu v dlani z něj
vytéká voda (viz. první obrázek čl. 2.), začne kompost hnít a tím pádem zapáchat. Velkému množství vody se dá předejít přidáním suchého bioodpadu
(např. piliny, suché listí, nebo nerecyklovatelný papír – papírové utěrky, proložka od vajíček, atd.). Když je v kompostéru málo vody (tzn. po zmáčknutí
v dlani se sype (viz. druhý obrázek čl. 2), organismům se přestává dařit,
v kompostéru se mohou objevovat mravenci a odpad neubývá. Poté stačí
kompost zalít vodou. Pokud kompost zmáčknete v dlani, nevytéká z něj žádná
voda a hmota drží při sobě, máte vyhráno (viz. poslední obrázek čl. 2).

3. přístup vzduchu do kompostu
Aby všechno v kompostéru probíhalo tak, jak má, je dobré jednou za čas
kompost „překopat“. Nejen že se kompost provzdušní, ale také budou mít
organismy k nové hmotě přístup ze všech stran, a ne pouze ze spodu, jak
tomu je u nepřekopaného kompostu. Tady platí známé pravidlo: Je váš kompost cítit? Překopejte ho! A opravdu to funguje.
Další praktické rady, jak zdokonalit kompostování
∙∙ Mějte kompost ve stínu a ve styku s půdou, případně do něj čas od času
přidejte zeminu.
∙∙ Misku či kbelík, do kterého sbíráte bioodpad, po každém vyprázdnění
vypláchněte vodou a s ní pak kompost zalejte. Nádoba bude vypláchnutá
a kompost dostatečně vlhký.
∙∙ Slupky od citrusových plodů se dají také kompostovat, ale nesmí jich
na kompost přijít příliš mnoho zároveň.
∙∙ Dají se kompostovat i proložky od vajíček, plesnivé PEČIVO a také pečící
papír.
∙∙ Věci, které do kompostéru nepatří, poznáte tak, že v něm zůstanou po celou
dobu kompostování.
∙∙ Na kompost můžete dát i kosti, nebudou Vám zapáchat v popelnici. Pokud
se nerozloží, není problém je z kompostu vysbírat.
∙∙ Kompostujte pomocí žížal, protože žížaly stimulují činnosti organismů,
rozmělňují bioodpad (čímž kompost provzdušňují) a také jsou indikátorem
toho, že je kompost v pořádku. Je-li s kompostem něco špatně, žížaly jej
opouštějí.
∙∙ Menší kusy odpadu se rychleji kompostují. Tohle pravidlo platí například
u větví. Pokud domácnost nevlastní štěpkovač, může si pomoci sekačkou
na trávu, která větvičky rozmělní na menší kousky.
Kompostovat se dá několika způsoby, například na volně ploše, na starém
hnojišti nebo v nádobě přímo určené ke kompostování (v kompostéru). Třetí
varianta je v dnešní době nejvýhodnější, protože esteticky lépe působí, zabraňuje návštěvám škůdců a také částečně chrání kompost před promáčením
a vysušením.
Buďte si jistí, že vyhazováním biologicky rozložitelného odpadu především toho kuchyňského do kompostérů, předejdete zápachu ve vašich
popelnicích se směsným komunálním odpadem, a navíc se zbavíte složky
odpadu, za kterou obec/město potažmo i vaše domácnost zbytečně platí
nemalé peníze.

Chcete-li získat více informací o kompostování, nebo se zajímáte o efektivní
třídění odpadů, máte možnost na YouTube zdarma zhlédnout pořad MOJE
ODPADKY 6. až 8. díl. Mnoho úspěchů v kompostování a nezapáchající popelnice přeje tým mojeodpadky.cz

Ing. Radek Staňka
vedoucí týmu MOJE ODPADKY
Článek převzat z www.mojeodpadky.cz
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Soutěž Miss kompost aneb SOUTĚŽ O KOMPOST ROKU
Pro koho je soutěž Miss Kompost
Soutěž Miss Kompost je pro zkušené kompostáře i pro ty, kteří s kompostováním teprve začínají. Přihlaste svůj kompost, ať je jakýkoli, Miss Kompost totiž
není jen soutěží krásy. Výhru vám může přinést i zajímavý příběh nebo originální nápad.
Soutěž slouží k neformální výměně zkušeností s kompostováním. Je studnicí
rad a inspirace, již tvoříte vy sami. Účastí tak můžete pomoci i těm, kteří s kompostováním ještě nezačali a teprve o něm uvažují. Miss Kompost je tu také pro
podporu myšlenky, že kompostování patří k modernímu životnímu stylu. Vždyť
navracení biomateriálu do půdy je blahodárné pro domácnosti a zahrádky i pro
celou planetu. Věděli jste například, že kompostováním můžeme půdě nejen
dodávat živiny, ale také účinně předcházet erozi, ničivému suchu i povodním?
Pravidla soutěže Miss kompost
Do soutěže se může přihlásit každý, kdo kompostuje pro svoji vlastní potřebu,
bez ohledu na druh a způsob kompostování. Pokud již kompostujete nebo jste

s kompostováním právě začali, přihlaste se do soutěže Miss kompost. Získáte
šanci vyhrát skvělé ceny a zároveň se zapíšete do unikátní galerie kompostů.
Uzávěrka přihlášek Miss kompost 2018 bude na podzim 2018, datum bude
upřesněn na jaře.
O vítězi rozhodne odborná porota, která může přihlédnout k internetovému
hlasování. Hlasovat lze v galerii kompostů stisknutím facebookového tlačítka
„To se mi líbí“ nebo stisknutím tlačítka sdílení na Google+ či Twitteru u příslušného kompostu. Odborná porota si vyhrazuje právo rozhodovat nezávisle
a internetové hlasování pro ni není závazné. Na výhru nevzniká právní nárok
na základě výsledků internetového hlasování.
Kategorie soutěže Miss kompost
∙∙ Kompost roku: 1., 2. a 3. místo
∙∙ Miss kompost škol: 1. místo
∙∙ Miss kompost Facebook: 1. místo

Tříděný odpad Bečov nad Teplou 2016
Vážená paní starostko,
dovolujeme si Vás informovat o množství vytříděného odpadu včetně obalové složky,
který Vaše obec/město vytřídila/o v období 01.10. - 31.12.2016 a předala/o k využití.
V následujícím přehledu také uvádíme výši odměny, kterou Vaše obec/město získala/o
od společnosti EKO-KOM, a.s..
Odměna celkem 47 510,17 Kč
Z toho:
Odměna za zajištění zpětného odběru 6 201,00 Kč
(odměna za zajištění míst zpětného odběru, bonus za zajištění minimální dostupnosti
sběrné sítě)

Odměna za zajištění využití odpadů z obalů
(odměna za obsluhu míst zpětného odběru, bonus efektivity využití sběrné sítě, bonus
omezování produkce odpadů z domácností a maximalizace jejich využití, odměna
za zajištění využití odpadů z obalů)
Papír 5,571 t 8 075,22 Kč
Plast 4,888 t 26 886,06 Kč
Sklo 4,740 t 4 955,38 Kč
Kovy 0,120 t 435,84 Kč
Nápojový karton 0,223 t 956,67 Kč
Celkem 15,542 t 41 309,17 Kč
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7. ročník Bečovské chůze
V neděli 14. května, na den matek, se konal již v pořadí 7. ročník Bečovské chůze.
Tentokrát byly trasy vybírány na téma „pověsti a báje“.
Byly vybrány tři trasy spojené s tímto tématem. Ta nejdelší musela vyjít o hodinu dříve,
aby se účastníci vrátili včas na závěrečné slosování.
Nejvíce opředena pověstmi je nedaleká Homolka, na kterou došla trasa střední i trasa
nejdelší.
Nejnáročnější a nejdelší okruh měřil téměř 16 km a vedl kolem Waldperly, k již výše
zmíněné Homolce, přes Chodov a po tzv.. „Americké“ až na Vitriolku. Zpět směrem
na Psí skálu a přes tři rybníky až do botanické zahrady. Zúčastnění se mohli
doslechnout nejen o pověsti o vzniku Bečova, ale i o Homolce, Chodovu, Psí skále
a Vitriolce.

Střední trasa šla z botanky přes Šibeniční vrch a Homolku a dále vedla také ke Komtese,
kde i oni vyslechli něco z historie. Zodpovězeny byly i všetečné dotazy účastníků.
Překvapením pro obě kratší trasy byl „podchod“ pod silnicí, který neznali dokonce ani
někteří bečovští. K tajemnému tématu tak tedy přibyl i tajemný úsek trasy, který nám
cestu ozvláštnil a zpestřil.
Jako pokaždé tuto akci provázel program pro děti, který zabezpečilo Rodinné centrum
CVRČEK – jmenovitě Jiřinka Horváthová a Jana Jiskrová. Během celé akce bylo možno
využít, jak vždy, měření cukru, tlaku, vitálních hodnot. Poprvé bylo k dispozici i měření
cholesterolu. Zdravotní dozor převzala zkušená vrchní sestra dětského oddělení
Karlovarské nemocnice Jana Mahovská, které velmi děkujeme za její obětavou pomoc.
Již tradičně Bečovskou chůzi ukončila tombola, kterou jsme losovali na samém konci.
Ceny byly krásné a hodnotné a všichni vylosovaní z nich měli velkou radost. Nemalé
poděkování proto patří i těm, kteří nám cenami přispěli.

Nejkratší trasa, která měřila okolo 7 km, vedla ke katovně a Šibeničnímu vrchu a poté
směrem na Chodov. U cesty, která vede k Homolce, jsme odbočili na druhou stranu
a došli jsme zadními vrátky do objektu Komtesy. Zde jsme vyslechli od Jana Horáka
poutavé vyprávění nejen o vzniku Komtesy. Jsem velmi ráda, že se nám podařilo
navázat spolupráci s nájemci tohoto objektu – s Alenkou Švehlohou a jejím partnerem
Honzou, kteří nám zpřístupnili trasy přes areál. Patří jim za to velký dík.

Jsem velmi ráda, že se akce povedla, že si získala již své stálé návštěvníky třeba
z Krásna, Lokte, Karlových Varů, ale i odjinud. Jezdí nás pravidelně navštěvovat.

"Nejkratší trasa na Komtese pozorně poslouchá vyprávění."

"Šťastná výherkyně Alenka"

"Pravidelná rozcvička před odchodem na trasy nesmí chybět."
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Děkujeme všem a za rok na shledanou!
Jana Dyedeková
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"Vynikající koncert skladem Josefa a Augusta Labitzkých připravil dirigent Bohumír
Hájek z Karlových Varů."

"Mgr. Milan Augustin, ředitel Státního okresního archivu v Karlových Varech přednesl
příspěvek o historii Hudební školy. S obdivem jsme poslouchali slova historika, který
účastníkům setkání zdůraznil mimořádný význam této školy pro náš region a jejíž
absolventi se stali významnými hudebníky."

"Společný koncert v Základní umělecké škole Josefa Labitzkého, v koncertním sále, který je již více než sto let svědkem vzdělávání v oblasti hudby."
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"Projekt Pochod bečovských a thalheimských spolků byl slavnostně zahájen na Bečovských slavnostech. Spolky se představily veřejnosti a potvrdily čilý společenský život města
svou aktivní účastí na akcích organizovaných Městem a dalšími institucemi, neziskovými organizacemi i jednotlivci."

"Velmi hezká atmosféra Běhu na hrad, odstartovanému na náměstí, potvrdila dobrou
myšlenku návratu sportování na náměstí. Iniciátorkou tohoto běhu je paní Lydie
Findriková, která inspirovala další spolupracovníky. Za vydatné pomoci své dcery,
zástupců TJ Slavoj, Města Bečov nad Teplou a dalších sportovních nadšenců, se
uskutečnila zajímavá sportovní akce. Ani nepřízeň počasí neodradila účastníky od této
soutěže, kde nechyběli členové AC start z Karlových Varů."
Vlevo: "Krásně zrestaurovaná
vstupní vrata radnice. Financování
restaurování se podařilo zajistit
díky získané dotaci Ministerstva
kultury ČR."
Vpravo: "Na předvánočním setkání
Spolku postižených civilizačními
chorobami zvaným SPCCH velmi
hezky promluvila paní Anna
Cahajlová, nejstarší občanka města.
Nabádala přítomné, aby drželi spolu
v zájmu dobrého, společného
života."
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"Nervozita před startem Běhu kolem tří rybníků."
Vpravo: "Vstupní dveře objektu
ZUŠ J. Labitzkého byly také zrestaurovány díky dotaci Ministerstva
kultury ČR."

