BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
MÌSTO BEÈOV NAD TEPLOU OD ROKU 1399
Beèovský zpravodaj č.1-2/2018

Beaufort – Spontin

Návštěva a setkání s rodinou Beaufort – Spontin, dne 25. dubna 2018 město poprvé oficiálně navštívili sourozenci Friendrich a Christian Beaufort-Spontin s manželkami.
V Bečovské botanické zahradě se setkali se zástupci z Průhonic a občany města Bečov nad Teplou.

Tříkrálová sbírka 2018
Tříkrálová sbírka organizovaná v Bečově nad Teplou a jeho okolí přinesla celkem 29 309,- Kč, což činí 13 % z celkového výtěžku v Karlových Varech a okolních městech a obcích,
kde byl výtěžek za rok 2018 ve výši 228 231 Kč. Sbírky se zúčastnilo téměř 300 koledníků, kteří měli k dispozici 97 kasiček. V osmnáctileté historii Tříkrálové sbírky je to nejvyšší
částka, která narostla oproti loňskému roku
o 56 000 Kč. Tohoto výsledku bychom nedosáhli
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Slovo starostky
Vážení občané, po čtyřletém období tvrdé práce na správě města nastává čas, abychom
se zamysleli nad tím, jaké byly naše plány a volební programy těch, kteří získali Vaši
důvěru a pracovali v zastupitelstvu města. Volební programy jednotlivých seskupení se
sjednotili do společné proklamace o cílech, které jsme chtěli zrealizovat ve prospěch
života a podoby našeho města. Je jistě dobře, že v průběhu tohoto volebního období
2014 - 2018 jsme pracovali společně na realizaci naplánovaných cílů, i když někdy bylo
nutné přijmout kompromisy, najít cestu k dorozumění se a dané oblasti prodiskutovat.
Městský úřad je v poslední době přetěžován úkoly a přenos informací o tom, na čem
všem pracujeme, je také náročný na čas. Z toho vyplývá, že mnoho vykonané práce
a informací o ní se dostává k občanům pomaleji, než bychom si přáli. Dveře radnice
jsou proto symbolicky otevřené vždy pro všechny, abychom to překonali osobním
kontaktem. Věnujte prosím pozornost webovým stránkám www.becov.cz, na kterých
získáte aktuální informace a odpovědi na mnohé otázky.
Práci z předcházejících měsíců jsme úspěšně potvrdili převzetím projektové přípravy na
realizaci obnovy objektu ZŠ a MŠ BnT a zaměřením ZUŠ J. L., které umožní pokračování
přípravy opravy střechy a fasády. Bylo nám předáno zaměření objektu vodárny, která
bude výchozím místem parkoviště a cyklostezky a projektová dokumentace části chodníku na Plzeňské ulici, kterou začne plánované vybudování chodníku na této frekventované ulici. Projektová dokumentace na realizaci bytového domu, kde vznikne 5 bytů,
z toho jeden bezbariérový, a kancelář Městské společnosti Bečov, s.r.o. bude v těchto
dnech předána k vydání stavebního povolení a s využitím dotací bude možné zahájit
jeho přestavbu na Mariánskolázeňské ulici. Podali jsme žádosti o dotaci na vydání
fotografické publikace o Bečovu nad Teplou, vybavení dobrovolných hasičů, opravu
komunikace Nová a připravujeme další žádosti na oblast zeleně, oprav majetku města
atd. Budeme usilovat o podobnou úspěšnost jako v minulém roce, kdy jsme získali cca
4 milióny Kč z dotací, o které jsme navýšili rozpočet města. V rámci rozpočtu města

Na přelomu roku 2017 a 2018 byla nově zrestaurována Boží muka na Tepelské ulici.
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počítáme s realizací opravy hřbitovní zdi ve výši přibližně 1 miliónu Kč za pomoci
přislíbené dotace cca 650 000 Kč. Čeká nás oprava střechy radnice, oprava Nové ulice,
úprava vjezdu na Sběrné místo, příprava realizace kolumbária na starém hřbitově,
umístění herních prvků pro děti u panelových domů a na veřejných prostranstvích ve
Vodné a Krásném Jezu, oprava lávky pod hradem a mostu ve Vodné atd. Výborně se
rozběhla spolupráce s partnerskými městy, která nám přináší oživení společenských
akcí, ale také finanční podporu z dotačních titulů EU. Opakovaná soustředění fotbalistů
v Thalheimu a připravovaný letní tábor v letošním roce jsou zajímavou příležitostí pro
děti a mládež. V květnu jsme podepsali partnerskou smlouvu v Eschenburgu a na
přelomu června a července pojedeme do belgického Florennes.
V rámci oslav 100. výročí republiky a 100. výročí Bečovské botanické zahrady
věnujeme pozornost pomníkům padlých v 1. světové válce a ve Vodné budou na obnovený pomník umístěna jména. Bečovská botanická zahrada připravila velmi pestrý
a zajímavý program na celý rok. Oslava výročí republiky a zahrady bude hlavním
námětem Bečovských slavností. Záštitu nad slavnostmi poskytla rodina Beaufort
Spontin.
Jako jedno z mála měst umožňujeme občanům bezplatně odevzdávat stavební suť na
Sběrném místě, daň z nemovitosti zůstává na nejnižším stupni s koeficientem
1, poplatek za likvidaci odpadů zůstává na stejné úrovni rozšířen o úlevy. Na Městském
úřadě vykonáváme mimo všech nutných úkonů i pomoc v sociální oblasti nad rámec
pracovních náplní. Poměrně často řešíme rodinné a sousedské spory, v kterých se
snažíme najít postupy, které nedorozumění urovnají, a také spolupracujeme v tomto
směru s organizacemi, které se touto oblastí zabývají. Vážení občané, přeji vám
v osobním životě mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti a ráda budu s Vaší pomocí spolupracovat na obnově našeho malebného města.
Olga Haláková

Lávka pod hradem přes řeku Teplá bude v červnových dnech
zajištěna pro bezpečný průchod.

Opěrná zeď mezi lávkou a bečovským hradem bude
opravena po zhotovení stavební projektové dokumentace.

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Začátkem roku jsme tradičně vystoupili na Homolku, uspořádali Tříkrálovou sbírku (foto viz. 1. strana), pobavili se Masopustním průvodem a na Hasičském plese.

Hasičský ples 2018 a jeho organizátoři.

Takto vypadala "naše" Homolka 1. ledna 2018.

Masopust
V sobotu 10. února 2018 se konal v našem městě masopustní průvod. Po celý den bylo
slyšet dechovou hudbu z různých stran a průvod navštívil tradiční místa, kde jsme na
něj již čekali s pohoštěním i s příspěvkem a dobrou náladou. Veselý průvod pozdravil,
poškádlil všechny účastníky a v podvečer si všichni zatancovali na Staré poště. Patří
jim poděkování za laskavé a obětavé udržování tradic.
Olga Haláková

Poděkování občanům
města Bečov nad Teplou
za třídění odpadu
Za rok 2017 jsme vytřídili 52,064 tun plastu, skla a papíru a za to jsme získali 177 977,50
Kč do rozpočtu města Bečov nad Teplou od společnosti EKO-KOM, a.s. Tento materiál byl
předán k dalšímu využití.
Děkujeme!
Olga Haláková

Rušení televizního signálu

Vysokorychlostní internet

Sledovat televizi prostřednictvím standardního pozemního digitálního vysílání bylo
dlouhou dobu pro řadu bečovských občanů nemožné. Signál sice přijímali, ale obraz se
často rozpadával a některé televizní kanály proto nebylo možné sledovat. Z šetření
provedeného městským úřadem vyšlo najevo, že problém to byl opravdu rozsáhlý a se
stížností se bylo třeba obrátit na České Radiokomunikace. Ukázalo se, že rušení
signálu bývá často způsobováno budováním sítí pro rychlý internet (LTE/4G). Pokud se
tento důvod prokáže, pak operátor, jehož zařízení rušení způsobuje, musí problém na
vlastní náklady odstranit. Od letošní zimy se kvalita příjmu televizního signálu výrazně
zlepšila. Pokud bude mít ještě někdo podezření na rušení signálu, přestože má anténu
v pořádku, rádi mu na městském úřadě poskytneme potřebné informace.
Pavel Špak

Přístup k rychlému internetu už má k dispozici v našem městě většina domácností a
mohou si vybírat z nabídky několika operátorů. Občané v okrajových částech Bečova
nad Teplou, ve Vodné a v Krásném Jezu si však takový komfort zatím užívat nemohou.
Město se proto obrátilo na kraj s výzvou, aby se s využitím právě aktualizovaného
dotačního programu EU zasadil o dokrytí tzv. "bílých míst" vybudováním vysokorychlostního přístupu k internetu umožňujícího minimální přenosovou rychlost 30 Mbit/s
pro všechny obyvatele a 100 Mbit/s minimálně pro polovinu domácností. V tomto
programu je připraveno přibližně 14 miliard Kč na podporu projektů prioritně
zaměřených na oblasti, ve kterých neexistuje žádný provozovatel sítí nové generace
(NGA), resp. oblasti, kde operuje pouze jeden provozovatel. Doufejme, že se kraj
rozhodne do programu přihlásit, a v lokalitách, jejichž seznam jsme ve výzvě zaslali, tak
bude možné rychle surfovat.
Pavel Špak
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100 let Bečovské Botanické zahrady - PROGRAM OSLAV
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Březen
23.3. Rudolf Tomíček Benátčané na Bečovsku – přednáška
24.3. Rudolf Tomíček Hledání štoly Benátčanů – terénní exkurze
24.3. Hodina Země – aktivita
28.3. Ondřej Landa – Banát, permakultura – přednáška
Duben
7.4. Vítání jara – společenská akce
7.4. Čištění řeky Teplé – společenská akce
21.4. Den pro náš region – společenská akce
21.4. Výzkumný ústav Sylva Taroucy – dřeviny jehličnaté – přednáška a terénní exkurze
28.4. Výzkumný ústav Sylva Taroucy – Historické zahradní plány a jejich zhodnocení a
význam – přednáška
28.4. Jaromír Tlustý – Jan Koditek – zahradník evropského významu – Zámečtí zahradníci a jejich mecenáši v 19. století (a bečovský zahradník ve století dvacátém) - život
zahradníků devatenáctého a začátku dvacátého století, jejich profesní a osobní životy
(vzdělání, praxe, vazby...). Rodina Kodýtků a životní osudy Jana Koditka – přednáška
Návštěva a setkání s rodinou Beaufort – Spontin
Květen
1.5. Bečovské kvítí – společenská akce
5.5. Skautské Juppee – společenská akce
11.5. Jeden den v Kraji živých vod – společenská akce
18.5. Danuše Považanová – Fytofarmaka v praxi – přednáška
19.5. Bečovská chůze – společenská akce
26.5. Proutkařský kurz – teorie
26.5. Dan Mackerle Austrálie – přednáška
26.5. Proutkařský kurz – praxe
27.5. Zdenka Chocholoušková – Rostliny kolem nás – přednáška a terénní exkurze
Červen
9.6. Z Bečova za minerálními prameny – společenská akce
9.6. Víkend otevřených zahrad – společenská akce
10.6. Víkend otevřených zahrad – společenská akce
16.6. Výzkumný ústav Sylva Taroucy – dřeviny listnaté – přednáška a terénní exkurze
22.6. Petr Uhlík – Lišejníky – přednáška
23.6. Petr Uhlík – Lišejníky, botanika – terénní exkurze

Červenec
12.- 13.7. Tomáš Kočko – putování Slavkovským lesem – terénní exkurze
13.7. Bečovské slavnosti – Letní filmový večer
14.7. Bečovské slavnosti – Louka band – koncert, projekce
14.7. 15.7. Snídaně v botanické – společenská akce
21.7. Zbyněk Brůža – Heraldika a botanika – přednáška
21.7. Alexandra Masopustová – Botanika v Bečovské botanické zahradě – terénní exkurze
22.7. Jan Albert Šturma Etnobotanika Sudet – přednáška a terénní exkurze
25.-1.8. Mammakemp
28.7. Výzkumný ústav Sylva Taroucy přednáška na téma Trvalky, letničky, byliny –
trvalky – přednáška a terénní exkurze
Srpen
2.-5.8. Zázračná planeta Země
6.-12.8. Šamakemp
Výtvarný plenér
Čajobraní – Folkový koncert
Září
8.9. Arnošt Goldflam + Josef Polášek setkání v Bečovské botanické zahradě
9.9. Arnošt Goldflam + Josef Polášek setkání v Bečovské botanické zahradě
9.9. Stanislav Wieser – Proměny Bečovska – přednáška
15.9. Strom Olgy Havlové – společenská akce
15.9. Divadelní hra V. Havla Audience – divadlo
16.9. Jan Albert Šturma Etnobotanika Sudet – přednáška a terénní exkurze
22.9. Martin Chochel – Mykologie Bečovské botanické zahrady – přednáška a terénní
exkurze
Říjen
6.10. Jaromír Tlustý – Benedikt Roezl – komponované čtení věnované životním
osudům zahradníka, cestovatele Benedikta Roezla sestavené z citací doposud nepublikovaných dopisů a vzpomínek. Doplněné čtením dobového tisku. Délka pořadu je
kolem čtyřiceti minut a provede posluchače celým životem téměř zapomenutého zahradníka
20.10. Den stromů – Bedřich Ludvík – koncert, promítání, diskuze, sázení stromů
Listopad
3.11. Lampionová slavnost + Obří loutky – společenská akce

www.letofest.cz

24—25/8/2018

L U X U RY S PA & W E L L N E S S H O T E L
K A R L O V Y VA RY

Karlovy Vary
/Rolava

Chinaski/BSP

Wanastowi Vjecy
Anna K./Mandrage/Iné Kafe

Marek Ztracený/UDG/Sebastian

Ceny 2denních vstupenek (Kč)
LUXURY SPA & WELLNESS
HOTEL PREZIDENT ****
Moravská 3, 360 01 Karlovy Vary
Czech Republic
Tel: +420 355 319 111
Fax: +420 355 319 770
reservation@hotelprezident.cz
www.hotelprezident.cz

720,–
1/1—31/3
2018
Letofest_2018-K_Vary-ceny-A4.indd 1
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850,–
1/4—31/5
2018

Předprodej

900,–
1/6/2018—
den před akcí

950,–

1denní:
pátek 450,–
sobota 550,–
na místě

12.02.18 15:07
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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

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Zápisy ze zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
26. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou, které se konalo v úterý
23. ledna 2018 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, Mgr. V. Dicá, L. Sýkorová, Bc. A.
Kubincová, Jiří Špak
Omluveni:

K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení
Informace starostky o plnění usnesení, finančních závazcích města:
Trvá plnění usnesení:
19/08/05/B, C – mostek ve Vodné – zadáno, čekárna Vodná – příslib předání jaro 2018
20/03/09 - střecha radnice – podaná žádost o dotaci
21/02/08 – kamery – připravujeme
21/02/09 - PD základní škola – zadáno
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ

PROGRAM:
26/01 - ZAHÁJENÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
26/02 - KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
26/03 - 1) ZÁPIS FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA
2) ROZPOČET MĚSTA BEČOV NAD TEPLOU NA ROK 2018
3) ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
26/04 - ZÁMĚRY, PRONÁJMY A PŘEVODY POZEMKŮ
1) VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU ČÁSTI P.P.Č. 3152/2 K.Ú.
BEČOV N/T
2) PRONÁJEM P.P.Č. 746/9 V K.Ú. KRÁSNÝ JEZ
3) PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 391/8
26/05 - SMLOUVY
1) VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY – POSKYTNUTÍ DOTACÍ SPOLKŮM,
PŮSOBÍCÍM NA ÚZEMÍ MĚSTA
2) DAROVACÍ SMLOUVA NA PODPORU KULTURNÍCH AKCÍ 2018
26/06 – INFORMACE
1) ŽÁDOST O DOTACI MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
NA DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V KRÁSNÉM JEZU
2) PLÁN ČINNOSTI SHSČMS NA ROK 2018
3) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚŘEDNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU
4) DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE S ČLENY ZASTUPITELSTVA
5) PASPORTIZACE OBJEKTU ZUŠ J.L.
6) ZPRÁVA O VEŘEJNÉM POŘÁDKU PČR BEČOV N/T 2017
7) INFORMACE ČESKÉ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
26/07 - RŮZNÉ
1) ŽÁDOSTI O DOTACE: KARLOVARSKÝ KRAJ A MINISTERSTVO
ZEMĚDĚLSTVÍ; PŘÍPRAVA ZÁMĚRŮ PRO PODÁNÍ O DOTACI
2) PROJEKT PŘESHRANIČNÍHO PROGRAMU SPOLUPRÁCE ČESKÁ
REPUBLIKA-SVOBODNÝ STÁT SASKO - „VYUŽITÍ MODERNÍCH
INTERAKTIVNÍ TECHNOLOGIÍ V OBLASTI OCHRANY, ZACHOVÁNÍ
A PROPAGACE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ“
3) PŘÍSEDÍCÍ OKRESNÍHO SOUDU
4) ZMĚNA ZPŮSOBU OBSLUHY – ČESKÁ POŠTA
Navržený program schválen 9 hlasy
K bodu 1) programu – Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určen: Jiřina Horváthová
Schváleno 9 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: Jiří Špak, Miroslav Nepraš
Schválen 9 hlasy
C) ZMě zvolilo návrhovou komisi ve složení
Předseda komise: Ing. Pavel Špak
Členové komise: Mgr. Petra Omrai Kvitová, Mgr. Vladimír Dicá
Zvoleni 9 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis zastupitelstva města Bečov nad Teplou,
ze svého 25. zasedání, ze dne 12. prosince 2017
Usnesení schváleno 9 hlasy
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K bodu 3) programu – Zápis Finančního výboru, Rozpočet města Bečov nad
Teplou na rok 2018, Rozpočtová opatření
1) ZMě bere na vědomí zápis Finančního výboru zastupitelstva města ze dne
4. ledna 2018 a jeho doporučení ke schválení předloženého návrhu rozpočtu
města Bečov nad Teplou na rok 2018
Usnesení schváleno 9 hlasy
2)
A) ZMě schvaluje rozpočet města Bečov nad Teplou na rok 2018 ve výši
celkových příjmů = 17 097 558,-Kč a celkových výdajů = 17 537 959,-Kč.
Spolu se zůstatkem prostředků na účtech města z roku 2017 ve výši
1 493 782,-Kč se financují splátky dlouhodobě přijatých prostředků půjček
z dřívějších let ve výši 1 053 381,-Kč. Financování rozpočtu roku 2018, a to
rozdíl mezi příjmy a výdaji je ve výši 440 401,-Kč. Součástí schváleného
rozpočtu města je dále rozpis předpokládaných kapitálových výdajů v celkové
sumě 2 490 000,-Kč. Dále ZMě schvaluje v rámci rozpočtu města plán
tvorby a použití Fondu obnovy města na rok 2018 a rozpočtový výhled na rok
2019 a 2020, to vše ve znění schváleného rozpočtu, který je přílohou tohoto
zápisu. ZMě schvaluje neodvedení finančních prostředků za prodej pozemků
v roce 2018 dle schválených pravidel, z důvodu jejich použití na pokrytí části
mezd učitelů ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, příspěvková organizace, okres
Karlovy Vary.
Usnesení schváleno 9 hlasy
B) ZMě schvaluje
a) převod prostředků z Fondu investic ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou,
příspěvková organizace, okres Karlovy Vary, ve finanční výši 100.000,-Kč
na účet města Bečov nad Teplou. ZMě ukládá ředitelce školy Mgr. Jitce
Rudolfové, zajistit tento převod finančních prostředků na účet města Bečov
nad Teplou
b) použití finanční částky z rozpočtu města 2018 ve výši 100.000,-Kč
převedených z investičního fondu školy do rozpočtu města, jako příspěvek
na platy a nenárokové složky zaměstnancům ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou,
příspěvková organizace, okres Karlovy Vary, za pracovní období do 31. 12.
2018
Usnesení schváleno 9 hlasy
3) Rozpočtová opatření
ZMě bere na vědomí přijatá Rozpočtová opatření rozpočtu města roku 2017
RO č. 17/2017 - 13.12.2017
Přesun
z § 3636 pol. 6…
98.800,- Kč územní rozvoj
Přesun
na § 3322 pol. 5…
79.200,- Kč zachování a obnova kult.
památek
na § 3231 pol. 5…
19.200,- Kč ZUŠ J. L.
na § 3319 pol. 5…
400,- Kč ost. záležitosti kultury
na § 3632 pol. 5…
100,- Kč pohřebnictví
Přesun
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z § 2212 pol. 6…		
Přesun
Na § 2212 pol. 5…
Usnesení schváleno 9 hlasy

95.747,- Kč silnice
95.747,- Kč silnice

K bodu 4) programu – Záměry, pronájmy a převody pozemků
1) ZMě schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části p.p.č.3152/2 v k.ú. Bečov
nad Teplou, dle předložené žádosti, o výměře 34 m2
Usnesení schváleno 9 hlasy
2) ZMě schvaluje Smlouvu mezi městem Bečov nad Teplou a městem Horní
Slavkov
o pronájmu pozemku ve vlastnictví města Horní Slavkov v k.ú. Krásný Jez,
p.p.č.746/9,
o výměře 24.217 m2, za cenu 1,50 Kč/m2 ročně s platností od 1. 2. 2018
Usnesení schváleno 9 hlasy
3) ZMě schvaluje prodej pozemku p.p.č. 391/8 v k.ú. Krásný Jez, druh
pozemku TTP, výměra 65 m2, manželům Dagmar Šádková a Vlastimil Šádek,
trvale byte Lesní 256/14, Karlovy Vary, za cenu 100,-Kč/m2, cena celkem
za pozemek je 6.500,-Kč a ta je navýšena o náklady směny mezi městem
a paní Evou Staňkovou ve výši 5.235,-Kč (4.235,- Kč GP a 1.000,- Kč kolková
známka). Cena celkem 11.735,-Kč
Usnesení schváleno 9 hlasy
K bodu 5) programu – Smlouvy
1) ZMě schvaluje tyto Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Bečov nad Teplou v roce 2018:
1. Bečovská kovadlina, z. s. (za žadatele Ivo Rudolf) – Informační tabule =10.000,-Kč
2. Bečovská kovadlina, z. s. (za žadatele Ivo Rudolf) – Informační letáky =10.000,-Kč
3. Rodinné centrum CVRČEK Bečov nad Teplou, z. s. (za žadatele Jiřina Horváthová)
– na činnost spolku =8.000,-Kč
4. Rodinné centrum CVRČEK Bečov nad Teplou, z. s. (za žadatele Jiřina Horváthová)
– Příprava a realizace Dne dětí ve spolupráci s ostatními spolky =15.000,-Kč
5. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska z. s. (za žadatele Miroslav Nepraš –
na pořádání Rockového koncertu =80.000,-Kč
6. Spolek postižených civilizačními chorobami, z. s. (za žadatele Marie Kávová) –
na činnost spolku =11.000,-Kč
7. Sdružení rodičů a přátel dětí školy z. s. (za žadatele Eva Andršová) =8.000,-Kč
- návrat pořádání tradičních akcí ve městě =8.000,-Kč Masopust, Balónková slavnost
8. Český svaz včelařů, Základní organizace Bečov, z. s. (za žadatele Václav Džofko)
= 5.000,-Kč – na nákup léčiv
9. Krásný Jez, z. s. – (za žadatele Ladislav Kovařík) = 15.000,-Kč na činnost spolku
10. Zdeněk Bálek – II. etapa výměny oken na budově Muzea motocyklů, boční
a zadní části budovy = 50.000,-Kč
11. ZUŠ J. Labitzkého – Výměnný pobyt žáků Bečov nad Teplou – Eschenburg
= 50.000,-Kč
kulturní a výchovná akce partnerských měst
Usnesení schváleno 8 hlasy, zdržel se 1- M. Nepraš
2) ZMě schvaluje Darovací smlouvu mezi městem a Lesní společností Bečov
s.r.o., zastoupené Ing. Z. Bošinou, jednatelem společnosti, s předmětem
smlouvy finanční dar ve výši 10.000,-Kč, ve prospěch města na podporu
kulturních akcí na rok 2018
Usnesení schváleno 9 hlasy
K bodu 6) programu – Informace
1) ZMě bere na vědomí informaci starostky, že žádost o dotaci Ministerstva
pro místní rozvoj na dětské hřiště v Krásném Jezu, byla řádně v termínu
podána
Usnesení schváleno 9 hlasy
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2) ZMě bere na vědomí Plán činnosti Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska na rok 2018
Usnesení schváleno 9 hlasy
3) ZMě bere na vědomí informaci, že Městský úřad Bečov nad Teplou vyhlásí
veřejnou výzvu na obsazení místa úředníka MěÚ z důvodu zajištění
zastupitelnosti úředníků, zejména při výkonu ověřování, Czech point a výpisů
z KN a RT
Usnesení schváleno 9 hlasy
4) ZMě schvaluje uzavření Dohod o provedení práce s členy zastupitelstva
města Bečov nad Teplou, kteří vykonávají tyto činnosti: správa informačních
technologií, výkon funkce předsedy přestupkové komise města a výkon
funkce velitele zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů města, a to
v rozsahu do 300 hodin ročně na každou dohodu pro rok 2018
Usnesení schváleno 9 hlasy
5) ZMě bere na vědomí předanou pasportizaci ZUŠ J.L. a souhlasí se
zadáním zpracování rozpočtu realizace záměru oprav střechy a fasády budovy
Usnesení schváleno 9 hlasy
6) ZMě bere na vědomí zprávu o stavu veřejného pořádku v teritoriu OO PČR
Bečov nad Teplou za rok 2017
Usnesení schváleno 9 hlasy
7) ZMě bere na vědomí informaci České asociace odpadového hospodářství,
Spolku veřejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb, o riziku
navýšení nákladů měst na odpadové hospodářství, v případě prosazení
účelové nevládní novely zákona o odpadech, obsahující násobné zdražení
skládkovacích poplatků. ZMě Bečov nad Teplou nesouhlasí s podobnými
novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich
obyvatele a vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR,
aby efektivně čelilo podobným účelovým snahám, které obce vystavují
zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství
Usnesení schváleno 9 hlasy
K bodu 7) programu – Různé
1) ZMě schvaluje přípravu a podání žádostí o dotace
Karlovarského kraje na:
Fotografická publikace Bečov nad Teplou
Výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů
Konference 2008–2018
Kultura, památková péče a cestovní ruch
Oprava komunikace Nová ul.
Cyklistická infrastruktura
Ministerstva zemědělství na:
Obnovu a opravu kulturních prvků venkovské krajiny – místní hřbitov
Dále ZMě schvaluje přípravu stavebních oprav: objektu sokolovny – kotelna,
podlaha, střecha a fasáda budovy a podání žádosti o dotaci; úpravy Sběrného
místa – rozšíření příjezdu; kolumbária na místním hřbitově
Usnesení schváleno 9 hlasy
2) ZMě potvrzuje, že v souvislosti s žádostí o dotaci na projekt „Využití
moderních interaktivní technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace
přírodního a kulturního dědictví“, předložené v rámci přeshraničního
Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020, je
město Bečov nad Teplou připraveno uhradit 10 % podíl z předpokládaných
celkových způsobilých nákladů ve výši 129.600,-Kč, které jsou zajištěny v v
rozpočtu města Bečov nad Teplou.
Usnesení schváleno 9 hlasy
3) ZMě zvolilo jako přísedící Okresního soudu v Karlových Varech, Moskevská
17, 360 33 Karlovy Vary, pro volební období 2018 – 2022, za Město Bečov

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
nad Teplou, paní Jiřinu Urbánkovou, bytem Nová 449, 364 64 Bečov nad
Teplou
Usnesení schváleno 9 hlasy
4) ZMě bere na vědomí informace o záležitosti návrhu změny způsobu
obsluhy od České pošty, s. p. (zastoupena paní Lucií Šaškovou) se závěrem.
Zastupitelstvo města Bečov nad Teplou žádá o přehodnocení přístupu
České pošty, s. p. a odložení záměru změny provozovatele místní pobočky
pošty. Důvodem žádosti zastupitelstva o posunutí doby realizace změny je
jednotný názor, že na projekt Pošta Partner v této chvíli není veřejnost
připravena a město, které je významným místem cestovního ruchu
Karlovarského kraje čeká po otevření středověkého hradu cca 200.000
návštěvníků, kteří vyžadují profesionální služby. Ty jsou podle našeho názoru
v současnosti zajištěny a domníváme se, že by profesionalita změnou nebyla
udržena.
Usnesení schváleno 9 hlasy
STRUČNÝ ZÁZNAM DISKUSE K BODŮM JEDNÁNÍ ZMĚ, KTERÁ PROBĚHLA
PŘED PŘIJETÍM USNESENÍ:
K bodu 1) - Zahájení a organizační záležitosti
Bez dotazů a připomínek
K bodu 2) – Kontrola plnění usnesení
Bez dotazů a připomínek
K bodu 3) – Zápis finančního výboru, rozpočet města Bečov nad Teplou
na rok 2018. rozpočtová opatření
1) Paní starostka Oľga Haláková podala k tomuto budu vysvětlení.
2)
A) Paní starostka Oľga Haláková podala k tomuto budu vysvětlení.
B) Proběhla krátká diskuze zastupitelů s paní ředitelkou ZŠ a MŠ Bečov nad
Teplou p. o., Mgr. Jitkou Rudolfovou.
3) Bez dotazů a připomínek.
K bodu 4) programu – Záměry, pronájmy a převody pozemků
1) Paní starostka Oľga Haláková podala k tomuto budu vysvětlení.
2) Paní starostka Oľga Haláková podala k tomuto budu vysvětlení.
3) Paní starostka Oľga Haláková podala k tomuto budu vysvětlení.
K bodu 5) programu – Smlouvy
1) K tomuto bodu proběhla diskuze zastupitelů a veřejnosti.
2) Bez dotazů a připomínek.
K bodu 6) programu – Informace
1) Paní starostka Oľga Haláková podala k tomuto budu vysvětlení.
Proběhla krátká diskuze zastupitelů.
2) Paní starostka Oľga Haláková podala k tomuto budu krátké vysvětlení.
3) Paní starostka Oľga Haláková podala k tomuto budu krátké vysvětlení.
4) Paní starostka Oľga Haláková podala k tomuto budu krátké vysvětlení.
5) Paní starostka Oľga Haláková podala k tomuto budu krátké vysvětlení.
6) Bez dotazů a připomínek.
7) Paní starostka Oľga Haláková podala k tomuto budu vysvětlení.
K bodu 7) programu – Různé
1) Bez dotazů a připomínek.
2) Bez dotazů a připomínek.
3) Bez dotazů a připomínek.
4) K tomuto bodu proběhla diskuze zastupitelů.
Jednání 26. zasedání ZMě ukončeno v 18:55 h
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V Bečově nad Teplou dne 23. ledna 2018
Ověřovatelé zápisu:
Jiří Špak...........………………………
Miroslav Nepraš….………………….				
							
Návrh programu a usnesení připravila: Olga Haláková
Hlasování a diskusi zapsala: Jiřina Horváthová
Vyvěšeno dne ............2018
Sejmuto dne…………2018
Oľga Haláková
starostka města

27. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou, které se konalo v úterý
20. března 2018 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, Ing. P. Kužvart
Ing. P. Špak, Bc. A. Kubincová Mgr. V. Dicá
Omluveni: Mgr. P. Omrai Kvitová, L. Sýkorová, J. Špak
M. Nepraš – do bodu jednání 27/04/02 do 17:30 hodin
PROGRAM:
27/01 - ZAHÁJENÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
27/02 - KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
27/03–1) VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZŠ A MŠ BEČOV NAD TEPLOU ZA ROK 2017
A) VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
B) ROZPOČET ZŠ A MŠ BNT NA ROK 2018
C) OCENĚNÍ UČITELŮ
2) ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
3) AUDIT HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2017
27/04 - ZÁMĚRY, PRONÁJMY A PŘEVODY POZEMKŮ
1) PRONÁJEM ČÁSTI P.P.Č. 3125/2 K.Ú. BEČOV N/T
2) POPTÁVKA NA OPRAVU HŘBITOVNÍ ZDI
3) PREZENTACE STUDIE CYKLOSTEZKY
27/05 - SMLOUVY
1) DODATEK SMLOUVY O REALIZACI STAVBY „SCHODIŠTĚ NÁDRAŽNÍ
- SRÁZNÁ“
2) SMLOUVA NA REALIZACI MAPY ČÍSEL POPISNÝCH
3) POVĚŘENEC PRO OSOBNÍ ÚDAJE
4) POZEMEK U NÁDRAŽÍ
5) VĚCNÉ BŘEMENO STAVBY Č.IE-12-0007152/SOBS VB01
6) DOTACE Z PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MK ČR
7) NÁKUP STÁNKŮ, KOMPOSTÉRŮ A NÁDOB NA DEŠŤOVOU VODU
8) ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNÍ ZPŮSOBILOSTI A PROVOZU MĚŘÍCÍHO
VÝSTRAŽNÉHO SYSTÉMU NA VODNÍCH TOCÍCH
9) STUDIE ÚPRAVY HŘBITOVA A ZŘÍZENÍ KOLUMBÁRIA
10) ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM P.P. Č.3355, V KÚ BEČOV N/T
11) VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA TJ SLAVOJ
12) SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Č. IV-12-0010848/VB01
27/06 – INFORMACE
1) PŘÍSPĚVEK ŽÁKŮM ZUŠ J. L. NA KULTURNÍ AKCI „RUSALKA“
2) PŘÍPRAVA KULTURNÍCH AKCÍ MĚSTA
3) STRATEGIE OBNOVY NÁMĚSTÍ
27/07 - RŮZNÉ
1) PROJEKT BEČOV NAD TEPLOU – BAD BERNECK
2) MSB, S.R.O. ÚPRAVA ZAKLÁDACÍ LISTINY
3) PŘEVOD AUTA VW TRANSPORTÉR SYNCRO DO SPRÁVY MĚSTA
Navržený program schválen 5 hlasy

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 1) programu – Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určen: Jiřina Horváthová
Schváleno 5 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: Ing. P. Kužvart, Bc. A. Kubincová
Schválen 5 hlasy
C) ZMě zvolilo návrhovou komisi ve složení
Předseda komise: Ing. Pavel Špak
Členové komise: Mgr. Vladimír Dicá, Ing. P. Kužvart
Zvoleni 5 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis zastupitelstva města Bečov nad Teplou,
ze svého 26. zasedání, ze dne 23. ledna 2018
Usnesení schváleno 5 hlasy
K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení:
Informace starostky o plnění usnesení, finančních závazcích města:
Probíhá uzavírání Veřejnoprávních smluv se spolky
K bodu programu 3) – Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
za rok 2017; Rozpočtová opatření; Audit hospodaření města za rok 2017:
1)
A) ZMě schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy
Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvkové organizace za rok 2017
se závěrem: Škola hospodařila se ziskem ve výši plus 14 455,-Kč. Tato
finanční částka ve výši plus 14 455,-Kč bude převedena do rezervního fondu
školy.
Usnesení schváleno 5 pro
B) ZMě schvaluje rozpočet Základní školy a mateřské školy Bečov nad
Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvkové organizace, na rok 2018, který je
součástí tohoto zápisu. Schvalovaný rozpočet byl vyvěšen na úřední desce
05. 01. 2018.
Usnesení schváleno 5 pro
C) ZMě schvaluje dle návrhu ředitelky školy a starostky města, u příležitosti
Mezinárodního dne učitelů za dlouholetou pedagogickou činnost ocenění
učitelů ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou paní Dagmar Siebenbűrgerové, paní
Mgr. Haně Kulíškové a paní Renatě Neprašové.
Usnesení schváleno 5 pro
2)
Rozpočtová opatření
ZMě schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2018
A) Zvyšují se příjmy
Pol. 1122
- 276.830,- Kč daň z příjmu právnických osob za OBEC
Zvyšují se výdaje
§ 6399 pol. 5365
- 276.830,- Kč daň z příjmu právnických osob za OBEC
B) Zvyšují se příjmy
Pol. 4111 ÚZ 98008
- 27.537,- Kč dotace volba prezidenta ČR
Zvyšují se výdaje
§ 6118 pol. 5… ÚZ 98008 - 27.537,- Kč volba prezidenta ČR
C) Na základě sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MŠMT34140/2016-2 ze dne 20.února 2018, registrační číslo projektu
CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003334, byla Karlovarskému kraji poskytnuta
dotace ve výši 285.816,80 Kč, určená pro Základní školu a mateřskou školu
Bečov nad Teplou. Dne 5.3.2018 byla neinvestiční dotace ve výši 285.386,80 Kč
poukázána na účet Města Bečov nad Teplou s tím, že tyto finanční prostředky
město bezodkladně převede na účet příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Bečov nad Teplou.
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Zvyšují se příjmy
Pol. 4116
ÚZ 33063 Ná 103
Pol. 4116
ÚZ 33063 Ná 103
Zvyšují se výdaje
§ 3113 pol. 5336 ÚZ 33063 Ná 103
§ 3113 pol. 5336 ÚZ 33063 Ná 103
Usnesení schváleno 5 pro

Zd 5
Zd 1

- 242.944,29 Kč
- 42.872,51 Kč

Zd 5
Zd 1

- 242.944,29 Kč
- 42.872,51 Kč

3)
Audit hospodaření města za rok 2017
ZMě bere na vědomí informace o uskutečněném auditu hospodaření města
Bečov nad Teplou za rok 2017 v měsíci březnu 2018 se závěrem bez výhrad.
Usnesení schváleno 5 pro
K bodu programu 4) - Záměry, pronájmy a převody pozemků
1) ZMě schvaluje opravu usnesení č. 26/04/01 ze dne 23. ledna 2018, kde
došlo k technické chybě označení parcelního čísla pozemku při žádosti
o pronájem. Jedná se o p.p.č. 3125/2
Usnesení schváleno 5 hlasy
1a) ZMě schvaluje pronájem dvou části p.p.č. 3125/2 v k.ú. Bečov nad
Teplou o výměře 9 m2 k uložení palivového dříví a 25 m2 výběhu pro chov
drobného zvířectva (viz zákres v žádosti a městem vyvěšený záměr) Ing. Jiřímu
Šindelářovi, Nová 448, Bečov nad Teplou za cenu 5,-Kč/m2 tj. 170,-Kč ročně
s účinností od 1. dubna 2018
Usnesení schváleno 5 hlasy
2) ZMě schvaluje oslovení 3 firem na realizaci opravy hřbitovní zdi v Bečově
nad Teplou:
1) Městská společnost Bečov, s.r.o., Školní ul. 430 Bečov nad Teplou
2) STRIX Chomutov, a.s., 28. října 1081/19, Chomutov 430 01
3) Vladimír Konopa, Jimlíkov 51, 36225 Nová Role
Usnesení schváleno 5 hlasy
3)
A) ZMě bere na vědomí prezentaci návrhu stavby cyklostezky Teplá v úseku
Bečov nad Teplou, části – lávka, cyklostezka, sběrné městské parkoviště pro
osobní auta, autobusy, cyklisty a motorky, promenáda pro pěší a informace
o připravované vizualizaci pro umístění ve veřejném prostoru a medializaci.
Usnesení schváleno 6 hlasy
B) ZMě schvaluje nabídku na zpracování pokračování návrhu stavby
cyklostezky Teplá v úseku od mostu v Nádražní ulici po silniční most
v Karlovarské ulici REGIONSTUDIO, Náměstí Dr. Beneše 132/15, Chomutov,
zastoupeným MgA. Pavlou Wiszczorovou, autorizovaný architekt ČKA 3636,
IČ: 64190781, za celkovou cenu 267.000,-Kč včetně DPH. Dotace z titulu
Karlovarského kraje na zpracování tohoto návrhu byla městem podána
na finanční výši 200.000,-Kč
Usnesení schváleno 5 hlasy, nehlasovala 1 – O. Haláková
K bodu programu 5) - Smlouvy
1) ZMě schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby „Schodiště
Nádražní – Srázná“
Schválené ZMě dne 11. dubna 2017, bod jednání 19/07/06, mezi městem
Bečov nad Teplou a Městskou společností Bečov, s.r.o. Předmětem Dodatku
je termín realizace – do listopadu 2018, který je nutné změnit vzhledem
ke komplikovanému místu v MPZ a potřebě zajištění archeologického
výzkumu
Usnesení schváleno 6 hlasy
2) ZMě schvaluje Objednávku na realizaci mapy města s čísly popisnými,
v měřítku 1:3000, rozměr A0 + elektronická verze, mezi městem Bečov nad

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Teplou a GPlus s.r.o., Hlaváčova 179, Pardubice, za cenu 7.563,-Kč včetně
DPH
Usnesení schváleno 5 hlasy, proti 1- Bc. A. Kubincová

„Schodiště Nádražní – Srázná“. Smlouva bude uzavřena mezi městem a ZIP,
o.p.s, Tomanova 3, Plzeň za celkovou cenu 23.426,-Kč včetně DPH.
Usnesení schváleno 6 hlasy

3) ZMě bere na vědomí informace o GDPR (General Data Protection
Regulation) – pověřenec pro osobní údaje
Usnesení schváleno 6 hlasy

11) ZMě schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem a TJ Slavoj Bečov
nad Teplou, se sídlem Nová 450, Bečov nad Teplou, zastoupenou předsedou
Ing. Pavlem Špakem, v souladu se schváleným rozpočtem.
Usnesení schváleno 6 hlasy

4) ZMě bere na vědomí informace o pozemku v areálu nádraží p. p. č. 3244
v k. ú. Bečov nad Teplou, o celkové výměře 22.296 m2 a ukládá starostce
kontaktovat majitele ČD, a.s. a projednat možnost koupě části pozemku.
Usnesení schváleno 5 hlasy, zdržel se 1 – M. Nepraš
5) ZMě schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby č. IE-12-0007152/SOBS VB01 navrženou ČEZ
Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV. – Podmokly, Teplická 874/8
zastoupenou Ing. Marcelem Herejkem, vedoucím odboru Obnova DS – Západ
na základě pověření. Jedná se o oprávnění investora zřízení stavby distribuční
soustavy – kabel NN přípojková skříň v pilíři 5 ks, rozpojovací skříň v pilíři
1 ks, na pozemcích Města p.č. 39, 41/1, 48/1, 3116/1, 3128/1, 3132/1,
3134/2 v k.ú. Bečov nad Teplou. Předpokládaný rozsah věcných břemen činí
530 bm, jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene bude 79.500,- Kč.
Součástí smlouvy je uvedení dotčených pozemků do původního stavu.
Usnesení schváleno 6 hlasy
6) ZMě bere na vědomí informace o Rozpisu finanční pomoci z Programu
regenerace MPZ MKČR, ve kterém je pro město Bečov nad Teplou uvedena
částka ve výši 400.000,-Kč na opravu střechy radnice, vitrážového okna
kostela a sloup P. Marie před radnicí a ZMě souhlasí s dalšími kroky pro
získání dotace.
Usnesení schváleno 6 hlasy
7)
A) ZMě schvaluje
I) nákup 4 kusů nůžkových stánků o rozměru 3x3 m, použitelných při
pořádání kulturních akcí města. Celková cena 4 kusů stánků je 2.590,- Kč
x 4ks = 10.360,-Kč včetně DPH
II) nákup kompostérů pro biologický odpad v počtu 30 kusů, za celkovou
cenu 35.000,-Kč včetně DPH, pro občany města
III) nákup nádob na dešťovou vodu v počtu 10 kusů za celkovou cenu
do 10.000,-Kč, pro umístění u objektů ve vlastnictví města (školy,
márnice, vodárna atd.)
Usnesení schváleno 6 hlasy
8) ZMě schvaluje Smlouvu mezi městem a KOCMAN envimonitoring s.r.o.,
Říčanská 1000/29, Žebětín, Brno, IČ: 03108279, na „Zajištění funkční
způsobilosti a provozu automatických měřicích systémů na objektech
lokálního výstražného systému. Prováděné činnosti budou v souladu
s doporučeními uvedenými v metodické příručce MŽP „Lokální výstražné
a varovné systémy v ochraně před povodněmi – aktualizace 2014“. Cena
za službu pravidelnou servisní činnost činí je 9.400,-Kč bez DPH ročně
a očekávané náklady za datové přenosy, zobrazení a archivace dat činí 6.720,Kč bez DPH.
Usnesení schváleno 6 hlasy
9) ZMě schvaluje Smlouvu mezi městem a Ing. Tomášem Bernáškem,
autorizovaným architektem ČKA 02678, Nerudova 372, Kadaň, IČ: 631 636 91
na zpracování dokumentace na řešení úprav hřbitova s kolumbáriem v severní
části stávajícího hřbitova v Bečově nad Teplou za cenu 56.870,-Kč.
Dokumentace bude zhotovena v 6 výtiscích a 1x předána digitálně (PDF)
Usnesení schváleno 6 hlasy
10) ZMě schvaluje zadání zpracování záchranného archeologického výzkumu
p.p.č. 3355 v k.ú. Bečov nad Teplou, před zahájením stavebních prací na akci
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12) ZMě schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti Č.
IV-12-0010848/VB01 navrženou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Děčín
IV.-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupena Monprojektem a.s. se sídlem
v Pardubicích, p. Ivanou Vaidišovou, o právu umístit, provozovat, opravovat
a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčené nemovitosti p.p.č. 2826
v k.ú. Bečov nad Teplou v majetku města, které strpí obnovu, výměnu
a modernizaci, a povinnost výkonu těchto práv. Jedná se o oprávnění
investora zřízení stavby distribuční soustavy – vzdušného kabelového vedení
NN, betonového sloupu 1 ks v rozsahu 31,80 bm/31,67 m2 Rozsah věcného
břemene je vymezen geometrickým plánem č. 667-107/2018 ze dne 8.3.2018
pod č. PGP-229/2018. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou odměnu
4.770,-Kč + prověření paušální náhrady za umístění sloupu.
Usnesení schváleno 6 hlasy
K bodu programu 06) – Informace
1) ZMě schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem a ZUŠ J. L. Bečov
nad Teplou, na
poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši 6.500,-Kč na návštěvu
žáků a rodičů na
představení „Rusalky“ v Praze v květnu 2018.
Usnesení schváleno 6 hlasy
2) ZMě bere na vědomí informace o přípravě kulturních akcí města:
- 28. března 2018 - Hledání velikonočního vajíčka – v centru města
Výzdoba plánována v týdnu před akcí, za spolupráce města a MSB, s.r.o.
a 24. 3. se zástupci města Thalheimu. Na samotné akci spolupracují ZŠ a MŠ
BNT a ZUŠ J. L.
- 7. dubna 2018 – Vítání Jara
- 22. dubna 2018 – návštěva divadelního představení Kapeska v divadle
U Hybernů – autobus
- 25. – 26. dubna 2018 – návštěva F. a K. Beaufort Spontin s manželkami
v Bečově nad Teplou
- 30. dubna – 1. května 2018 – Bečovské kvítí
- 11.-13- května2018 – podpis partnerské smlouvy s Eschenburgem – 2
osobní auta
- 29. června – 3. července 2018 – návštěva partnerského města Florennes
v Belgii – autobus
- 25. května 2018 – Noc kostelů
- 15. září 2018–15:00 hod. sázení stromu O. Havlové v Botanické zahradě,
16:30 hod. divadelní představení Audience – Botanická zahrada, 19:00 hodin
Koncert pěveckého sboru Stadtchór z Thalheimu v kostele sv. Jiří v Bečově
nad Teplou
Usnesení schváleno 6 hlasy
3) ZMě bere na vědomí informace
- o jednáních se zástupci MMKV, NPÚ Loket, KSÚSK, ALGON, o revitalizaci
náměstí a opravě ulice Nádražní
- o jednání s biskupem T. Holubem a Bečovskou farností o možnostech
stavební obnovy vnitřních prostor fary a jejím dalším využitím
- o dotačních možnostech na obnovu objektu základní školy, bytového domu atd.
- o podaných žádostech o dotaci na opravu Nové ulice, návrh stavby
cyklostezky, vydání knižní publikace o městě
Usnesení schváleno 6 hlasy

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
K bodu programu 7) – Různé
1) ZMě schvaluje podání žádosti:
- o dotaci z dotačního titulu Česko-Bavorsko Euregia Egrensis, ve spolupráci
města Bečov nad Teplou s Bečovskou botanickou zahradou a městem Bad
Berneck
Usnesení schváleno 6 hlasy
2) ZMě v působnosti valné hromady Městské společnosti Bečov, s.r.o.
schvaluje změnu Zakládací listiny společnosti tak, že:
A) výkon funkce jednatele společnosti budou vykonávat 2 jednatelé, přičemž
obě osoby budou oprávněny rozhodovat jménem společnosti samostatně
v plném rozsahu
B) rozšíření činností společnosti o sociální podnikání
Usnesení schváleno 6 hlasy
3) ZMě schvaluje převod auta Transporter Syncro T4 VW, které sloužilo
doposud pro potřeby JSDH Bečov nad Teplou, do správy Města Bečov nad
Teplou, s účinností od 1. 4. 2018. Auto je vyřazeno ze systému IZS.
Usnesení schváleno 6 hlasy

STRUČNÝ ZÁZNAM DISKUSE K BODŮM JEDNÁNÍ ZMĚ, KTERÁ PROBĚHLA
PŘED PŘIJETÍM USNESENÍ:
K bodu 1) - Zahájení a organizační záležitosti:
Bez dotazů a připomínek.
K bodu 2) – Kontrola plnění usnesení
Bez dotazů a připomínek.
K bodu 3) – Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou za rok 2017;
Rozpočtová opatření; Audit hospodaření města za rok 2017
1) Bez dotazů a připomínek.
2) Bez připomínek. Proběhla krátká diskuze na téma financování platů v ZŠ
a MŠ Bečov nad Teplou, okr. KV, p. o.
3) Bez dotazů a připomínek.
Paní ředitelka ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, okr. KV, p. o., seznámila zastupitele
a veřejnost s počtem žáků ve škole a v mateřské škole v současném školním
roce. Dále uvedla předpokládaný vývoj počtu žáků a personální opatření
v dalších školních letech (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021). Přehled
obsahoval i počet žáků v ZŠ a počet dětí v MŠ dojíždějících z okolních obcí
v tomto školním roce.
Paní Kubincová vznesla dotaz, zda je pravda, že bude ve škole vytvořeno nové
pracovní místo.
Paní ředitelka uvedla, že k dodržení GDPR (General Data Protection
Regulation) vytvořila pracovní místo s úvazkem 2,5 hodin denně. Zaměstnanec,
který tuto funkci vykonává, již nyní má jiný pracovní úvazek 5,5 hodin denně.
Spojením funkcí tudíž vznikne celý pracovní úvazek.
K bodu 4) programu – Záměry, pronájmy a převody
1) Bez dotazů a připomínek.
2) Bez dotazů a připomínek.
3) Bez dotazů a připomínek.						
Paní starostka uvedla prezentaci návrhu stavby cyklostezky s vizuálními
snímky promítanými na plátno
K bodu 5) programu – Smlouvy
1) Bez dotazů a připomínek.
2) K tomuto bodu proběhla krátká diskuze zastupitelů.
3) Paní starostka k tomuto bodu podala krátké vysvětlení.
4) Paní starostka k tomuto bodu podala vysvětlení. Proběhla diskuze
zastupitelů.
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5) Bez dotazů a připomínek.
6) Paní starostka k tomuto bodu podala krátké vysvětlení.
7) Paní starostka k tomuto bodu podala krátké vysvětlení.
8) Paní starostka k tomuto bodu podala krátké vysvětlení.
9) K tomuto bodu proběhla diskuze zastupitelů. Nato V. Dicá navrhl rozdělení
usnesení na dvě části. O tomto procesním návrhu hlasováno (4 pro, 2 se
zdrželi – O. Haláková, Ing. P. Kužvart).
Návrh nebyl přijat. Hlasováno tedy o původním návrhu usnesení jako celku (4
pro, 1 proti – Bc. A. Kubincová, 1 se zdržel – M. Nepraš). Důvody nesouhlasu
zastupitelů M. Nepraše a Bc. A. Kubincové jsou - studie sběrného dvora
z roku 2014 již obsahuje plánované změny a není tedy důvodu zadávat změny
další. Zastupitelé se sejdou se zpracovatelem Ing. Arch. Bernáškem a změny
projednají. K tomu starostka města sdělila, že vzhledem ke Stavebnímu
zákonu je pro realizaci stavebních úprav Sběrného místa nevyhnutné
pokračovat ve zpracování další dokumentace. Navržené usnesení nebylo
přijato. O. Haláková sdělila, že tímto hlasováním bychom odsunuli výstavbu
kolumbária a měli bychom o něm znovu jednat. V. Dicá navrhl usnesení
hlasovat samostatně o části usnesení, která se týká zpracování dokumentace
úprav hřbitova s kolumbáriem (viz záznam schváleného usnesení).
10) Paní starostka k tomuto bodu podala krátké vysvětlení.
11) Paní starostka k tomuto bodu podala krátké vysvětlení.
12) Pan 2. místostarosta k tomuto bodu podal krátké vysvětlení.
K bodu 6) programu – Informace
1) Bez dotazů a připomínek.
2) Paní starostka k tomuto bodu podala vysvětlení.
3) Paní starostka k tomuto bodu podala vysvětlení.
K bodu 7) programu – Různé
1) Paní starostka k tomuto bodu podala krátké vysvětlení.
2) Paní starostka k tomuto bodu podala krátké vysvětlení. Proběhla krátká
diskuze zastupitelů
a jednatelů Městské společnosti Bečov, s. r. o. Dotaz Ing. P. Kužvarta
na rozdělení kompetencí jednatelů. Odpověď p. P. Chomického – oba
jednatelé budou mít stejné kompetence z důvodu plné zastupitelnosti.
3) Paní starostka k tomuto bodu podala krátké vysvětlení.
V pokračující diskuzi:
Ing. P. Kužvarta navrhl pověřit p. starostku další urgencí definitivního řešení
opravy ulice Nádražní Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje.
Paní starostka uvedla, že jedná s ředitelem Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje, který přislíbil opravu Nádražní ulice v letošním roce
po ukončení zimní údržby silnic. KSUS KK podle aktuálních informací plánuje
zadání zpracování stavební projektové dokumentace ulice Nádražní.
Jednání 27. zasedání ZMě ukončeno v 19:21h
V Bečově nad Teplou dne 20. března 2018
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Petr Kužvart 				
Bc. A. Kubincová
			
Návrh programu a formulace usnesení připravila: Olga Haláková
Hlasování a diskusi zapsala: Jiřina Horváthová
Vyvěšeno dne ............2018
Sejmuto dne…………2018
Oľga Haláková
starostka města

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
NA ČEM PRACUJEME
Dosavadní měsíce roku 2018, byly plné událostí a jednání, které zajišťují správu města,
včetně výkonu úředníků Městského úřadu, kteří vykonávají pro občany nutné úkony
a vše, co zajišťuje dobrou kvalitu života občanů v našem městě.
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2018, který je pro nás zákonem,
podle kterého můžeme realizovat naše společné představy o zlepšení životních podmínek ve městě. První pohled vždy vyhodnotí vzhled města, pro jeho zlepšení plánujeme opravy a údržbu města. Představu, abychom zde žili spokojeně, je mnohem těžší
naplnit, protože to znamená mimo jiné zajistit práci, služby, sociální pomoc atd. Město
a Městský úřad v tomto směru mohou a chtějí být nápomocni, ale potřebují také pomoc
všech občanů zde žijících. Prosperita místa se odvíjí od spolupráce města
s podnikateli, místními institucemi, a přirozeně, občany města.

•
•
•

•
Město Bečov nad Teplou připravuje v letošním roce tyto opravy a další záměry:
• městu byla předána pasportizace objektu Základní a umělecké školy Josefa
Labitzkého, abychom mohli pokračovat na opravách této budovy, opravě střechy
a fasády školy
• dále byl zhotoven pasport objektu vodárny u nádraží, který bude sloužit jako
výstupní místo parkoviště a cyklostezky – parkoviště ve městě se připravují proto,
aby se zlepšila dopravní situace v celém městě a hlavně bylo zajištěno parkování
pro ty, kteří v něm bydlí a návštěvníkům byla nabídnuta další parkovací místa
• podána dotace na opravu ulice Nová, vybudování Dětského hřiště v Krásném Jezu
• oprava lávky v řece Teplá – po výstavbě nového mostku v Rybářské ulici, mostku
ve Vodné a mostku v Krásném Jezu (také byl nově vybudován Karlovarským
krajem most přes řeku Teplá v Nádražní ul.) připravujeme projektovou dokumen-

•

•
•
•
•

taci na rekonstrukci mostku ve Vodné a projektovou dokumentaci lávky pod
hradem
je hotová projektová dokumentace na první etapu chodníku v Plzeňské ulici
uskutečnilo se setkání s veřejností 31. ledna 2018 od 16:00 hodin v ZŠ a MŠ a
prezentace činnosti školy a jejích zaměstnanců a žáků
na Městském úřadě probíhají schůzky se zástupci dalších institucí na téma
opravy budov v Městské památkové zóně – základní škola a výměna oken, oprava
střechy a fasády, střechy radnice, oken kostela, sochy P. Marie před radnicí a
doplnění desky se jmény padlých na pomníku ve Vodné; dále komunikací –
náměstí, Nádražní ulice, která je ve vlastnictví Karlovarského kraje, na které
proběhne oprava pro zajištění lepší sjízdnosti a dále bude vlastník zadávat zpracování projektové dokumentace pro připravovanou rekonstrukci;
chystáme zpracování pasportu zeleně, který zaregistruje všechny stromy ve
veřejném prostoru a nastaví jejich pravidelnou údržbu; oprava hřbitovní zdi podél
starého hřbitova – dotace je již potvrzena
připravujeme vydání fotografické publikace o městě; uspořádali jsme Bečovské
kvítí; chystáme XV. Bečovské slavnosti a oslavu 100. výročí republiky
a 100. výročí zdejší Botanické zahrady
je zadaná studie vybudování nového kolumbária na hřbitově
oprava opěrné zdi v řece Teplá
zapojujeme se do projektu sociálních služeb ve městě
po vydání stavebního povolení na bytový dům připravujeme realizaci výstavby
malometrážních bytů

ANKETA
Vážení občané, tato anketa má za cíl získat vaše názory a další podněty na to, co
považujete za nejdůležitější pro rozvoj města a spokojený život v něm. Zakroužkujte
prosím tři čísla ze všech nabízených záměrů.

1. OPRAVA KOMUNIKACÍ
2. OPRAVA BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY
3. VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ ULICI - VZNIK
5-8 BYTŮ
4. ZADLÁŽDĚNÍ NÁMĚSTÍ
5. VÝSTAVBA CYKLOSTEZKY PODÉL ŘEKY TEPLÁ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

6. VÝSTAVBA KOLUMBÁRIA NA HŘBITOVĚ
7. VYBUDOVÁNÍ KOMUNITNÍHO CENTRA NA FAŘE
8. POSTAVENÍ AUTOBUSOVÝCH ČEKÁREN
9. VZNIK DOMU SLUŽEB
10. SENIOR TAXI – ZAVEDENÍ SLUŽBY PRO SENIORY
LÍSTEK S VAŠÍM NÁZOREM PROSÍM VHOĎTE DO BÍLÉ POŠTOVNÍ SCHRÁNKY VLEVO
NA RADNICI ANEBO PŘEDEJTE PŘÍMO NA MĚSTSKÝ ÚŘAD, ČI NAPIŠTĚ EMAILEM
NA: olga.halakova@becov.cz

OPRAVA KOMUNIKACÍ
OPRAVA BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY
VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ ULICI - VZNIK 5-8 BYTŮ
ZADLÁŽDĚNÍ NÁMĚSTÍ
VÝSTAVBA CYKLOSTEZKY PODÉL ŘEKY TEPLÁ
VÝSTAVBA KOLUMBÁRIA NA HŘBITOVĚ
VYBUDOVÁNÍ KOMUNITNÍHO CENTRA NA FAŘE
POSTAVENÍ AUTOBUSOVÝCH ČEKÁREN
VZNIK DOMU SLUŽEB
SENIOR TAXI – ZAVEDENÍ SLUŽBY PRO SENIORY

12

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
METODIKA OBECNĚ PRO HISTORICKÉ CENTRUM
A MĚSTSKOU PAMÁTKOVOU ZÓNU BEČOV NAD TEPLOU
Citace:
Označení provozoven a reklamy v prostředí historického sídla
Pro nejstarší označování provozoven sloužilo od pradávna vyvěšené vlastní charakteristické zboží. Švec měl nad svým vchodem zavěšenou botu, pekařství umělecky
provedený preclík. Používaly se i kovové nebo dřevěné malované vývěsní štíty. Všechny
tyto prostředky je možné využít i dnes. Později se označení provozoven provádělo
pomocí písmomalířského nápisu. Přímo na fasádu písmomalíři realizovali v různých
grafických formách názvy obchodů nebo provozoven. Ty byla často doplněné výčtem
prodávaného zboží a popisem základní nabídky. Aktuální nabídka byla představována
na mobilních vývěsních tabulích. Obecně je možné říci, že přemíra reklamních a firemních nápisů v historickém jádru města je zásadně škodlivým jevem, jejich počet by měl
být tedy omezený stanovením maximálního počtu poutačů na konkrétním objektu
(individuálně – každý objekt - průčelí „snese“ něco jiného).
Zásadně vyloučena by měla být z historického městského prostředí velkoplošná
komerční reklama. Označování provozoven, reklamní výstrče a vývěsní štíty by se měly
řídit charakterem prostředí a architekturou objektu, na nějž mají být osazeny. Pro
středověký dům je vhodný kovaný vývěsní štít a na dřevěné desce namalovaný název
obchodu, klasicistnímu domu sluší nápis na fasádě a modernistická stavba se může
pyšnit subtilní neónovou reklamou.
Vždy je vhodné stanovit počet a velikost reklamních zařízení, které je možné osadit
na jednu provozovnu nebo obchod. V historickém prostředí s charakterem 19. století
nebo staršího, by mělo být vyloučeno osazování velkých reklam značek prodávaného
zboží, které v mnoha případech naprosto zakrývají fasády domů. U firemních nápisů,
výstrčí a vývěsních štítů by měly být preferovány tradiční materiály dřevo a kov a
charakteristické tvary, které vycházejí z historických vzorů. Žádoucí je obnova
písmomalířských nápisů ve vhodných typografických vzorech, které mohou velmi
obohatit nevýrazné fasády a podtrhnout výraz architektonicky komponovaného průčelí.
Liter.: metodika Libereckého kraje: Označení provozoven a reklamy v prostředí historického sídla, 2006.
Osazování firemních a reklamních poutačů
…. Přestože firemní a reklamní poutače je nutné vnímat jako objekty a zásahy reverzibilní povahy, ovlivňují vzhled budov i místa samého a mohou zároveň sloužit jako
vhodný, popř. problematický příklad prezentace firmy na území, které je v mnoha
směrem jedinečné svým osobitým koloritem a jenž lze vnímat jako odkaz práce, umu a
života předcházejících generací.

tory právě byli zástupci řemesel a obchodu. Jako připomínka skonu zástupce cechu
jsou uváděna cechovní znamení na smírčích křížích a jim podobných památkách,
známá jsou jejich vyobrazení na cechovních praporcích či nástěnných malbách
znázorňující výjevy z každodenního života.
Souběžně s užíváním těchto znamení byla příslušná profese i nabízené nebo nositelem znamení přímo vyráběné produkty prezentovány další formou, dnes paušálně
zvanou reklama. O jejím vývoji jsme dobře informováni především z tisků, různých
letáků a také obrazů zachycující městské prostředí. Domy obchodníků a řemeslníků
byly vybaveny širokou škálou nápisů malovaných na fasádách nebo deskách
umístěných na krámcích, dílnách, manufakturách, hostincích apod. Takto pojednané
úpravy parterů domů lze sledovat především na obrazech produkovaných v průběhu
celého 19. století.
Od konce téhož věku jsme díky fotografiím informováni o problematice firemních a
reklamních poutačů již zcela dostatečně. Četné nápisy na fasádách a deskách (obvykle
dřevěných, popř. plechových) doplňovaly konzolové poutače rozličných tvarů. K
reklamním a firemním účelům byly využívány i rubové a lícové strany dveřnic,
osazovaných především k zabezpečení vstupu do krámce či objektu před nepovolanými
osobami po zavírací době. Dveřnice byly zpravidla dřevěné, někdy pobité z lícové
strany plechem (taková úprava mohla mít i charakter protipožárního zabezpečení
stavby).
Výkladce a vstupy do krámců byly ve 2. polovině 19. století často vybaveny
deštěním, mnohdy dekorativně pojednaným. Byly nejen nedílnou součástí architektonického řešení stavby, ale stávaly se i svébytným umělecko – řemeslným dílem, k
němuž obvykle patřila i plocha pro nápisovou desku. Ta byla velmi často umístěna nad
vstupem do obchodu, v řadě případů probíhala nejen nad dveřním otvorem, ale i
přilehlými výkladci. Jindy byla plocha pro nápis situována po stranách vstupu.
Dveřnice jsou zhruba od poslední čtvrtiny 19. století nahrazována kovovými roletami
nebo mřížemi. Firemní nebo reklamní nápisy byly situovány na nápisové desky nebo
byly malovány přímo na fasády budov. Vedle nápisů situovaných obvykle nad vstupem
do provozovny byly ve stejném čase velmi oblíbené velkoplošné nápisy malované na
štíty domů. Takové řešení přetrvalo až do první poloviny 20. století a opět se začalo
prosazovat v 90. letech 20. století….
Úpravy a realizace firemních a reklamních poutačů

(Stručný nástin dějinného vývoje reklamního označení)

Relativně často prosazovanou formou reklamních a firemních poutačů je osazování
nápisových desek na fasádách domů. Ne vždy je možné takové řešení plně akceptovat,
neboť v mnoha případech jsou navrhované desky prostorově předimenzovány,
případně kolidují s architektonizací samotného průčelí objektu. V takových případech je
vždy nutné zvážit dopad osazení desky na vzhled objektu i místa samého. Problematické
je i používání typizovaných firemních a reklamních poutačů, nejsou – li konkrétně
vyráběny pro určenou stavbu nebo historizující prostředí měst a obcí. Za vhodnější se
v daných případech považuje provedení poutačů (nápisů) z jednotlivých písmen
(materiál kov /barevný, leštěný, opatřený krycím nátěrem/, sklo, dřevo, plast barevný
nebo s povrchovou úpravou), případně aplikace nápisu barvou přímo na fasádu.
Osazování nápisových desek je obvykle možné pouze za předpokladu opakování
předchozí situace (je – li považována za historizující), případně je známá z dobových
materiálů (nákresy, dobové fotografie, popisy apod.). Deska s nápisem může být osazena i do plochy předsazených výkladců, kde v minulosti takové poutače již byly.

Používání „firemních“ označení je v českých zemích doloženo od středověku.
Cechovní znamení na domech reprezentovala profesi majitele a byla symbolem jeho
stavovské cti i společenského postavení. Středověká cechovní znamení se objevují na
kamenných portálech, náhrobcích, lze je spatřit i na četných skulpturách, jejichž doná-

Osvětlování takových poutačů musí být zvažováno individuálně, prosazováno by
mělo být především podsvětlováni nápisů z jednotlivých, volně osazovaných písmen.
Za nevhodné se považují ploché desky s nápisy, obvykle vybavené neonovými trubicemi. Prosvětlené reklamní panely s plastovou povrchovou úpravou mění často poměr

Firemní a reklamní poutače mají bezprostřední vazbu na architektonizaci území a
svým řešením vypovídají o respektování dochovaných hodnot prostředí. Proto je
nezbytně nutné věnovat jejich řešení zvýšenou pozornost, zvažovat možné (i negativní)
dopady na kvality památek a prostředí a dalších staveb situovaných na území s plošnou
památkovou ochranou. Respektováno by mělo být obecně platné pravidlo osazovat na
stavby vedené seznamem kulturních památek pouze firemní označení, zatímco reklama
by měla být situována především na budovy, které památkami podle zákona o státní
památkové péči nejsou.
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nočního osvětlení historického území, proto je nezbytně nutné věnovat i tomuto často
opomíjenému aspektu pozornost.
Firemní a reklamní poutače situované do plochy fasády je možné doplňovat konzolovými poutači. I zde však platí, že méně je někdy více. Konzolové poutače by měly
svojí velikostí a řešením odpovídat danému prostředí historického jádra města a památkovým a architektonickým kvalitám dotčené stavby. Eliminováno na minimum by mělo
být používání typizovaných (prefabrikovaných) konzolových poutačů, dále poutačů
světelných nebo objemově předimenzovaných. Akceptovány by neměly být ani
poutače, které jsou (obecně) svým řešením v konfliktu s okolním prostředím. Vítány
naopak jsou konzolové poutače, které jsou replikaci poutačů známých z dobové fotografické nebo plánové dokumentace. V těchto případech je nutné brán na zřetel technické i umělecko – řemeslné ztvárnění nejen nápisových desek, ale i samotných konzol.
V ideálním případě jde o výrobky z produkce uměleckých kovářů. V posledních letech
se na trhu objevují i typizované poutače vyráběné pro prostředí historických jader měst
a obcí (vesměs jde o konzolové poutače propagující produkty pivovarských společností),
ne vždy jsou ale vhodným doplňkem pro památkové rezervace či zóny.
K osazování firemních a reklamních nápisů jsou také vhodné prosklené plochy
výkladců a dveří. Obvykle jsou takové nápisy malovány na sklo barvou nebo křídou,
v posledních letech jsou zhotovovány ze samolepících fólií vyřezávaných na plotru.
Prosklené plochy výkladců je možné využívat i k osazování světelných poutačů, a to
obvykle tam, kde je jejich situování vně obchodu (provozovny, obvykle restaurace,
kavárny apod.) problematické. V takových případech se světelné poutače osazují do
prostoru výlohy za sklo výkladce.
Samostatnou kapitolu v problematice řešení firemních a reklamních poutačů
představují tzv. praporce. Obvykle jde o pruhy látek opatřené nápisem, které se natahují na ocelová lanka kotvená do obvodových stěn domů, případně se navlékají na
konzole. Poutač je v tomto případě situován ve vodorovné poloze, zvážit však lze i jeho
situování vertikální (podél stěny objektu). Třetí variantu praporce představuje látka
(někdy je užívána jako podložka pro nápis silnostěnná fólie z PVC) trojúhelníkového
tvaru, která je zpravidla kotvena na dvou stranách (vesměs leží podélnou stranou
souběžně s obvodovým zdivem objektu). Takový způsob prezentace je vhodný
především tam, kde to umožňuje situování objektů a obecně kvality a hodnoty
prostředí. Praporce se v daných případech používají obvykle pouze na krátký čas, např.
jako upoutávka krátkodobých výstav, případně v době zahájení provozu zde blíže
nespecifikovaného podnikatelského záměru (např. otevření obchodu, restaurace
atd.)….
Praporce jako podklad pro firemní nebo reklamní poutače (nápis, logo apod.) jsou
často využívány v podobě praporu upraveného barevně a tvarově do požadované
podoby (jde o skutečné prapory zavěšené na žerdi). Také v těchto případech by ale
mělo jít o upoutávky krátkodobého významu. Zcela jiný význam mají praporce se státní
symbolikou, případně praporce s městskými znaky. Prapory se státními nebo
městskými (obecními) motivy bývají obvykle vyvěšeny celoročně, případně při
mimořádných příležitostech (např. státní svátek apod.).
Obecně rozšířenou formu především reklamních poutačů reprezentují volně stojící
tzv. „áčka“, obvykle tvořená dvojicí o sebe opřených desek opatřených nápisy a dalšími
upoutávkami dle potřeby. Takovou formu reklamy lze uvítat zvláště tam, kde není
možné akceptovat jiný způsob prezentace firmy (např. konzolové poutače nebo nápisové desky osazované na fasádu). Často jsou používána také jako upoutávka pro provozovny ležící stranou od hlavních komunikačních tahů. „Áčka“ pochopitelně mohou
mít i jiný tvar, např. jde o desku s podstavcem.
K umísťování především reklamních poutačů jsou v mnoha případech využívány
sloupy veřejného osvětlení nebo nosiče trakčního vedení. Ne vždy je možné takové
řešení přijmout, a to především na území s plošnou památkovou ochranou. Za nevhodné se také považuje situování poutačů na kandelábry veřejného osvětlení, které jsou
architektonizovány (obvykle jde o repliky starých sloupů veřejného osvětlení). Pokud
ale je takové řešení akceptovatelné ze strany orgánů SPP, mělo by se jednat o poutače
konzolového typu.
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Dosud málo rozšířenou formu prezentace výrobků a firem představují fólie s nápisy
a dalšími reklamními spoty aplikované na vodorovné plochy, obvykle chodníky nebo
prostory přiléhající k provozovnám apod. Pro území s plošnou památkovou ochranou
jsou takové poutače nevhodné a neměly by být akceptovány ani ve formě spotů přímo
malovaných na pochozí nebo pojezdovou plochu.
Území s plošnou památkovou ochranou se stává také předmětem zájmu osazování
velkoplošných billboardů. Taková forma reklamy je v těchto případech obvykle nevhodná a neměla by být akceptována. Osadit ji lze např. jen jako reklamu krátkodobou na
lešení nebo oplocení stavebních ohrad (vždy však musí být zvážena vhodnost takového
zásahu, dopad na prostředí s plošnou památkovou ochranou a stanovena doba, po
kterou může být na předmětném místě situována).
Liter.: metodika Tvorba a ochrana prostředí historických jader měst a obcí
Doplňky průčelí
Osvětlovací prvky, státní a firemní znaky orgánů, institucí či provozoven, firemní
tabule, vývěsky, výtvarná díla a další informační označení budov by měly být
umisťovány tak, aby nerušili architektonickou kompozici průčelí a jeho významné
detaily, jejich velikost musí být omezena na nejmenší možnou míru. Doporučuje se
uplatňovat tradiční materiály a formy (dřevěné, kovářské, kamenické, keramické
a štukatérské výrobky) střídmého estetického vzhledu.
Měla by platit zásada, že reklama či vývěsní štít by se měl zásadně vázat ke službě či
funkci daného objektu. Objekt samotný by neměl sloužit jako „billboard“. Velkoplošné
reklamy a reklamní tabule by v rámci MPZ neměly být instalovány ani na novostavbách.
Rozměry takového zařízení, které je například větší než plocha běžného okna v historické zástavbě, budou vždy působit rušivě, neboť do obrazu celku vnesou jiné
měřítko. Z téhož důvodu se doporučuje omezit umístění reklam na parter, na ploše
průčelí nebo na střechách.
Liter.: Novostavby v památkově chráněných sídlech, NPÚ 2004.
Předzahrádky
- Materiálová regulace
- Maximální plošné a výškové rozměry
- Posouzení konkrétního místa v prostoru náměstí/ konkrétního návrhu formy
předzahrádky. Všude není možné instalovat vysunuté podium.
Při posuzování je zásadní nutnost zachování pohledového působení kvalitně
ztvárněných povrchů chodníků, komunikaci apod.
Památné stromy – Odkazy na Odbornou databázi památných stromů na území Bečova
nad Teplou a jejich údržbu CHKO Slavkovský les
Dub u hudební školy byl ošetřen v letech 2006 (redukční řez), 2010 a 2014 (zdravotní
a redukční řez za 27 000,- Kč)
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/odps/pstromy/index.php?ODPS_TREE=9334&SO_
MOST=102534
Lípy u fary v Bečově byly ošetřeny v letech 1994, 2000 (bezpečnostní a zdravotní řez),
a 2014 (zdravotní a redukční řez za 26 000,- Kč)
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/odps/pstromy/index.php?ODPS_TREE=9330&SO_
MOST=102530
Buk nad Bečovem byl ošetřen v letech 1993 (zdravotní řez), 2000 (ošetření dutiny),
2007 (bezpečnostní řez) a 2014 (zdravotní řez a ošetření dutiny za 27 000,- Kč)
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/odps/pstromy/index.php?ODPS_TREE=9319&SO_
MOST=102519&ODPS_ID=2431
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Buk lesní - Fagus sylvatica ´Pendula´ na základě dotazu, který, jsme oslovili CHKO SL,
jak upravit tento strom za pomníkem u školy jsme dostali toto doporučení: Vzhledem
k pomníku lze odstranit jednu silnější větev a několik slabších. Nebo lze vyříznout okno
v slabších větvích, ale to by měl vykonat zahradní architekt.

Ing. T. F.
lesník, dendrolog
AOPK RP Správa CHKO Slavkovský les
Hlavní 504, Mariánské Lázně 353 01
tel.: 354 401 970, 724 151 113

"SEDLECKÝ TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ"
Dne 7. 1. jsme se zúčastnili halového turnaje v hale míčových sportů v Karlových
Varech.
Ve skupině jsme odehráli 3 zápasy: nad Sedlecem jsme zvítězili 3:0, s Královským
Poříčím jsme remizovali 1:1 a se Lhotou jsme smolně prohráli 1:2 a tato porážka nás
poslala do skupiny o páté až osmé místo.
Ve skupině o umístění jsme už nechali hrát všechny kluky a po porážkách 0:2 se
Vroutkem a 0:1 se Starou Vodou jsme obsadili konečné sedmé místo.
Turnaje se zúčastnili: Ondra Pustina, Dan Ferenc, Péťa Slabý, Nicholas Ferenc, Dan
Marčák, Filip Jílek, Martin Brázda, Pepa Karpíšek, Péťa Janoušek, Vojta Kaufman,
Franta Goga, Martin Kreutzer, Honza Bílý, Adrian Žolták a trenéři Péťa Janoušek Péťa
Káva a vedoucí družstva Rudolf Káva st.

STARŠÍ ŽÁCI SLAVOJ BEČOV n./T. - SOUSTŘEDĚNÍ THALHEIM 2018
V letošním roce bylo fotbalovým oddílem ve spolupráci s vedením města opět zajištěno
zimní soustředění žáků. Vzhledem ke zkušenostem z loňského roku byl za místo konání
opět vybrán obytný areál (Tabakstanne) se zajištěním ubytování, stravování a sportovní
haly v našem partnerském městě Thalheimu. Zástupci Slavoje a vedoucí žákovského
družstva svolali schůzku s rodiči mladých fotbalistů, kde jim prezentovali svou představu
o průběhu a místě konání letošního soustředění. Rodiči byla přislíbena účast sedmnácti
dětí včetně zajištění dokladů totožnosti pro možnost vycestování do zahraničí. Tímto
děkujeme všem rodičům za operativní přístup k zajištění dokladů pro své děti. Ještě před
odjezdem se podařilo získat sponzorské dary ve formě finančních prostředků a sušenek
a ovoce na svačiny. Poděkování patří firmám: Jednota, spotřební družstvo v Toužimi,
KASIA vera, O. Z. A. P. a Gastro I. D. S Robert Hrůza.

máme výborně rozehraný a po podzimu jsme na třetím místě, když na vedoucí Kryry
ztrácíme šest bodů, ale máme odehráno o zápas méně.
Velký dík patří trenérům Petru Kávovi a Petru Janouškovi, za zajištění odvozu, přípravu
cvičících pomůcek a pořízení fotodokumentace pánům Karolu Drozdovi a Rudolfu Kávovi,
a zdravotnímu dozoru Marii Slabé, díky níž byly všechny zdravotní potíže vyřešeny na
místě. Další poděkování patří panu Vladimíru Dicá, který přijal roli koordinátora
a tlumočníka.
Největší poděkování patří všem zúčastněným mladým fotbalistům, kteří přistoupili
k soustředění svědomitě a bez problémů absolvovali všechny tréninky včetně přesunů do
sportovní haly, která byla cca. 1,3 km od místa ubytování.

Samotné soustředění se konalo ve dnech 9. - 12. 2. 2018. Odjezd do Thelheimu byl
naplánován na pátek 9. 2. na 10:00 z parkoviště před školou. Soustředění se zúčastnilo
17 talentů bečovského fotbalu. Po příjezdu na místo na nás čekalo ubytování v ubytovacím centru Tabakstanne v pěkných čistých pokojích o 4 až 8 lůžkách. Ještě v den
příjezdu byl pro mladé fotbalisty připraven oběd i večeře, odpolední výlet do centra města
a večerní venkovní trénink. Na druhý den soustředění byl po snídani naplánován přátelský
turnaj s místními mladými fotbalisty. Tento jsme odehráli místo dopoledního tréninku se
střídavými výsledky, ale hlavním cílem turnaje bylo zapojit všechny hráče, což se podařilo.
Po sobotním obědě nás čekal první ostrý přesun do haly a trénink zaměřený na fyzičku
a koordinaci celého těla. Každodenní večerní trénink na venkovním zasněženém hřišti byl
zaměřený pouze na protažení těla a kondiční běh do 1000 metrů.
V neděli chlapce čekal třífázový kondiční trénink proložený obědem, večeří a časem na
odpočinek, tentokrát jsme se zaměřili i na práci s míčem.
Všechny volné chvíle mezi tréninky chlapci strávili odpočinkem a hraním ping pongu
a stolního fotbalu ve společenské místnosti v místě ubytování. V pondělí už čekal mladé
fotbalisty jen dopolední kondiční trénink zakončený halovým fotbalem. Účelem
soustředění bylo stmelit partu a zvýšit kondici před jarní částí okresního přeboru.
Tyto cíle byly splněny dle našich představ a na žácích bylo vidět, že stále mají chuť do
fotbalu. Takže doufáme, že se to odrazí i na výsledcích jarní části Okresního přeboru, který
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Společná fotografie po dokončení přátelského turnaje společně s mladými fotbalisty
z Thalheimu. Uzavřené partnerství mezi městy přináší příležitosti zejména pro mládež.
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Ukázka výročí města s datem končícím osmičkami
1648 - bečovský hrad dobylo švédské vojsko generála Königsmarka
1688 - stavba synagogy v židovské čtvrti Bečova
1738 - farář P.L. Schusser založil v Bečově tzv. Hudební bratrstvo o 600 členech
1898 - modernizace radnice
- dne 10. listopadu zahájen provoz na železnici Rakovník – Bečov
- dne 17. prosince zahájila provoz železnice K. Vary – Mariánské Lázně,
v Bečově otevřeno nové nádraží

1914 až 1918 - na bojištích 1. světové války padlo 74 mužů z Bečova
1938 - 4. října - do Bečova slavnostně vjíždí jednotka Wehrmachtu, česká pohraniční
území jsou připojena k tzv. Třetí říši Adolfa Hitlera
1948 - znovuosídlení Bečovska českým obyvatelstvem je minimální. Je zde málo
průmyslu a okolní zemědělské vsi nikoho nelákají. Domovní fondy a památky
chátrají. Krajina Bečovska je místy liduprázdná
27. 9. 2008 - 110. výročí železniční tratě Karlovy Vary-Mariánské Lázně

Rok 2018 v Bečově nad Teplou
1. ledna 2018 - Výstup na Homolku
- Novoroční koncert Karin a Jana Polívkových
11. ledna 2018 - město navštívil plzeňský biskup Tomáš Holub
22. ledna 2018 - setkání ve škole, prezentace pro veřejnost
23. ledna 2018 - Zastupitelstvo města, které schválilo rozpočet na rok 2018 ve výši
příjmů = 17 097 558,-Kč a celkových výdajů = 17 537 959,-Kč
24. ledna 2018 - byly jsme na plese v Národním domě v Karlových Varech
26. ledna 2018 - jednání o pasportu zeleně ve veřejném prostoru města
29. ledna 2018 - jednání se zástupci NPÚ Loket o revitalizaci náměstí
1. února 2018 - zasedá Krajská sekce Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska
2. února 2018 - se koná pracovní schůzka s projektantem základní školy a "památkáři"
v objektu školy
5. února 2018 - jednání o vybudování kolumbária, úpravě Sběrného místa, náměstí,
bečovské cyklostezce
7. února 2018 - zasedá Finanční výbor zastupitelstva Karlovarského kraje – O. Haláková
je členkou výboru
10. února 2018 - Masopust
12. února 2018 - koordinační schůzka projekt obnova nádraží a cyklostezka
16. února 2018 - proběhne na Městském úřadě kontrola matrik
19. února 2018 - pracovní schůzka o záměru zřízení komunitního centra na faře
20. února 2018 - účast na akci Den malých obcí
22. února 2018 - zasedá Zastupitelstvo Karlovarského kraje – zastupitelkou je i
Olga Haláková

27. února 2018 - čtyři zástupci z Bečova nad Teplou odjíždí do Bruselu na pozvání
europoslankyně Michaely Šojdrové
2. března 2018 - proběhl audit hospodaření města se závěrem bez výhrad
17. března 2018 - se konal Maškarní karneval v místní sokolovně pro děti i dospělé
19. března 2018 - Den otevřených dveří mateřské školy ZŠ a MŠ
20. března 2018 - zasedá 27. zastupitelstvo města
22. března 2018 - činnosti Městské společnosti Bečov, s.r.o. se rozšiřují o sociální
podnikání
23. března 2018 - Rodinným centrem Cvrček, z.s. uspořádána Noc s Andersenem
v prostorách ZUŠ J.L.
11. dubna 2018 - Vítání občánků na radnici
22. dubna 2018 - navštívili jsme divadlo Hybernie v Praze
25. dubna 2018 - nový Lesní hospodářský plán města
- město poprvé oficiálně navštívili sourozenci Friendrich a Christian
Beaufort-Spontin s manželkami
12. května 2018 - v Eschenburgu podepsána partnerská smlouva mezi městy
22. května 2018 - se konalo 28. zastupitelstvo města
25. května 2018 - se koná Noc kostelů
- odhalení kříže na Zlatém vrchu
30. května 2018 - návštěva Místní akční skupiny z moravské Hané
3. června 2018 - se koná Dětský den u sokolovny
9. června 2018 - Pochod za minerálními prameny
16. června 2018 - Dokopná
29. června 2018 - 3. července 2018 - návštěva partnerského města Florennes

Novoroční koncert manželů Karin a Jana Polívkových byl jako vždy úžasný.

Jednání o budoucnosti objektu bečovské fary. Biskupství plzeňské a Bečovská farnost
spolu s městem Bečov nad Teplou připravují rekonstrukci interiéru této kulturní
památky.

Novoroční koncert Jana Polívky

Oslava narozenin nejstarší občanky města, paní Anny Cahajlové probíhala na Staré
poště v kruhu přátel.
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Biskup plzeňské diecéze Mons. Tomáš Holub navštívil město Bečov nad Teplou.

Naši úspěšní mladí fotbalisté před odjezdem do partnerského Thalheimu na jarní
soustředění.

ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou ve spolupráci s Městem Bečov nad Teplou připravila setkání
s veřejností. Velmi hezky byly prezentovány všechny třídy.

Na plese v Národním domě v Karlových Varech v sobotu 10. února 2018.

Kraj živých vod bude podporovat školy, podnikatele,
řemeslníky i zaměstnanost v obcích.
Místní akční skupina Kraj živých vod vyhlásila koncem roku 2017 a počátkem roku 2018
první výzvy pro žadatele na svém území.
Karlovarský kraj: Bečov nad Teplou – Bochov – Chodov – Kolová - Krásné Údolí – Mnichov
– Otročín - Ovesné Kladruby – Prameny – Stanovice – Stružná – Teplá – Teplička - Útvina
Plzeňský kraj: Bezvěrov – Krsy – Nevřeň – Úněšov – Úterý – Všeruby - Zahrádka
Díky schválenému dokumentu s názvem “Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Kraj živých vod pro roky 2014-2020” (SCLLD) může dnes MAS Kraj živých vod podporovat
projekty žadatelů. Do našeho území ke konečným žadatelům míří téměř 60 milionů korun.
Strategie je realizována prostřednictvím Programových rámců, ve kterých jsou vyhlašovány
jednotlivé Výzvy MAS k předkládání Žádostí o dotace na konkrétní projekty.
Dne 13.12. byla vyhlášena 1. Výzva Občanská vybavenost a služby na venkově
(KOMUNITNÍ CENTRA) a 2. Výzva Investice do vzdělávání a zázemí pro volnočasové
aktivity (ŠKOLY) v Programovém rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Na investiční projekty je v prvních výzvách vyčleněno 10 mil. Kč. S mírou
podpory pro žadatele 95%. Podpora je určena pro záměry škol, vzdělávacích institucí pro
zájmové a celoživotní vzdělávání a komunitní centra z území MAS Kraj živých vod.
Dne 20.12. byla vyhlášena 1. Výzva MAS KŽV OPZ Pracovní příležitosti na venkově v
Programovém rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Na projekty jsou v první
výzvě vyčleněny 3 mil. Kč s různou mírou podpory, dle žadatele. Předpokládané projekty
budou zaměřeny na podporu nezaměstnaných žijících v regionu, kterým bude poskytnuta
pomoc při hledání zaměstnání a orientaci na trhu práce, vzdělávání a následně hledání
zaměstnání s možností podpory na mzdu. Potenciálními žadateli mohou být neziskové
organizace, vzdělávací organizace, podnikatelé aj. V průběhu ledna budou ještě vyhlášeny
další 2 výzvy z OPZ na Zapojení obyvatel do života obce – sociální služby a Prorodinná
opatření.
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Dne 8.1. byla vyhlášena 1. Výzva MAS KŽV pro Program rozvoje venkova (PRV). Na
projekty je v první výzvě vyčleněno 14 mil. Kč s různou mírou podpory, dle žadatele a
zaměření (Fiche). Podpora je určena především na projekty zaměřené na rozvoj zemědělských
podniků, investice do nezemědělského podnikání, podporu místních produktů a obnovu
lesních a polních cest.
Fiche 1: Rozvoj zemědělských podniků. Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v
živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb
a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Fiche 2:
Zpracování zemědělských produktů. Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice,
které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Fiche 3: Lesnická
infrastruktura. Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty
lesních cest. Fiche 4: Zemědělská infrastruktura. Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury
vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest. Fiche 5: Využití místních zdrojů,
rozvoj drobného podnikání a cestovního ruchu. Podporovány budou investice do
vybraných nezemědělských činností. Podporovány budou investice do rozvoje drobného
podnikání v oblasti řemeslné výroby, služeb a potravinářství. V rámci této Fiche budou
podporovány projekty zaměřené na rozvoj venkovské turistiky a agroturistiky, včetně
rekreačních sportovišt´ a volnočasových areálů.
Více informací získáte na www.krajzivychvod.cz v sekci DOTAČNÍ PROGRAMY.
Zaměstnanci MAS poskytují ZDARMA konzultace k výše uvedeným tématům.
Připravujete-li projekt nebo máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat!
Kontakt: MAS Kraj živých vod, Masarykovo nám. 143, 364 61 Teplá, T: 353 618 752
strategie@krajzivychvod.cz irop@krajzivychvod.cz prv@krajzivychvod.cz opz@krajzivychvod.cz
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BEČOV NAD TEPLOU

BAD BERNECK

MĚSTO BEČOV NAD TEPLOU VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

XV. BEČOVSKÉ SLAVNOSTI

OSLAVTE S NÁMI STOLETÁ VÝROČÍ
13. – 15. ČERVENCE 2018
100. VÝROČÍ NAŠÍ STÁTNOSTI
100. VÝROČÍ BEČOVSKÉ BOTANICKÉ ZAHRADY
ZÁŠTITU NAD XV. BEČOVSKÝMI SLAVNOSTMI PŘEVZALI FRIEDRICH A CHRISTIAN BEAUFORT-SPONTIN
PÁTEK 13. ČERVENCE 2018
14:00 HOD. – KRÁSNÝ JEZ
15:00 HOD. – VODNÁ
16:00 HOD. – BEČOV NAD TEPLOU NÁMĚSTÍ
17:00 HOD. – KOSTEL SV. JIŘÍ
19:30 HOD. – BEČOVSKÁ BOTANICKÁ ZAHRADA
SOBOTA 14. ČERVENCE 2018
10:00 HOD. – HISTORICKÉ TRŽIŠTĚ NA NÁMĚSTÍ
12:00 HOD. – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NA NÁMĚSTÍ
A PROGRAM NA FAŘE
21:00 HOD. – BEČOVSKÁ BOTANICKÁ ZAHRADA
NEDĚLE 15. ČERVENCE 2018
9:00 HOD. – 16:00 HOD. - BEČOVSKÁ BOTANICKÁ ZAHRADA

Projekt "Oslavte s námi stoletá výročí" připravilo Město
Bečov nad Teplou spolu se spřáteleným městem Bad
Berneck v Bavorsku. Na fotografii se starostou Jürgenem
Zinnertem.

KONTAKT: www.becov.cz; TELEFON: +420 353 999 318; E-MAIL: info@becov.cz
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Nová jarní kulturní akce "Hledání velikonočního vajíčka" proběhla na náměstí před radnicí. Pěvecké vystoupení připravila ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou a soutěže a odměny zajistil
Městský úřad.

Vedoucí pošty v Bečově nad Teplou paní Dana Fialová na schůzce na bečovské radnici.
Hovořilo se o tom, co vše poskytuje naše pošta.

Jako každým rokem 1. května, tak i letos se konalo Bečovské kvítí, které oslavilo
příchod jara. Soutěžili jsme o nejkrásnější obraz z květin, nakoupili jsme si sazenice
a kdo si objednal kompostér, ten si ho odnesl na svou zahradu.

Na hezké představení "Královna Kapeska" jsme vyjeli do pražského divadla Hybernie.
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Jeden maraton a tři půl maratony uběhli bečovští sportovci na Kypru v Pafosu.
Gratulujeme!

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ

Na bečovské radnici jsme přivítali naše milé občánky. Jim i jejich rodičům přejeme hodně zdraví a štěstí.

Vítání občánků

Valná hromada TJ Slavoj

20

Vše nejlepší přišli popřát tradičně jednomu z nejstarších občanů města, panu Robertu
Třasoňovi.

