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Fotografická soutěž „Fotografujeme město z našich oken”

Anna Kotlanová – první cena

Anna Kotlanová – druhá cena

Na začátku roku 2010 vyhlásilo město Bečov nad Teplou veřejnou anonymní fotografickou soutěž pod názvem „Fotografujeme město z našich oken“. Hodnotící
komise ve složení Jana Dyedeková, František Jareš a Rudolf Káva vyhodnotili fotografie účastníků soutěže a vybrali v anonymní soutěži tři nejlepší fotografie. Pochvalu si zaslouží mladí fotografové, kteří jsou členy fotografického kroužku místní
základní školy vedeného p. Veselým. Ti obeslali soutěž velmi hezkým souborem
fotografií. Děkujeme všem fotografům, kteří se s radostí věnují fenoménu fotografie a zaznamenávají současný život ve městě. Komise měla těžký úkol a vítězi se
stali: První cena - Anna Kotlanová – záběr z okna správní budovy zámku, druhá
cena - Anna Kotlanová záběr na terasy z okna správní budovy zámku, třetí cena –
Adéla Vejvodová - záběr z okna základní školy. Vítězky převzaly ceny - grafický list
Bečovského zámku od karlovarského grafika Eduarda Milky. 
(OH)
Adéla Vejvodová – třetí cena

Slovo starostky
Vážení občané, milí přátelé,
v této chvíli se uzavírá volební období 2006-2010 a nastává čas hodnocení a obhajoby naší práce. Koalice, která pracovala ve vedení města
v tomto období, vznikla písemnou dohodou dvou volebních sdružení „Volba pro Bečov“ a Strany zelených a později přistoupením dalších dvou
zastupitelů. V koaliční smlouvě byl sestaven společný koaliční program a domluveny personální záležitosti, které se týkaly určení funkcí v orgánech zastupitelstva města, v komisích rady města a výborech zastupitelstva. Dovolte mi, abych zkonstatovala: domnívám se, že v souladu
s naším koaličním volebním programem bylo za toto období vykonáno hodně užitečné práce ve prospěch údržby a obnovy majetku města, ve
prospěch podpory místních občanských aktivit a také pro dobré jméno našeho města. Za nejvýraznější realizace reprezentující tento názor
považuji:
- Oprava v Tovární ul. – sesunutí části svahu komunikace - zpevňující „plomba“ na komunikaci z rozpočtu města (dále RM)

- Rekonstrukce ústředního topení v zŠ A MŠ ...
RM a dotace Karlovarského kraje POV – 3 etapy

- Oprava kanalizační přípojky ve Školní ul.
Poblíž náměstí

- Oprava havarijního stavu střechy radnice –
výměna pozednic, nosných trámů a střešní krytiny –
RM a Ministerstva kultury Program regenerace MPZ

- Oprava mostku ve Vodné – sloučené finanční
prostředky RM, LS Bečov s.r.o., LČR

- Restaurování kašny u radnice a sloupu
P. Marie – RM a Ministerstva kultury

- Oprava stropu sokolovny

- Oprava fasády věže kostela sv. Jiří, natření báně,
opravy oken a pozlacení věžních hodin a kříže

- Oprava mostku a komunikace Rybářská –
RM a dotace Karlovarského kraje POV

pokračování viz. strana 3
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Co se nám podařilo

Oprava mostku ve Vodné po 30 letech

Na hasičské zbrojnici se osadila nová vrata

Nová čekárna na autobusové zastávce na náměstí

Poštovní ulice v Městské památkové zóně a její
vydláždění bylo dokončeno po více než pěti letech

Nově vybudované první veřejně provozované dětské
hřiště u sokolovny

Věž kostela sv. Jiří prošla významnou celkovou opravou. Báň kostela byla natřena, opravena a kříž na
jejím vrcholu pozlacen. Věžní hodiny byly rovněž
opraveny a částečně pozlaceny.

Školní ulice, její pravé rameno bylo odvodněno, došlo
k napojení skupinové kanalizace a celkové opravě
podloží a povrchu komunikace.

Fasáda objektu fary je z 95 % opravena.
Oprava mostku v Rybářské ulici a povrchu komunikace včetně osazení svodnic.

Oprava střechy radnice proběhla ve třech etapách
a bude nadále pokračovat.

A CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ?
Před námi je ještě velmi mnoho práce na údržbě,
obnově a rozvoji prostředí, ve kterém žijeme
a které připravujeme pro naše děti.
Společně se nám to jistě podaří. (OH)
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Nově byla vybudována železniční zastávka v centru
osady Krásný Jez.

V letošním roce je tomu 330 let od vysvěcení sloupu
P. Marie před radnicí. Na této kulturní památce
proběhly povrchové úpravy konzervace.

bečovský zpravodaj
Výčet realizací - pokračování ze strany 1.
- Oprava fasády fary a oken – Ministerstvo kultury Program regenerace MPZ, Karlovarský kraj
a 10% zákonná spoluúčast z RM
- realizace čekárny na autobusové zastávce na náměstí
- Zkulturnění interiéru fary pro další užívání aktivit občanů – v současnosti Bečovská farnost
a Mateřské centrum – převážně pomocí výkonu veřejných prací
- Nátěr střechy ZUŠ J. L., okenních parapetů, výměna
termoregulačních ventilů ÚT- RM
- Rekonstrukce veřejného osvětlení v Krásném Jezu - RM
- Oprava svahové komunikace včetně odvodnění v Krásném Jezu
- Oprava Školní ulice jejího pravého ramene, včetně odvodnění a opravy části kanalizace
pod komunikací – RM a dotace Karlovarského kraje POV
- Směna lesních pozemků mezi městem a LČR z důvodu záměru ucelení původních pozemků
Botanické zahrady
- Odstranění stromů na území obce, které ohrožovaly životy např. Mariánskolázeňská ul.,
vydáno mnoho dalších povolení v oblasti životního prostředí, k odstranění dožilých stromů
a to na základě žádostí občanů
- Zpracování Paspartu komunikací města – RM
- Zpracování Paspartu Dopravního značení města - RM
- Digitalizace stávajícího Územního plánu - RM
- Digitalizace mapy veřejného osvětlení - RM
- Stavební projektová dokumentace části revitalizace centra Schody Kostelní náměstí 2x,
Poštovní před radnicí - RM
- Dokončení rekonstrukce fotbalového hřiště – RM a dotace Karlovarského kraje
- Uspořádání archivu města – skartace PODKLADŮ od 1990 roku a následkem toho odkrytí
havarijního stavu střechy radnice
- Instalace lamp veřejného osvětlení před prodejnou potravin a v Tepelské ul. - RM
- Rozvod kabelů veřejného osvětlení z Toužimské ul. na Výšinu s možností napojení
dalších lamp - RM
- Oprava povrchu Poštovní ul. za-dlážděním – RM
- Oprava schodiště mezi Kostelní ul. a náměstím - RM
- Oprava Hasičské zbrojnice, instalace vjezdových vrat
- Instalace ukazatele rychlosti v plzeňské ul.
- Výstavba prvního veřejně provozovaného Dětského hřiště – RM a dotace Ministerstva pro místní rozvoj
- Instalace Parkovacích automatů ve vlastnictví města
- Zpracování Změn Územního plánu města ve třech etapách

Opravy a stavby na území města financované z jiných zdrojů
- Výstavba nového Mostu přes řeku Teplá – investor Karlovarský kraj a EU
- Oprava železničního mostu ve vodné
- Oprava viaduktu na Karlovarské ulici
- Zprůchodnění vodního toku řeky Teplá ř.km 24,430 -24,493 – zhotovitel TRANS-REGION-STAV
- Prodloužení kanalizační sítě z Toužimské do Plzeňské ul. - VSOZĆ
- Realizace železniční vlakové zastávky v Krásném Jezu – investor SFDI a RM

na co město získali na základě žádostí každoročně dotace
Na opravy komunikací
Na opravy mostů
Na rekonstrukci ústředního topení v základní škole
Na opravu kulturní památek
Na výstavbu dětského hřiště
Na opravu kanalizací
Na pořádání kulturních akcí
Na cestovní ruch
Na realizaci mapy centra města
Na realizaci dvd o městě

PROPAGACE MĚSTA
- Vydání Panoramatické mapy centra města – RM, sponzoři a dotace Karlovarského kraje
- Vydání DVD o městě k 610. výročí „Střípek“ – rm, Karlovarský kraj a sponzoři
- ZVÝŠENÁ prezentace města v médiích – NOVINY, rozhlas, TELEVIZE
- Účast města v publikacích vydaných NPÚ, karlovarským krajem a dalšími institucemi
- Přihláška města Bečov nad Teplou do soutěže o cenu regenerace MPZ –
umístění 2. místo v Karlovarském kraji

nové Strategické postupy ve správě města a pod.
- Změna správce městských lesů – z důvodu odborné péče o majetek města
- Prodej pozemků za účelem výstavby rodinných domů v Krásném Jezu – rozvojové území města
- Město Pronajalo pozemek na volnočasové aktivity pro občany krásného jezu
- Uzavřena dlouhodobá nájemní smlouva pozemků Botanické zahrady
- Pronájem fary za účelem získání prostoru pro aktivity občanů
- Uzavření smlouvy s Agenturou domácí péče – starostlivost o starší občany v sociální oblasti
- Zajištěna dětská lékařská péče po odchodu dětské lékařky v současnosti MUDr. Havlík
- Obnoven provoz lékárny dle reálných možností – jednou týdně
- Udržení výkonu Praktického lékaře
- Výkon opatrovnictví nad občanem města soudem určeného městu Bečov nad Teplou
- Setkání s občany na daná témata (ve spolupráci s PČR přednášky, školení apod.)
- Každoroční květnové výlety s občany

PARTNERSTVÍ
- Uzavření spolupráce s německým městem Grűnbach, Vogtland SRN (příprava žádostí o dotace EU)
- Navázání spolupráce s Belgickým městem Florennes – připravena partnerská smlouva

SPOLKY a OBČANSKÁ SDRUŽENÍ MĚSTA
- Nově Finanční podpora z rozpočtu města spolkům, neziskovým organizacím se sídlem
anebo působícím ve městě - RM
- Podpora založení Mateřského centra - RM
- Podpora založení Collegium musicum ZUŠ J. Labitzkého
- Vytvoření studie občanských aktivit za účelem založení pracovní skupiny spolu
s veřejnou správou a podnikatelskou sférou, aby společně zpracovali koncepci rozvoje města

Návštěvy zástupců města bečov nad teplou v zahraničí
- pracovní cesty na akcích Sdružení obcí Slavkovský les a Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezka
- Grünbach - Vogtland - srn
- Brusel 2009 – Evropský parlament
- Florennes 2010

Do Bečova přijeli na oficiální návštěvu
- Ministr kultury p. V. Jehlička
- Ministr pro místní rozvoj P. j.Vondruška
- Ministerstvo kultury – náměstkyně ministra PhDR. a. Matoušková
- Ministerstvo pro místní rozvoj – Ing. L. Kynčilová
- Biskup anglikánské církve
- Ministr kultury MUDr. J. Besser
- Viceprezident Evropy Nostry – John Sell
- Poslanci a senátořI Poslanecké sněmovny ČR za Karlovarský kraj
- Hejtman karlovarského kraje
- Starosta německého města eschenburg
- Starosta saského města Grünbach
- Starosta belgického města florennes a občanské spolky st. Exupery a historicko archeologický spolek
- Další vip osobnosti politického života, poslanci a senátoři, ATD.

Členství
- MĚSTO SE nově STALO ČLENEM Euregia Egrensis – získali jsme finanční podporu bečovských
slavností 2010 z EU
- Zachovali jsme členství: Svaz měst a obcí (smo), sdružení historických sídel čech, moravy
a slezska (shsčms), nga slavkovský les (nga sl), sdružení obcí Slavkovský les,
vodohospodářské sdružení obcí západních čech (vsozč)
Použité zkratky:
RM – rozpočet města
POV – Program obnovy venkova – dotační titul Karlovarského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj
PR MPZ – Program regenerace Městské památkové zóny Ministerstvo kultury
LČR – lesy české republiky
npú – národní památkový ústav
út – ústřední topení
vsozč – vodohospodářské sdružení obcí západních čech
eu – evropská unie
nga slavkovský les – nadace georgia agricoly slavkovský les
MSB S.R.O. - MĚSTSKÁ SPOLEČNOST BEČOV S.R.O.
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Základní škola a mateřská škola
Zahájení školního roku

Přehled akcí ve 2. pololetí školního roku 2009/2010
3.2.2010 – zápis do 1. třídy ZŠ
20.2.2010 – Masopust – SRPDŠ
26.2.2010, 15.3.2010 – beseda o lásce a závislostech
pro 2. stupeň ZŠ
16.3.2010 – Velikonoční dílny
20.3.2010 – Maškarní karneval, Josefovská zábava –
SRPDŠ
26.3.2010 – oslava Dne učitelů
29.3.2010 – hudební pořad pro děti – Velikonoce hudební
pořad pro dospělé – Točte se pardálové
29. – 31.3.2010 – Velikonoční týden ve škole ve znamení
velikonočních zvířátek (kuřátko, zajíček, beránek)
16.4.2010 – beseda s panem Františkem Jarešem,
kronikářem města, kterého si žáci 9. třídy vybrali jako
Osobnost Bečova
20.4.2010 – zápis do MŠ
22.4.2010 – návštěva žáků ZŠ v kostele sv. Jiří v Bečově
nad Teplou – beseda o pouti
24.4.2010 – Den země – úklid okolo studánky
v Botanické zahradě
Školní pouť na školní zahradě
Pouťová zábava
26.4.2010 – návštěva u pana kastelána na zámku –
předání knihy RELIKVIÁŘ SVATÉHO MAURA vítězce
soutěže vyhlášené v Karlovarských novinách –
Tereze Lokajové z 8. třídy ZŠ
7.5.2010 – beseda o drogách pro žáky 2. stupně ZŠ
21.5.2010 – Školní MISS
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1.6.2010 – Dětský den ve škole
21. – 25.6.2010 – škola v přírodě – MŠ Mariánská,
1. stupeň Vidžín
28.6.2010 – Školní akademie
30.6.2010 – slavnostní předání vysvědčení žákům
9. třídy v zámecké kapli

Financování – dotace:
- podána žádost o dotaci z Rozvojového programu Ministerstva školství ČR na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním – schváleno 24.6.2010 Kč
280 000,- na nenárokové složky pedagogickým pracovníkům ZŠ a MŠ za činnost nad rámec pracovních povinností (doučování, kroužky, mimoškolní akce apod.)
- podána žádost o dotaci ve výši 120 000,- Kč z Programu
rozvoje venkova ČR na pořízení nových školních lavic
(prostřednictvím Místní akční skupiny Náš region)
- podána žádost o dotaci ve výši 764 400,- Kč z operačního programu EU - Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(EU – Peníze školám) na zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (vybavení, pomůcky, další
vzdělávání pedagogických pracovníků, odměny učitelům)
- připravujeme podání žádosti o dotaci ve výši 1 500 000
– 2 000 000,- Kč z operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost na zlepšení kvality ve vzdělávání
vyhlášeného Karlovarským krajem (finanční ohodnocení
učitelů zapojených do inovace ŠVP a administrace

projektu, vzdělávání učitelů, zážitková pedagogika pro
žáky, pomůcky, zařízení, interaktivní tabule, náklady na
znovuzprovoznění učebny fyziky a chemie apod.)
- připravujeme podání žádosti o dotaci ve výši 300 000 500 000,- Kč z Programu Ministerstva školství ČR na
podporu vzdělávání – pokračování projektu Multikulturní
výchova jako základ integrace a podpora dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí – rozšíření výuky rodinná
výchova, pracovní výchova, etická výchova apod. (pomůcky, vybavení, platy učitelů)

Co se děje ve škole o prázdninách:
-

rozšíření sociálního zařízení v MŠ
3. etapa výměny topení (kabinety)
„revize“ učebních pomůcek, úklid a vymalování kabinetů
drobné stavební úpravy ve třídách a šatnách
úklid celé školy

Co připravujeme:
- obnovení (vybavení, výzdoba a výuka jednotlivých předmětů) odborných učeben: dvě přírodovědné učebny
(1. přírodopis, matematika, 2. fyzika, chemie), učebna
hudební výchovy, učebna českého jazyka, učebna cizích
jazyků, učebna společenskovědních předmětů (zeměpis,
dějepis, občanská výchova), učebna výpočetní techniky
(informatika a zapojení informačních technologií do dalších předmětů), dílny (výtvarná výchova, praktické činnosti), kuchyňka (rodinná a etická výchova)
(JR)
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Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou

Poděkování

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Vážená paní Olga Haláková, starostka města
nám.5 května 1, Bečov nad Teplou

V Základní umělecké škole Josefa Labitzkého začali vyučovat hru na kytaru a zpěv
noví, mladí, sympatičtí učitelé.
Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem kamarádům,
přátelům a známým, kteří se přišli 11. června 2010 rozloučit
do Karlovarského krematoria s p. Kamilem Kvasničkou.
Rovněž děkuji za květinové dary, slova útěchy a nabízenou pomoc.
Marcela Reichelová - družka
Terezka a Káťa - děti

Vážená paní starostko,
rád bych touto cestou vyjádřil poděkování veliteli a členům jednotky sboru dobrovolných hasičů Vašeho města za jejich aktivní účast na taktickém cvičení „Doprava vody na Blatenský vrch“. Věřím, že získané znalosti přispějí k dalšímu zvýšení připravenosti jednotky SDH Vašeho města
na řešení následků mimořádných událostí. Dovolte, abych při této příležitosti poděkoval i Vám osobně za nepřetržitou morální i finanční podporu, kterou poskytujete jednotce SDH Vašeho města k zajištění její akceschopnosti.
V Karlových Varech dne 19.8. 2010
plk. Ing. Roman Krumphanzl v.r., ředitel odboru IZS a služeb

Léky pro děti

Ve spolupráci s Mgr. Sázečkovou , která zajišťuje provoz lékárny
v Bečově nad Teplou (jednou týdně v úterý), se připravuje v nejbližších
dnech velmi potřebná služba. V rámci starostlivosti o děti budou k dispozici
u dětského lékaře MUDr. Havlíka vakcíny na očkování a další potřebné
léky při akutních či chronických chorobách a to v době ordinování
pana doktora, tedy denně od 8 – 9 30 hodiny. (OH)
Upřímně děkuji sestřičce pana Dr. Barana,
Magdě Strnadové za to, že přispěla svou profesionální,
obětavou, ale především nadstandardní
péčí k mé osobě, - aby se nám 08.03.2010 v KKN,
narodila zdravá holčička, druhorozená Anežka Ložková.
Za celou spokojenou rodinu, ale především za sebe,
Olga Ložková Röschlová
Ten spokojený Anežčin úsměv patří Vám, Magdi :o)
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Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou
Zprávy z hradu aneb co se dělo a bude dít...

Národní ceremonie ceny Evropské unie Europa nostra
Hrad v Bečově nad Teplou znovu, alespoň nakrátko, po čtyřech stoletích ožil. Významní hosté a odborníci se 17. září 2010 zúčastnili slavnostního Národního ceremoniálu u příležitosti
udělení ceny Evropské unie/Europa Nostra v oblasti kulturního dědictví 2010 Projektu konzervace a prezentace Horního hradu Státního hradu a zámku v Bečově nad Teplou.
Slavnostní setkání probíhalo přímo ve zdech dosud nepřístupného Horního hradu v Bečově
avšak v provizorních podmínkách, protože hrad je doposud ve stavební a památkové rekonstrukci, a tak účastníci měli možnost nahlédnout v předstihu do prostor, které budou postupně konzervovány a zpřístupňovány veřejnosti. Moderování národního ceremoniálu se
ujal Václav Žmolík. Atmosféru autentických prostor hradu, v nichž jsou dodnes vidět jednotlivé stopy jeho stavební historie, podtrhlo rovněž zahajovací hudební vystoupení skupiny
Ars Nova Ensemble, která si pro publikum připravila ukázky dvorské a duchovní hudby
vrcholného středověku z evropských a českých rukopisů.
Úvodní slova patřila významným hostům ceremoniálu. První z nich generální ředitelce
Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděždě Goryczkové. Generální ředitelka připomněla předání ocenění v tureckém Istanbulu 10. června 2010 a především osobně poděkovala členům autorského týmu: prof. Ing. arch. Václavu Girsovi a Ing. Miloslavu Hanzlovi
z GIRSA AT s. r.o., Ing. Dagmar Michoinové z NPÚ a správci Státního hradu a zámku Bečov
Mgr. Tomáši Wizovskému. Poté již slovo patřilo ministru kultury MUDr. Jiřímu Besserovi.
Ministr kultury především ocenil inovativnost přístupu projektu ke zpřístupnění památky
veřejnosti a vyjádřil přání, aby hrad i do budoucna žil zájmem návštěvníků. Třetí úvodní řeč
byla vyhrazena pro hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného, neboť Karlovarský kraj je dlouhodobým partnerem státního hradu a zámku v Bečově nad Teplou a další
spolupráci, která je důležitá pro rozvoj turistického ruchu v kraji, deklaroval také ve svém
projevu.
Hlavní projev ceremoniálu na bečovském hradě však patřil vzácnému zahraničnímu hostovi
– výkonnému viceprezidentovi organizace Europa Nostra Johnu Sellovi. Viceprezident představil činnost a cíle panevroské nevládní organizace Europa Nostra, její aktuální aktivity
a zdůraznil kvality projektu konzervace a prezentace Horního hradu Bečov, za které byl
v konkurenci 140 nominací z 26 zemí, nakonec oceněn, a to jako jediný český projekt.
Bečovský národní ceremoniál ukončila generální ředitelka NPÚ symbolickým předáním ceny
Evropské unie/Europa Nostra v oblasti kulturního dědictví 2010 do rukou kastelána Státního hradu a zámku Bečov. Definitivní tečku za
slavnostním setkáním udělalo opět hudební
vystoupení souboru Ars Nova Ensemble
a také prohlídky prostor Horního hradu.
Mgr. Zdena Kalová, tiskový referát ÚP NPÚ
(nezkrácenou zprávu, včetně fotodokumentace
naleznete na www.zamek-becov.cz)

a etika“. Definitivní ukončení prací a uvedení střechy bečovského hradu do užívání
poznáte podle nazdobené březové fangle
umístěné na střechu hradu.
V letošním roce se také podařilo zahájit po
předchozích průzkumech obnovu vnějších
omítek. Lešení na hradní kapli tak indikuje
odstartování další etapy obnovy hradu.
Objem prací, díky úspěšnosti správy památkového objektu a podpory Národního
památkového ústavu v Programu záchrany
architektonického dědictví, proběhne v rozsahu 5 mil. korun.
Generální ředitelka MPU ČR předává cenu
Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán SHZ Bečov

Europanostra kastelánu SHZ Bečov

Příprava exkluzivní výstavy na Pražském hradě
V rámci oslav 25. výročí vypátrání relikviáře sv. Maura bude prodloužena návštěvnická sezóna. Na den přesně 5. listopadu 2010 proběhne v hodovní síni hradu Bečov slavnostní
ukončení tohoto roku oslav. Program bude obohacen mimo jiné i o besedu s přímými aktéry objevení relikviáře, prohlídkami místa nálezu a divadelními prohlídkami zámku. Ve 20 hodin uvede ČT 2 hraný dokument Hon na sv. Maura, který se věnuje detektivnímu pátrání po
relikviáři, a mimo JUDr. Maryšky či D. Douglase vystoupí v dokumentu v menších hereckých
rolích také někteří z obyvatel města.
Na toto slavnostní zakončení kulturních akcí věnované zdejší významné románské památce
pak naváže připravovaný projekt výstavy relikviáře sv. Maura na Pražském hradě. Výstava
proběhne ve Vladislavském sále Pražského hradu a bude trvat od konce listopadu do března příštího roku, tak aby byl relikvář opět vrácen zpět na Státní hrad a zámek Bečov ještě
před zahájením návštěvnické sezóny roku 2011.
Tento ojedinělý záměr, zaštítěný I. dámou ČR paní Livií Klausovou, má hned několik aspektů. Jde o využití příležitosti realizovat výstavu na jednom z nejexkluzivnějších míst naší
republiky, zdůraznit paralelu s korunovačními klenoty jako dvou nejcennějších zlatnických
památek na našem území a upozornit tuzemské i zahraniční návštěvníky Prahy nejen na
relikviář, ale také na místo jeho nového domova – malebné městečko Bečov nad Teplou
a Karlovarský kraj.
Organizačně náročná akce přinese mediální zájem a bude vynikajícím startem do návštěvnické sezóny 2011. Pro období, kdy bude relikviář vystaven ve Vladislavském sále, je vyjednána možnost bezplatné prohlídky Pražského hradu bečovskou základní a mateřskou školou. Také v doprovodné expozici relikviáře sv. Maura se nebude zahálet. V mimosezónním
období bude nepřítomnost relikviáře využita k modernizaci celého I. návštěvnického okruhu, vymalování expozice, atd., tedy k pracím, které nelze za přítomnosti relikviáře provádět.
Pevně věříme, že se správě Státního hradu a zámku Bečov, Národnímu památkovému ústavu, Ministerstvu kultury ČR, Krajskému úřadu Karlovarského kraje, městu Bečov nad Teplou
a Policii ČR tento společný projekt vydaří a naplní se tak očekávání iniciátorů a organizátorů. Díky podobným iniciativám správy památkového objektu neklesla zámku Bečov v současné době ekonomické krize návštěvnost, ale naopak.
Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán SHZ Bečov

Památková a stavební obnova hradu Bečov
S velkým potěšením může správa státního hradu a zámku Bečov konstatovat, že po několika letech intenzivní práce se letos v objemu přesahujícím 6 mil. Kč podaří dokončit generální opravu krovu a provést úplnou výměnu střešního pláště hradu. Někteří z Vás si jistě položí otázku, proč byl tento stavební zásah nutný, když v 80. letech minulého století byl hrad
opatřen novým šindelem. Odpověď je nasnadě - do velmi vzácně dochovaného středověkého hradu zatékalo a hrozilo bezprostřední ohrožení této národní kulturní památky. Samotná krytina by snad ještě po nutných opravách vydržela, přestože se jednalo o nepříliš vhodný řezaný smrkový šindel. Problém byl v tom, že při opravě střechy v režii socialistického
hospodářství byla vyměněna pouze krytina, avšak shnilé trámy, pozednice a krokve, mnohdy napadené dřevomorkou, nebyly vůbec řešeny, či pouze vyspraveny pomocí prken. V průběhu času tak krov začal vykazovat statickou nefunkčnost a dřevomorka se stala časovanou bombou. Střešní krytina nebyla v pravidelných cyklech opatřována ochranným nátěrem, a tedy přestávala být funkční. Současná krytina je z modřínového štípaného šindele,
krov je památkově opraven a bude do budoucna také zahrnut do jedné z prohlídkových tras
hradem. Mimořádně složitou, odborně náročnou zakázku v extrémních výškových plochách
provedla společnost Bolid-M a naplnila tak bezezbytku své firemní heslo „profesionalita
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Zasedání rady a zastupitelstva města Bečov nad Teplou
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
94. zasedání RMě, konané v úterý 26. dubna 2010
od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
94/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
Ing. S. Teplík, J. Špak
Pořad schůze rady:
- 94/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 94/02 Finanční záležitosti
- 94/03 Příprava zadání stavebních akcí;
1. oprava a odvodnění části Školní ulice
2. Revitalizace centra města Bečov nad Teplou –
Poštovní ulice
3. Revitalizace centra města Bečov nad Teplou –
Schody Kostelní – Náměstí 5. května I
4. Revitalizace centra města Bečov nad Teplou –
Schody Kostelní – Náměstí 5. května II + Schody Nádražní-Srázná
5. výstavba dětského hřiště u objektu sokolovny
- 94/04 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
94/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje
a) na základě žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Bečov…a návrhu
firmy Z. Šindler, oprava velkokuchyň. zařízení M. Lázně
v revizní zprávě ze dne 29. 01. 2009 RMě souhlasí
s vyřazením z evidence majetku: šlehací a míchací
stroj NH 40/60 inv.č. 389
b) za účelem pořízení šlehacího hnětacího stroje RMě
schvaluje čerpání finančních prostředků z Fondu
reprodukce majetku ZŠ a MŠ Bečov... na obnovu
investičního majetku základní školy
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje RO č.1
Zvyšují se příjmy
pol.1122 - 243.200,- Kč  daň z příjmu právnických
osob za obec
Zvyšují se výdaje
§6399pol.5362 - 243.200,- Kč platba daně za obec
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje předloženou SOD na dokončení
rekonstrukce ústředního topení v ZŠ a MŠ Bečov…
mezi městem a firmou J. Veitl, Kosmonautů 1909,
Sokolov za celkovou cenu 82.014,-Kč.
Hlasování 5 pro
4) RMě projednala po provedení místního šetření žádost
Mgr. J. Beránkové, Úzká 70, Bečov nad Teplou o prodej
části p. p. č. 3113/3 v k. ú. Bečov nad Teplou (ul. Úzká)
a to p. p. č. 3113/36 dle GP o výměře 11 m2, část
parkovacího místa před garáží na st. p. č. 634 a další
část této parcely bezprostředně navazující na dům
č. p. 70 se závěrem: RMě doporučuje prostor před
garáží ponechat ve vlastnictví města a část parcely
v těsné blízkosti pronajmout na jeden rok
Hlasování 5 pro
94/03 Příprava zadání stavebních akcí;
1) RMě bere na vědomí, předání kompletace zadávací
dokumentace za účelem zadání zakázky malého rozsahu
na stavební práce na realizaci staveb „Revitalizace
centra města Bečov nad Teplou“. RMě stanovuje hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek – nejnižší cenovou nabídku. Město jako zadavatel veřejné zakázky bude
postupovat ve zjednodušené formě administrování

a prokazování kvalifikace obdobně jako u zjednodušeného podlimitního řízení podle § 38 zákona o veřejných
zakázkách. Po obdržení nabídek komise jmenovaná RMě
tyto posoudí a rozhodne o zadání zakázky
Hlasování 5 pro
2) RMě jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení
a hodnocení nabídek na stavební akce:
1. oprava a odvodnění části Školní ulice
2. Revitalizace centra města Bečov nad Teplou –
Poštovní ulice
3. Revitalizace centra města Bečov nad Teplou –
Schody Kostelní – Náměstí 5. května I
4. Revitalizace centra města Bečov nad Teplou –
Schody Kostelní – Náměstí 5. května II +
Schody Nádražní-Srázná
5. výstavba dětského hřiště u objektu sokolovny Členové
komise: O. Haláková, P. Kužvart, J. Šindelář,
T. Wizovský, V. Dicá
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje příspěvek na dopravu paní Daně
Fialové, bytem Příčná ul., Bečov nad Teplou, držitelce
stříbrné a zlaté plakety Jánského, dobrovolné dárkyni
krve, ve finanční výši 1. 000,-Kč
Hlasování 5 pro
4) RMě bere na vědomí výsledek hospodaření honebního
společenství a souhlasí s předloženým návrhem rozdělení zisku
Hlasování 5 pro
5) RMě schvaluje výrobu tří kusů bannerů k zavěšení na
náměstí pro Bečovské slavnosti s oboustranným nápisem, s obecným textem na víceleté využití, za cenu
6.624,- Kč vč. DPH firmou Lukáš Bureš, Nová 582, 330
21 Líně, IČ 734 13 739.
Hlasování 5 pro
6) RMě pověřuje starostku a místostarostu města jednáním s ČS a.s. Karlovy Vary o možnosti přijetí úvěru na
realizaci staveb „Revitalizace centra města Bečov nad
Teplou“ v roce 2010
Hlasování 5 pro
7) RMě schvaluje okruh zájemců, kteří budou vyzvání
k podání nabídky na realizaci výše uvedených staveb
takto: REVITALIZACE CENTRA: ConTechServices, Petr
Chomický, Brložec 7, 364 52 Žlutice; BOLID-M, Palackého 63/84 353 01 Mariánské Lázně; Jan Brunclík,
Borská 31, 362 63 Dalovice; Ing. Martin Sedláček,
AQUA, NATURA, Pila 180, 360 01 Karlovy Vary, Vildt ML
s.r.o., Za Tratí 2/687, Mariánské Lázně 353 01
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ: TR Antoš s.r.o. – dětská hřiště, Na
Perchtě 1631, 511 01 Turnov; Palis Plzeň s.r.o., Kokořov
24, 330 11 Třemošná; KARIM, spol s.r.o., Wolkerova
1279, 768 24 Hulín; Tomovy parky, Karlovice-Radvánovice 11, 511 01 Turnov; Martin Frič-Sport Čárli, Chebská
49/20, 360 06 Karlovy Vary
Hlasování 5 pro
8) RMě souhlasí se záměrem vyhlášení výtvarné soutěže
na vytvoření sochy, která by byla umístěna na městské
lávce přes řeku Teplá a ukládá starostce připravit podmínky soutěže. Termín kontroly červenec 2010
Hlasování 5 pro
9) RMě bere na vědomí informace o průběhu přípravy
květnového výletu pro občany města
Hlasování 5 pro
94/04 Různé
1) RMě bere na vědomí informaci o přetrvávajícím problému s prosakováním vody na komunikaci k nádraží
v Krásném Jezu a následně její průnik do suterénu blízké

nemovitosti. RMě ukládá starostce svolat jednání
s dotčenými vlastníky nemovitostí a zástupcem
Stavebního úřadu. Termín kontroly červen 2010
Hlasování 5 pro
2) RMě bere na vědomí výsledky kontrolní prohlídky MěÚ
Toužim stavebního odboru ve věci zjednání nápravy
oplocení pozemku na p. p. č. 371/1 v k. ú. Vodná.
Pověřuje místostarostu jednáním s manželi Bilaničovými
ve věci směny části p. p. č. 371/1 za část p. p. č. 150
v k. ú. Vodná
Hlasování 5 pro
3) RMě doporučuje ZMě neschválit záměr prodeje ideální
poloviny pozemků na p. p. č. 1129/1 a 1129/2 v k. ú.
Krásný Jez a to z důvodu zachování přístupu v tomto
místě mj. i k pozemku p. p. č. 1129/3, který také je ve
spoluvlastnictví města. (Žádost o odkup podal p. Vlastimil Šádek, spoluvlastník pozemků p. p. č. 1129/1
a 1129/2).
Hlasování 5 pro
4) RMě bere na vědomí informace o stížnostech občanů
na opakované rušení nočního klidu z předzahrádky
hospody Koruna ze strany některých pravidelných
návštěvníků, jejich nadměrné hlučnosti a nedodržení
doby nočního klidu apod. Provozovatel restaurace
nezajistil normální fungování provozu předzahrádky
a bude vyzván k nápravě, jinak ohrozí její fungování
Termín kontroly 24. květen 2010
Hlasování 5 pro
5) RMě schvaluje žádost p. Zdeňky Krejčové, Plzeňská
391, 364 64 Bečov nad Teplou na povolení pokácení
3 ks stromů javorů klenů na p. p. č. 196/1 ve vlastnictví
města v k. ú. Bečov nad Teplou
Hlasování 5 pro
Bečově nad Teplou dne 3.května 2010
Schůze RMě ukončena v 19 10 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta města
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
95. zasedání RMě, konané v úterý 10. května
2010 od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
95/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
Ing. S. Teplík,
Omluven: J. Špak
Pořad schůze rady:
- 95/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 95/02 Finanční záležitosti
- 95/03 Různé
Pořad schůze schválen 4 hlasy
95/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje zajištění dopravy – jeden velký autobus
a mikrobus, na květnový výlet občanů do německého
Grűnbachu a to firmou Jiří Rozporka, Tagorating Plzeň,
za cenu 9.000,-Kč
Hlasování 4pro
2) RMě schvaluje objednávku koncertu skupiny Big Band
Plzeňské konzervatoře, který se uskuteční 5. června
2010 od 15 00 hod. na zámeckých terasách a to za
cenu 10. 000,-Kč
Hlasování 4 pro
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3) RMě schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku pro
rok 2010 na základě žádosti Občanskému sdružení
Světlo, Husova 1325, z Kadaně a to ve výši 1.000,-Kč
Hlasování 4 pro
4) RMě souhlasí na základě žádosti o prodej a následné
ústní konzultaci s paní Pavlou Ložkovou, Plzeňská ul.,
Bečov nad Teplou, s pronájmem části pozemku za
nemovitostí žadatelky směrem ke kostelu sv. Jiří. Výměra
pozemku bude upřesněna po dalším projednání s žadatelkou
Hlasování 4 pro
5) RMě Bečov nad Teplou souhlasí na základě žádosti
„Základní školy a mateřská školy Bečov nad Teplou,
okres Karlovy Vary, příspěvková organizace“ s přípravou,
podáním a případnou realizací projektu spolupráce
Místní akční skupiny Náš region v rámci Programu
rozvoje venkova ČR v opatření III. 2.1.2 Občanská vybavenost a služby v celkové výši 100.000,- Kč na pořízení
nových školních lavic.“
Hlasování 4 pro
6) RMě Bečov nad Teplou souhlasí na základě žádosti
„TJ Slavoj BnT“s přípravou, podáním a případnou realizací projektu spolupráce Místní akční skupiny Náš region
v rámci Programu rozvoje venkova ČR v opatření III.
2.1.2 Občanská vybavenost a služby v celkové výši
50.000,- Kč na nové lavice pro diváky se zábradlím.
Hlasování 4 pro
7) RMě Bečov nad Teplou souhlasí na základě žádosti
občanského sdružení „Podejme si ruce“ s přípravou,
podáním a případnou realizací projektu spolupráce
Místní akční skupiny Náš region v rámci Programu
rozvoje venkova ČR v opatření III. 2.1.2 Občanská vybavenost a služby v celkové výši 80.000,- Kč na zajištění
zázemí - Místo pro setkávání“.“
Hlasování 4 pro
8) RMě schvaluje smlouvu SOD mezi městem a firmou
Elektromontáže Nepraš s.r.o., Otročín, na opravu a montáže veřejného osvětlení v ulici Tepelská za celkovou
cenu 125 138,-Kč (v souladu s usnesením RMě
93/02/08 ze dne 12. dubna 2010)
Hlasování 4 pro
9) RMě revokuje své rozhodnutí z 94.RMě ze dne 26.
dubna 2010 bod jednání 94/04/03 a to na základě
uskutečněného místního projednání a doporučuje ZMě
schválit záměr prodeje ideální poloviny pozemku na p. p.
č. 1129/2 v k. ú. Krásný Jez z důvodu vydržení této
zaplocené části pozemku. Dále RMě doporučuje zamítnout záměr prodeje ideální poloviny pozemku na p. p.
č. 1129/2 v k. ú. Krásný Jez a to z důvodu zachování
přístupu v tomto místě. (Žádost o odkup podal p. Vlastimil Šádek, spoluvlastník pozemku p.p. č. 1129/1
a 1129/2.
Hlasování 4 pro
10) RMě
a) doporučuje ZMě schválit dohodu o finanční spoluúčasti za vybudování přípojek inženýrských sítích v Rybářské ulici s manželi Markem Neuwirthem a Mgr. Ivou
Neuwirthovou; dohoda je zpracovaná a navazuje na 92.
RMě bod jednání č. 92/02/14 a dále
b) na základě nové žádosti p. Marka Neuwirtha, RMě
souhlasí s 50% podílem města BnT na finančních
nákladech spojených s převodem pozemku k zajištění
přístupu k plynovému pilíři c) RMě nesouhlasí s vypuštěním závazku pravidelných měsíčních splátek nesplacené části příspěvku v celkové výši 50.000,-Kč; z objektivních důvodů mohou manželé Neuwirthovi případně
požádat RMě o prodlení splátek
Hlasování 4 pro
11) RMě doporučuje ZMě schválit použití finančního
příspěvku na vybudování inženýrských sítí v Rybářské
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ulici, který zaplatili manžely Markem Neuwirthem a Mgr.
Ivou Neuwirthovou ve výši 50 000,- Kč a to na spolufinancování prodloužení veřejné části kanalizace ve Školní
ulici (mezi Sokolovnou a křižovatkou s ul. Tepelskou).
Hlasování 4 pro
95/03 Různé
1)RMě schvaluje termín, program a místo konání
18. zasedání ZMě Bečov nad Teplou:
Termín: 27. května 2010 ve čtvrtek od 17:00 hod.
Program: 18/01 Zahájení a organizační záležitosti
18/02 Kontrola plnění usnesení
18/03 Závěrečný účet města za rok 2009
18/04 Financování plánovaných oprav v roce 2010
18/05 Různé - Záměry, prodeje a převody pozemků
Místo konání: Základní umělecká škola J. L. Bečov nad
Teplou
Hlasování 4 pro
2) RMě bere na vědomí odpověď KSÚS Karlovarského
kraje na stížnost týkající se povrchu vozovky na mostě
v Krásném Jezu s tím, že dle odpovědi ředitele KSÚS KK
jeho oprava je plánována na měsíc červen 2010
Hlasování 4 pro
3) RMě bere na vědomí předložený projekt rekonstrukce
vitrážových výplní oken v kostele sv. Jiří zpracovaný p.
Jakubem Uhlíkem, Dolní Hluboká a doporučuje ZMě
zařadit do Programu regenerace MPZ
Hlasování 4 pro
4) RMě bere na vědomí závěry protokolu auditu firmy
EKO-KOM a.s. týkajícího se zpětného odběru a využití
tříděného odpadu města BnT za rok 2009 se závěrem:
k porušení smlouvy nedošlo a městu bylo za třídění
odpadu vyplaceno formou odměny celkem 83.319,-Kč
Hlasování 4 pro
5) RMě bere na vědomí dopis PaedDr. V. Emlera uvolněného člena zastupitelstva Karlovarského kraje s žádostí
o projednání možnosti převodu zřizovatelské funkce ZUŠ
J. L. Bečov nad Teplou pod město BnT. RMě nedoporučuje ZMě schválit tento převod vzhledem k celkové
hospodářské situaci a také časových důvodů ukončení
volebního období
Hlasování 4 pro
Bečově nad Teplou dne 14.května 2010
Schůze RMě ukončena v 19 25 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta města
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
96. zasedání RMě, konané v úterý 24. května
2010 od 17 00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
96/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
J. Špak
Omluven: Ing. S. Teplík
Pořad schůze rady:
- 95/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 95/02 Finanční záležitosti
- 95/03 Různé – kontrola usnesení RMě
Pořad schůze schválen 4 hlasy
96/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje a ukládá starostce
a) zajistit nabídku na výrobu 2 autobusových čekáren
stejného typu jako čekárna na náměstí, které budou
osazeny na Karlovarské ulici na autobusové zastávce

b) předložit RMě 3 cenové nabídky na ukazatel rychlosti, který
bude umístěn na Plzeňské ul. (po konzultaci s ŘSD KK)
c) zajistit nabídku na pořízení parkovacího automatu
a jeho instalaci od července 2010
Termín kontroly 7. června 2010
Hlasování 4pro
2) RMě bere na vědomí a schvaluje výsledek jednání
výběrové komise ze dne 18. května 2010 a pořadí firem
pro výběr dodavatele na stavby projektu 1. etapa revitalizace centra města a odvodnění Školní ulice:
1. místo -nabídka na realizaci 1. etapy Revitalizace
centra města -BOLID-M s.r.o. zastoupen Ing. Stránským
1. místo – nabídka na odvodnění Školní ul. a opravu
povrchu – ConTech zastoupen Ing. P. Chomickým;
Protokol z jednání komise je v příloze tohoto zápisu.
Hlasování 4 pro
3) RMě ukládá starostce a místostarostovi připravit
dodavatelské smlouvy s firmami a dále projednat s oběma vítěznými firmami možné snížení ceny zadané zakázky vzhledem k možnosti zapojení MSB s.r.o. do její
realizace zemnými pracemi apod.
Hlasování 4pro
4) RMě bere na vědomí informace o jednání se zástupkyní, analytičkou, ČS a.s. Karlovy Vary, paní M. Halačovou,
které se týkalo podmínek přijetí úvěru na realizaci staveb
v centru města
Hlasování 4 pro
5) RMě souhlasí a doporučuje ZMě ke schválení tento
návrh usnesení:
a) schvaluje přijetí úvěru na realizaci staveb dle připravené stavební projektové dokumentace na Revitalizaci
centra města Bečov nad Teplou 1. etapa, od ČS a.s.
Karlovy Vary v celkové výši do 2 650.000,- Kč za předložených podmínek (3,49 % roční úrok s fixací na 3 roky
s možností předčasných splátek, řádné splácení v pravidelných měsíčních splátkách, a to od roku 2011 do
2015) – jedná se o krytí nákladů na tyto dílčí stavby:
- Revitalizace centra města Bečov nad Teplou –
Poštovní ulice
- Revitalizace centra města Bečov nad Teplou – Schody
Kostelní – Náměstí 5. května I (schodiště u budovy čp. 4)
- Revitalizace centra města Bečov nad Teplou – Schody
Kostelní – Náměstí 5. května II (schodiště průchodem
u budovy čp. 2)
b) schvaluje zajištění úvěru budoucími příjmy rozpočtu
města a příjmem za pronájem městského lesa
c) pověřuje starostku města podpisem úvěrové smlouvy
v souladu s předloženými podmínkami od České spořitelny, a.s., pobočka Karlovy Vary
Hlasování 4 pro
6) RMě souhlasí a doporučuje ZMě ke schválení: aby
finanční prostředky z Fondu obnovy města Bečov nad
Teplou byly čerpány na použití dofinancování v nezbytné
míře na realizaci akcí „Bečov pro děti“ – vybudování
dětského hřiště v Bečově nad Teplou (areál u sokolovny
– na p. p. č. 270 v k. ú. Bečov nad Teplou) a „Oprava
komunikace Školní ulice“. ZMě pověřuje RMě k určení
čerpání konkrétních částek na jednotlivé uvedené investiční akce dle nezbytnosti potřeby jejich financování.
Hlasování 4 pro
7) RMě bere na vědomí a doporučuje ZMě schválit
předložený závěrečný účet města za rok 2009 včetně
zprávy Krajského úřadu o výsledku přezkoumání hospodaření města – bez výhrad
Příjmy 
11 756 803,81,- Kč
Výdaje
10 343 671,31,- Kč
Přebytek 
= 1 413 132,50,- Kč
Financování:
změna stavu krátk. prostředků na účtech - 861 735,50,- Kč
uhrazené splátky – 551 400,- Kč

bečovský zpravodaj
(Dotace do rozpočtu města za rok 2009 celkem =
1 586 209,89 Kč; hospodaření ZŠ a MŠ …finanční zisk
+ 67 411,16,- Kč, RMě schváleno jeho převedení do
rezervního fondu školy. Hospodaření MSB s.r.o. za rok
2009 – výsledek hospodářského zisku ve finanční výši+
743,-Kč
Hlasování 4 pro
8) RMě schvaluje Dodatek č./570 ke smlouvě o dílo č.
366/2008 ze dne 17.11.2008 – oprava střechy objektu
radnice v Bečově nad Teplou – vymezení rozsahu prací
pro rok 2010, mezi městem a firmou BOLID-M s.r.o. –
o. z., Palackého 63/84, Mariánské Lázně, zastoupenou
Ing. Václavem Maršíkem
Hlasování . .pro
9) RMě schvaluje Pravidla umisťování reklamního zařízení
na sloupy VO dle přeloženého návrhu, zpracovaného
předsedou finanční komise rady Bc. J. Kaufmanem a
ukládá MěÚ zveřejnit na webových stránkách města
Hlasování 4 pro
11) RMě souhlasí a doporučuje ZMě schválit podání
žádosti do dotačního titulu Cíl 3 EU na pořádání Bečovských slavností 2010 za podmínek předfinancování do
celkové výše rozpočtu slavností do 200.000,- Kč;
Hlasování 4 pro
12) RMě schvaluje v rámci služby pro občany města pro
odesílání Sms Conector určení pravidel a to takto:
odeslání sms pro obchodní účely, politické a tomu
podobné účely, budou zpoplatněny v ceně skutečného
nákladu a uhrazeny na účet města (v současnosti je do
systému nahlášeno cca 270 občanů). Pro závažné
zprávy, které se týkají občanů Bečova nad Teplou například oblasti vody, kanalizací, osvětlení, nebezpečí a
obecně integrovaného záchranného systému budou
nadále sms odesílány na náklady rozpočtu města.
Hlasování 4 pro
13) RMě schvaluje pronájem části p. p. č. 196/1 sousedící s nemovitostí paní Pavly Ložkové trvale bytem
Plzeňská ul. o výměře 100 m2 za cenu 1,- Kč/ m2 celkem
100,- Kč za rok s tím, že uvedený pozemek může zaplotit
a v budoucnu případně odkoupit
Hlasování 4 pro
14) RMě doporučuje ZMě schválit tyto prodeje a koupi
pozemků:
a) p.p.č. 944/1 v k. ú. Bečov nad Teplou, trvalý travní
porost o výměře 305 m2, společnosti 2P REALITY s.r.o.,
IČO 26375192, se sídlem Loket, ČSA 239/16, PSČ 357
33, zastoupené p. Patrikem Stangarem, a to za cenu
60,- Kč/m2, tj. 18 300,- Kč, navýšenou o náklady
spojené s převodem (přístup k MVE Karlovarská ul.).
b) prodej pozemku p.p.č. 371/6 v k. ú. Vodná u Bečova n.
T., druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha o výměře
7 m2 za cenu 100,- Kč/m2 tj. 700,- Kč, paní Marianě
Boučkové, bydliště Vodná 26, Bečov n. T. Pozemek
vznikl oddělením od p. p. č. 370/1 v k.ú. Vodná u Bečova n/T, GP č. 84-52/2009 (opěrná zeď pod domem p.
Boučkové).
c) prodej pozemku p.p.č. 370/4 v k. ú. Vodná u Bečova
NT, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha o výměře
15 m2 za cenu 100,- Kč/m2 tj. 1500,- Kč panu Janu
Štěpánkovi, bydliště Vodná 33, Bečov n. T.. Pozemek
vznikl oddělením od p. p. č. 370/1 v k.ú. Vodná u Bečova NT, GP č. 84-52/2009 (část oplocené zahrady pana
Štěpánka)
d) prodej pozemku p.p.č. 3359/2 v k. ú. Bečov nad
Teplou dle GP č. 545-188/2009 o výměře 2 m2, druh
pozemku ostatní plocha, neplodná půda, která vznikla
oddělením z p.p.č. 3184/1, druh pozemku ostatní
plocha, ostatní komunikace, za cenu 150,- Kč/m2, tj.
300,- Kč manželům Lubomírovi Baxovi a Evě Baxové,
oba bydliště Pionýrů 1705, 431 11 Jirkov (doplnění

rozhodnutí usnesením 17. zasedání ZMě pod bodem
17/04-2, doplnění kupujícího a změna jeho adresy,
pozemek pod garáží ul. Na Zelené)
e) odkoupením části pozemku p.p.č. 439/2 v k. ú. Bečov
n. T, která bude zaměřena GP o výměře přibližně 10 m2
za cenu ve výši poloviny skutečně vynaložených nákladů
na převod tohoto pozemku (GP, smlouva, kolek, posudek apod.). Jedná se o pozemek zpřístupnění již zbudovaného plynového pilíře v ul. Rybářské na pozemku ve
vlastnictví manželů Ivy a Marka Neuwirthových
Hlasování 4 pro
15) RMě doporučuje ZMě zamítnout žádost paní
Mgr. Jany Beránkové o prodej pozemku části p.p.č.
3113/3 o výměře 11 m2 zaměřené dle GP pod označením p.p.č. 3113/36 – pozemek před garáží na st. p.
č. 634, která je ve vlastnictví žadatelky (část místní
komunikace v ulici Úzká)
Hlasování 4 pro
16) RMě doporučuje ZMě schválit zveřejnění záměru
směny pozemku p.p.č. 371/5 v k.ú. Vodná u Bečova
nad Teplou, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 7 m2 (zaměřená část pozemku dle GP 8452/2009), za část p.p.č. 150 v k. ú. Vodná u Bečova n.T.
(směna s manželi Bilaničovými ), a to za podmínky
zaměření části p.p.č. 150 dle předloženého návrhu
a zrušení zástavního práva smluvního, kterým je pozemek zatížen
Hlasování 4 pro
Bečově nad Teplou dne 27. května 2010
Schůze RMě ukončena v 20 10 hod.
Mgr. Milada Beerová, členka rady města
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
97. zasedání RMě, konané v pondělí 7. června
2010 od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
97/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
Ing. S. Teplík, J. Špak
Pořad schůze rady:
- 97/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 97/02 Finanční záležitosti
- 97/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
97/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje smlouvu SOD na základě výsledku
výběrového řízení ze dne 18. května 2010, mezi městem
Bečov nad Teplou a zhotovitelem ConTech Services
Brložec 7, Žlutice, zastoupeným Petrem Chomickým, na
realizaci zakázky Poštovní ulice – Revitalizace centra
města Bečov NT 1. etapa, ve finanční výši maximálně do
1.480 411,00 Kč včetně DPH a RMě pověřuje starostku
podpisem smlouvy
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje smlouvu SOD na základě výsledku
výběrového řízení ze dne 18. května 2010 mezi městem
Bečov nad Teplou a zhotovitelem BOLID-M s.r.o. Voršilská 2085/3 Praha, odštěpný závod Palackého 63/84,
Mariánské Lázně, zastoupeným Ing. V. Maršíkem a
Petrem Stránským
1.) na realizaci zakázky Schody Kostelní – náměstí I (stávající schodiště) – Revitalizace centra města Bečov nad
Teplou 1. etapa, ve finanční výši do 754.141,-Kč včetně
DPH plus 27. 400,-Kč včetně DPH za elektropráce

2.) na realizaci zakázky Schody Kostelní- náměstí II(vedle
pošty) – Revitalizace centra města Bečov nad Teplou
1. etapa, ve finanční výši maximálně do 764.941,-Kč
včetně DPH a RMě pověřuje starostku podpisem smlouvy
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje smlouvu SOD na základě výsledku
výběrového řízení ze dne 18. května 2010 mezi městem
Bečov nad Teplou a zhotovitelem ConTech Services
Brložec 7, Žlutice, zastoupeným Petrem Chomickým,
na realizaci zakázky oprava Pravého ramene Školní ul.
Bečov NT a to variantu č. III ve finanční výši maximálně
do 572.360,-Kč včetně DPH a RMě pověřuje starostku
podpisem smlouvy
Hlasování 5 pro
4) RMě schvaluje smlouvu SOD na základě výsledku
výběrového řízení ze dne 27. května 2010 mezi městem
Bečov nad Teplou a zhotovitelem Tomovy parky s.r.o.,
Karlovice, Radvánovice11, 511 01 Turnov, zastoupeným
Lukášem Bělohradským a Martinem Koubou, na realizaci zakázky Bečov pro děti – dětské hřiště u sokolovny, ve
finanční výši 415 082,-Kč včetně DPH a RMě pověřuje
starostku podpisem smlouvy
Hlasování 5 pro
5) RMě nesouhlasí s nabídkou paní Z. Tiché, trvale bytem
Krásný Jez 16 v souvislosti s ukončením pronájmu
parkoviště na náměstí koncem června 2010, na odkoupení 2 parkovacích automatů (PA) v současnosti umístěných na náměstí za cenu 170.000,-Kč a z důvodu
jejich amortizace a již vyplacených poměrných podílů ze
zisku vysoce přesahujících pořizovací cenu PA
Hlasování 5 pro
6) RMě souhlasí s podáním žádosti o čerpání finančního
příspěvku na obnovu kulturních památek z případného
rezervního fondu Karlovarského kraje – odboru kultury,
památek a cestovního ruchu v roce 2010
Hlasování 5 pro
7) RMě souhlasí se zadáním opravy sociálního zařízení
v Mateřské škole ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou….a ukládá
starostce města a ředitelce základní školy předložit RMě
celkovou finanční částku potřebnou k realizaci záměru
Termín kontroly 21. června 2010
Hlasování 5 pro
8) RMě schvaluje u příležitosti konání výročí prvního roku
od založení Mateřského centra CVRČEK pronájem
skákacího hradu za cenu 2.500,- Kč v termínu 11. -13.
června 2010, který bude umístěn a k dispozici pro
bečovskou veřejnost v pátek u objektu fary, následně
na fotbalovém hřiště při cíly Pochodu za minerálními
prameny a v neděli při vstupu do zámku
Hlasování 5 pro
9) RMě bere na vědomí navrhovaný postup uzavření
dohody na dozor parkování na náměstí v měsících
květen a červen 2010 a připravovanou organizační
změnu pro období letošní turistické sezóny ve spolupráci
s MSB s.r.o.
Hlasování 5 pro
97/03 Různé
1)RMě
a) bere na vědomí informace o jednání Sdružení obcí
Slavkovský les v Bochově 31. května 2010, týkající se
zejména realizací schválených projektů obcí a přípravě
žádostí o dotace na rok 2011
b) RMě žádá předsedkyně Osadních výborů Vodná a Krásný Jez, aby předložily návrhy na jejich realizaci v jednotlivých osadách dle usnesení, v souvislosti s přijatou
dotací pro město Bečov nad Teplou na úpravu veřejného
prostranství
Hlasování 5 pro
2) RMě bere na vědomí, že realizace opravy Veřejného
osvětlení v Tepelské ulici u hřbitova a výměna a instala9

bečovský zpravodaj
ce lamp, byla předána starostce p. M. Neprašem dne
4. června 2010
Hlasování 5 pro
3) RMě bere na vědomí informace o kontrole a přeškolení
starostky města zástupci MM KV krizového oddělení a
předání příslušných aktualizovaných podkladů obce
Bečov nad Teplou v elektronické formě v souvislosti
s hrozbou povodní (mapové přehledy území města
Bečov nad Teplou, přehled profilů VD Podhora atd.)
Hlasování 5 pro
4) RMě bere na vědomí nabídku KB, a.s. Karlovy Vary na
vedení korunového účtu s tím, že město v současnosti
neuvažuje o změně bankovního ústavu
Hlasování 5 pro
5) RMě zamítá nabídku firmy Galileo o rozšíření webových
stránek města o nové technologie
Hlasování 5 pro
6) RMě bere na vědomí výsledek jednání o změně č.1 ÚP
na stavebním úřadě v Toužimi s tím, že k projednávanému návrhu č. 1 se vyjádří dotčené orgány
Bečově nad Teplou dne 11. června 2010
Schůze RMě ukončena v 19 05 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta města
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
98. zasedání RMě, konané v pondělí 21. června
2010 od 17 00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
98/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
Ing. S. Teplík, J. Špak
Pořad schůze rady:
- 98/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 98/02 Finanční záležitosti
- 98/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
98/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace na opravu kulturních stavebních památek – kostel sv. Jiří a barokní fara v MPZ mezi městem a Římskokatolickou farností Bečov nad Teplou, Klášter premonstrátů Teplá v roce 2010 ve finanční výši 21. 500,- Kč
celkem. Podíl na objektu fary činí 15.500,-Kč. RMě
souhlasí v případě navýšení finančních prostředků
z PRMPZ Ministerstva kultury (předpoklad 10.070,-Kč)
s finanční spoluúčastí města Bečov nad Teplou do výše
1500,-Kč
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje nákup leteckých snímku města Bečov
nad Teplou včetně osad Vodné a Krásného Jezu z roku
2010 a 2007 v digitální podobě na CD, s právem plné
dispozice volného užití za cenu do 6.000,-Kč od firmy
Tomáš Hora THC Press, Karlovy Vary a dále nákup výše
uvedených snímku z roku 2010 v laminované podobě
formátu A3 za cenu 240,-Kč/ks v počtu 4 kusů za
celkovou cenu 960,-Kč pro potřeby MěÚ
Hlasování 5 pro
3) RMě z předložených nabídek firem ELTODO dopravní
systémy, GREEN Center s.r.o. a WSA doprava a parkování s.r.o. a Europeum schvaluje koupi parkovacího
automatu WSATicketLine2001, typ PSA-2 od firmy WSA
doprava a parkovaní s.r.o. Na Plachotě 156 250 73
Radonice za celkovou cenu 111 338,4 Kč včetně DPH
a dále návěstní reflexní ceduli PA 375x375 mm celkem
za 5.352,-Kč
Hlasování 5 pro
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4) RMě bere na vědomí dopis 1. náměstka ministra
kultury Ing. S. Karabce, PH.D. o připravovaných opatřeních k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu a
přijatých předběžných opařeních, týkajících se ponížení
finančních prostředků určených na obnovu kulturních
památek
Hlasování 5 pro
5) RMě bere na vědomí
a) potvrzení registrace žádosti o dotaci EU Cíl 3 na Bečovské slavnosti 2010 v plánované výši 8 010 EUR, žadatelem je město Bečov nad Teplou a partnerem město
Grűnbach - SRN
b) připravenou žádost o dotaci z Česko-německého fondu
budoucnosti na výměnný pobyt žáků ZUŠ J. L. v Eschenburgu na podzim 2010, žádosti jsou podány na oboustranné partnerství
Hlasování 5 pro
6) RMě schvaluje rozpočtová opatření:
RO č. 1/2010
Zvyšují se příjmy - pol.1122 - 243.200,- Kč daň z příjmu
právnických osob za obec
Zvyšují se výdaje - §6399 pol.5362 - 243.200,- Kč
platba daně za obec
RO č.2/2010
Zvyšují se příjmy - pol. 4111 ÚZ 98071 - 22.700,- Kč
dotace volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Zvyšují se výdaje - § 6114pol. 5… ÚZ 98071 – 22.700,- Kč
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Hlasování 5 pro
98/02 Různé
1) RMě bere na vědomí informace o problémech s přetékáním studní na haldách v Krásném Jezu, které způsobují zamokření komunikace, příkopů a následně ohrožují
nemovitosti. RMě ukládá starostce a místostarostovi
zajistit: projednání problému s majitelem pozemku
Nadací Georgia Agricoly a návrhu na vyčištění potrubí
a samotných těles studní, odstranění náletových porostů, jejichž kořeny narušují betónové skruže studní
Hlasování 5 pro
2) RMě
a) bere na vědomí informace o setkání občanů Krásného
Jezu s programem najít řešení k důstojnému zachování
pietního místa – pomníku padlých z 1. Světové války,
nyní na soukromém pozemku
b) ukládá starostce zajistit realizaci přesunu pomníku na
břeh potoka před postavený plot ve spolupráci s občany
Krásného Jezu a MSB s.r.o.
Termín kontroly září 2010
Hlasování 5 pro
3) RMě nesouhlasí s opravou chyby v údajích KN, úbytek
plochy 470 m2 z p.č.1547 v k.ú. Bečov n. T. a pověřuje
místostarostu prověřením situace zákresu v katastrální
mapě
Hlasování 5 pro
4) RMě žádá ředitelku ZŠ a MŠ Bečov n. T., aby zajistila
náhradní výsadbu 3 kusů okrasných keřů na školní
zahradě jako kompenzaci ekologické újmy za povolené
kácení dřevin. Termín kontroly do 30. 10. 2010
Hlasování 5 pro
5) RMě ukládá místostarostovi zajistit náhradní výsadbu
v počtu 15 kusů dřevin na p. č. 63/1 v k. ú. Krásný Jez
jako kompenzaci ekologické újmy za povolené kácení
dřevin. Termín kontroly do 30. 10. 2010
Hlasování 5 pro
6) RMě projednala žádost o vyjádření k dokumentaci
plánované stavby Bečov n. T. – residence, restaurant
a apartmány na parcelách 277/2, 277/8, 277/9,
277/11, 317/1, 314/3, 318/5 v k. ú. Bečov n. Teplou,

předložené arch. Vladimírem Sadílkem a RMě z hlediska
zájmů města nemá námitek proti dokumentaci
Hlasování 3 pro 2 proti
7) RMě bere na vědomí informaci o připravované rekonstrukci veřejného osvětlení ve Vodné a oddělení distribučního a veřejného osvětlení ve fázi projektové dokumentace a RMě souhlasí se zajištěním koordinace prací
ze strany majitele vedení města Bečov nad Teplou
(předpokládaný termín realizace je rok 2011)
Hlasování 5 pro
Bečově nad Teplou dne 25. června 2010
Schůze RMě ukončena v 19 30 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta města
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
99. zasedání RMě, konané v pondělí 12. července
2010 od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
99/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
Ing. S. Teplík, J. Špak
Pořad schůze rady:
- 99/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 99/02 Finanční záležitosti
- 99/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
99/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestičního
příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na věcné
vybavení pro JSDH (Jednotku sboru dobrovolných
hasičů) mezi městem a Karlovarským krajem ve výši
38.303,- Kč.
Hlasování 5 pro
2) RMě souhlasí a doporučuje ZMě schválit prodej
pozemků v k.ú. Krásný Jez p. p. č. 746/11 TTP o výměře
1455 m2 a p.p.č. 746/19 zahrada o výměře 468 m2, za
cenu 100,-Kč/m2 tj. celkovou cenu 192 300,-Kč. Žadatelem je pan Daniel Kufrer, Stará Kysibelská 638/25,
360 09 Karlovy Vary
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje na základě výsledků poptávkového
řízení zpracovaného ředitelkou ZŠ a MŠ Bečov nad
Teplou…na stavební akci“ Rozšíření sociálního zařízení
MŠ v budově ZŠ a MŠ v Bečově nad Teplou“ uzavření
Smlouvy o dílo se zhotovitelem - Manfred Scherbaum,
Plzeňská 149, 364 01 Toužim, IČO 12824461, a to za
cenu podle položkového rozpočtu ve výši 270 000,- Kč
bez DPH. Finanční zajištění stavební akce proběhne
v souladu se schváleným rozpočtem města a s příslušným rozpočtovým opatřením
Hlasování 5 pro
4) RMě bere na vědomí zahájení stavby „Odstranění
migračních bariér na řece Teplé“ a schvaluje zhotoviteli
této stavby krátkodobý pronájem pozemků p.č. 3328,
909/2, 921, 3204/5 a 3204/6 v k.ú. Bečov n. T. za
účelem přístupu a zařízení staveniště po dobu stavby za
cenu 20 000,- Kč.
Hlasování 5 pro
5) RMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestičního
příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na odbornou
přípravu sboru dobrovolných hasičů města Bečov nad
Teplou ve finanční výši 7 280,- Kč
Hlasování 5 pro
6) RMě schvaluje smlouvu mezi městem Bečov nad
Teplou a Městskou společností Bečov s.r.o. s předmě-
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tem smlouvy - zajištění provozu parkovacího automatu
na náměstí 5. května dle předloženého návrhu, smlouva
je neveřejnou přílohou tohoto zápisu
Hlasování 5 pro
7) RMě souhlasí s tím, aby žadatelem o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích byl současný nájemce městských lesů Lesní společnost Bečov s.r.o.
a to na dobu platnosti nájemní smlouvy do 31.12.2017
Hlasování 5 pro
8) RMě schvaluje Rozpočtové opatření:
RO č. 3/2010
Přesun z § 3322 pol.5171 - 21.500,- Kč oprava a údržba
kulturních památek
Přesun na § 3322 pol. 5223 - 21.500,- Kč příspěvek
oprava fary, spoluúčast obce k dotaci KK - kostel sv.Jiří
Hlasování 5 pro
99/03 Různé
1) RMě bere na vědomí dopis ze dne 30.06.2010 č.j.:
385/2010, ve kterém pan Ladislav Šipula odstupuje
od žádosti na koupi pozemků p.č. 1547 a 1548 v k.ú.
Bečov n. T. a od žádosti na změnu územního plánu
funkčního využití těchto pozemků.
Hlasování 5 pro
2) RMě bere na vědomí žádost manželů Z. Peška a M.
Peškové trvale bytem Karlovy Vary-Doubí, vlastníky
nemovitosti v k. ú. Bečov nad Teplou na změnu Územního plánu na p.p.č. 277/9,11 a 314/3. a pověřuje
starostku a místostarostu města jednáním s MM K. Vary
o možnosti zahájení změny ÚP č. 3. RMě doporučuje
ZMě uvedený podnět zařadit k připravované změně UP
města Bečov nad Teplou č. 3
Hlasování 5 pro
3) RMě bere na vědomí žádost obyvatel Školní ulice o
prodloužení kanalizace v části této ulice současně
s opravou komunikace, tak aby bylo možno napojení
domů č.p. 442, 443 a 385 a pověřuje starostku a místostarostu města zjištěním možností napojení na stávající stoky a získání možností příspěvku Karlovarského
kraje a VSOZČ nebo VaKu Karlovy Vary.
Hlasování 5 pro
4) RMě bere na vědomí výsledek šetření České školní
inspekce v Plzni anonymní stížnosti na jednání učitele
tělesné výchovy ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou…Zpráva
ČŠIP-496/10-P ze dne 2010-06-04 byla na jednání
99. radě města projednána s ředitelkou školy Mgr. J. Rudolfovou a RMě považuje již přijata opatření k nápravě
za přiměřená a dostačující
Hlasování 5 pro
5) RMě bere na vědomí informace o přípravě studie
úpravy prostoru před ZUŠ J.L. se záměrem vytvoření
kulturního zázemí pro žáky, rodiče a návštěvníky školy.
Financování této záležitosti je možné z již získané dotace
z MMR ČR na úpravu veřejného prostoru města
Hlasování 5 pro
6) RMě jmenuje členy komise pro vyhodnocení fotografické soutěže „Fotografujeme z našich oken“: R. Káva, F.
Jareš, J. Vejvoda, J. Dyedeková, H. Korbelářová. Termín
vyhodnocení je pondělí 19. července 2010 na radnici u
starostky
Hlasování 5 pro
7) RMě doporučuje ZMě schválit zadání průzkumu a
rozboru území města Bečov nad Teplou včetně osad
Vodná a Krásný Jez Magistrátem města Karlovy Vary
z důvodu potřeby přípravy nového územního plánu
města
Hlasování 5 pro
8) RMě bere na vědomí informace o jednání na Katastrálním úřadě a RMě ukládá místostarostovi pozvat na

jednání rady města zástupce úřadu z důvodu nutnosti
upřesnění projednávané záležitosti
Hlasování 5 pro
Bečově nad Teplou dne 16.července 2010
Schůze RMě ukončena v 20.05 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta města
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
100. zasedání RMě, konané v pondělí
26. července 2010 od 17 00 hod. na MěÚ
v Bečově nad Teplou
100/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
Ing. S. Teplík, J. Špak
Pořad schůze rady:
- 100/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 100/02 Finanční záležitosti
- 100/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
100/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Bečov n. T. a společností ČEZ Distribuce a.s., zastoupené společností JH projekt s.r.o.,
jejímž obsahem je uložení zemního kabelu NN na p.
č. 1134/1 v k. ú. Krásný Jez, za cenu 720,- Kč. Tato
cena je v souladu se sazbou stanovenou na 15. zasedání RMě 28. 05. 2007
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje zadání zakázky Výměna regulačních
ventilů topení v objektu ZUŠ J. L. Bečov nad Teplou SOD
mezi městem a Milanem Hůlkou, Fučíkova 256, 364 61
Teplá, za celkovou cenu 31. 279,-Kč
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje Nájemní smlouvu mezi městem a
Vodohospodářskou stavební s.r.o. Chomutov, zastoupenou Ing. Pavlem Škorpilem. Předmět smlouvy - krátkodobý pronájem částí pozemků p. č. 3328, 909/2, 921,
3204/5 a 3204/6 v k. ú. Bečov n. T. z důvodu realizace
stavby „Odstranění migračních bariér na řece Teplé“
a zajištění přístupu a zařízení staveniště po dobu stavby
do 31. 08. 2010 za cenu 20 000,- Kč
Hlasování 5 pro
4) RMě schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Bečov n. T. a společností ČEZ Distribuce a.s., zastoupené společností SEG s.r.o., jejímž
obsahem je uložení zemního kabelu NN na p.č. 274/7
a 3131/1 v k.ú. Bečov n. Teplou, za cenu 7.845,- Kč.
Tato cena je v souladu se sazbou stanovenou na 15. zasedání RMě 28. 05. 2007
Hlasování 5 pro
5) RMě neschvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi Městem Bečov n. T. a společností ČEZ
Distribuce a.s., zastoupené společností SEG s.r.o.,
jejímž obsahem je uložení zemního kabelu VN na p. č.
230/1, 3130, 3131/1, 3113/17 v k. ú. Bečov n. Teplou,
za cenu 13.000,- Kč. Tato cena byla stanovena na
základě znaleckého posudku a není v souladu se
sazbou stanovenou na 15. zasedání RMě 28. 05. 2007
Hlasování 5 pro
6) RMě schvaluje Rozpočtová opatření:
RO č. 4/2010
Přesun z § 3699 pol. 5901 - 175.228,- Kč
Fond obnovy města – nespecifikované rezervy

Přesun na § 2212 pol. 5171 org.0016 -175.228,- Kč
Fond obnovy města - oprava komunikace Školní ulice
RO č. 5/2010
Přesun z § 3319 pol. 5192 - 60.000,- Kč
Bečovské slavnosti neinv.příspěvek
Přesun z § 3319 pol. 5229 - 5.000,- Kč
neinv. transf. organizacím
Přesun na § 3319 pol.5169 - 65.000,- Kč
Bečovské slavnosti - služby
Hlasování 5 pro
100/03 Různé
1)RMě bere na vědomí připravovanou rekonstrukci VO
Vodná, venkovní vedení NN, výměna dožilých betonových opěrných bodů atd. a s tím související přemístění
ovládacího vodiče VO. RMě souhlasí se zajištěním
koordinace prací ze strany města při realizaci uvedené
stavby.
Hlasování 5 pro
2) RMě bere na vědomí oznámení manželů Jana a Martiny Turkových o pokácení 1 ks borovice vejmutovky na
p. č. 265/2 v k. ú. Bečov n. T. a to po vichřici ze 17. 07.
2010 z důvodu bezprostředního ohrožení života, zdraví
a hrozbu škody značného rozsahu.
Hlasování 5 pro
3) RMě nesouhlasí s omezením vlakového spojení na trati
Bečov n. T. – Rakovník a zpět dle návrhu železničního
jízdního řádu od 12. 12. 2010 a pověřuje starostku a
místostarostu jednáním v této záležitosti s Krajským
úřadem Karlovarského kraje
Hlasování 5 pro
4) RMě bere na vědomí informaci místostarosty o stavu
změn ÚP č. 1, č. 2 . a uvažované změny č. 3 ÚP města
Bečov nad Teplou
Hlasování 5 pro
5) RMě bere na vědomí informaci místostarosty o podmínkách instalace ukazatele rychlosti vozidel na silnici
I/20 v Bečově nad Teplou a ukládá starostce předložit
RMě min. 3 firemní nabídky
Hlasování 5 pro
Bečově nad Teplou dne 30. července 2010
Schůze RMě ukončena v 19 35 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta města
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
101. zasedání RMě, konané v pondělí 9. srpna
2010 od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
101/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Ing. S. Teplík, J.
Špak
Omluvena: Mgr. M. Beerová
Pořad schůze rady:
- 101/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 101/02 Finanční záležitosti
- 101/03 Různé
Pořad schůze schválen 4 hlasy
101/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje Smlouvu o právu provedení stavby mezi
městem a VIAMONT a.s. Ústí nad Labem, zastoupeným
Ing. Františkem Kozlem. Jedná se o provedení stavby
Nádraží Bečov – Přípojky splaškové kanalizace a vodovodu k čistícímu kontejneru firmy VIAMONT Servis a.s.,
za finanční kompenzaci dle OZV města, včetně omezení
běžného užívání pozemku na základě zřízení věcného
břemene
Hlasování 4 pro
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2)RMě schvaluje v souladu s usnesením ZMě bod jednání
č.18/04/01a)b)c) ze dne 27. května 2010:
a) Smlouvu u úvěru č. 113767419 mezi městem Bečov
nad Teplou a Českou spořitelnou, a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ: 45244782. Banka poskytne městu
peněžní prostředky do výše 2,650.000.00 slovy Dva
miliony šest set padesát tisíc korun českých
b) Smlouvu o zastavení pohledávky z bankovního účtu č.
č. 113767419 mezi městem Bečov nad Teplou a Českou
spořitelnou, a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62,
IČ: 45244782
c) Smlouvu o zastavení pohledávek č. 113767419 - ZPN
Hlasování 4 pro
3) RMě schvaluje Smlouvu o poskytování služeb Servis
24 mezi městem a ČS a.s., Praha 4, Olbrachtova
1929/62, IČ: 45 24 47 82, za účelem zavedení elektronického účetnictví pro město Bečov nad Teplou
Hlasování 4 pro
4) RMě schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Bečov n. T. a společností ČEZ Distribuce a.s., zastoupené společností SEG s.r.o., jejímž
obsahem je uložení zemního kabelu VN na p. č. 230/1,
3130, 3131/1, 3113/17 v k. ú. Bečov n. Teplou, za cenu
32.700,- Kč. Tato cena je v souladu se sazbou stanovenou na 15. zasedání RMě 28. 05. 2007
Hlasování 4 pro
5) RMě schvaluje Rozpočtová opatření:
RO č. 6/2010
Snižují se příjmy
Pol. 4111 ÚZ 98071 - 1.104,- Kč - volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Snižují se výdaje - § 6114 pol. 5… ÚZ 98071 – 1.104,- Kč
- volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
RO č. 7/2010
Přesun z § 6112 pol. 5023 9.000,- Kč – odměny členů
zastupitelstva obcí
Přesun na §6112 pol. 5179 9.000,- Kč – ostatní nákupy
RO č. 8/2010
Zvyšují se příjmy pol. 4122 org.0015 - 20.000,- Kč –
Bečovský turistický průvodce
Zvyšují se výdaje §2143 pol.5139 org.0015 – 20.000,-Kč
–Bečovský turistický průvodce
RO č. 8/2010
Přesun z § 6171 pol. 3111 – 300.000,-Kč –
příjmy z prodeje pozemků
Přesun na § 3639 pol. 3111 – 300.000,-Kč –
příjmy z prodeje pozemků
Přesun z § 1012 pol. 2131 – 140.000,- Kč –
příjmy z pronájmů pozemků
Přesun na § 3639 pol. 2131 – 140.000.- Kč – příjmy
z pronájmů pozemků
RO č. 9/2010
Zvyšují se příjmy § 3635 pol. 2111 - 69.600,- Kč
změna územního plánu č. l
Zvyšují se výdaje § 3635 pol. 6119 - 69.600,- Kč
změna územního plánu č. l
RO č. 10/2010
Zvyšují se příjmy pol. 4122 ÚZ 14004 – 7.280,- Kč –
dotace odborná příprava sboru dobrovolných hasičů
Zvyšují se výdaje § 5512 pol. 5167 ÚZ 14004 – 7.280,- Kč
– odborná příprava dobrovolných hasičů
RO č. 11/2010
Zvyšují se příjmy pol. 4122 org. 0018 – 38.303,- Kč –
dotace věcné vybavení hasiči
Zvyšují se výdaje § 5512 pol. 5137 org.0018 38.303,- Kč – věcné vybavení hasiči
Hlasování 4 pro
6) RMě schvaluje SOD č. 4/003/2010 mezi městem
a firmou TEWIKO systems, s.r.o. Liberec, IČO: 254 728
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87 týkající se pořízení a instalace ukazatele rychlosti na
I/20 Plzeňské ulici za celkovou cenu 52.800,-Kč včetně
DPH. Ukazatel bude umístěn a napojen na sloup veřejného osvětlení.
Hlasování 4 pro
7) RMě schvaluje sociální příspěvek za účelem podpory
žáka místní základní školy a úhradu jeho potřeb pro nový
školní rok 2010/2011 ve finanční výši 1.000,-Kč (iniciály žáka jsou přiloženy v neveřejné části)
Hlasování 4 pro
8) RMě města schvaluje nákup druhého parkovacího
automatu za účelem umístění na náměstí a pověřuje
starostku města předložit RMě návrh na finanční splátky
a další podmínky pro uzavření kupní smlouvy
Hlasování 4 pro
9) RMě schvaluje odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Bečov nad
Teplou Mgr. J. Rudolfové (podle zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě § 134 zák. č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce). Žádost je neveřejnou přílohou tohoto
zápisu
Hlasování 4 pro
10) RMě souhlasí s tím, aby ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou…
účtovala v podvojném účetnictví ve zjednodušeném
rozsahu
Hlasování 4 pro
11) RMě schvaluje čerpání finančních prostředků z provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Bečov … ve výši 3.000,-Kč
za účelem uzavření DPP na opravu šaten v objektu školy
Hlasování 4 pro
12) RMě schvaluje dohodu mezi městem a Provozem
kanalizací VAK Karlovy Vary
1) revizi kanalizační sítě přípojek v ul. Školní a Nové
v Bečově n. Teplou
2) geodetickém zaměření kanalizačního řadu v ul. Plzeňské a Toužimské ul.
s tím, že na nákladech se budou podílet obě strany dohody min. 50% podílem
Hlasování 4 pro
13) RMě schvaluje finanční příspěvek ve výši 20.000,-Kč
na realizaci Kovářského sympózia v Bečově nad Teplou
ve dnech 10. – 12. září 2010
Hlasování 4 pro
14) RMě souhlasí a doporučuje ZMě schválit koupi p. p.
č. 439 v k. ú. Bečov nad Teplou ost. plocha, jiná plocha
o výměře 8 m2, dle GP č. 567-29/2010 od manželů Ivy
a Marka Neuwirthových za cenu 100,-Kč/m2 tj. celkem
800,- Kč. Důvodem koupě je zpřístupnění plynového
pilíře v Rybářské ul. z veřejného pozemku
Hlasování 4 pro
101/3 Různé
1) RMě schvaluje termín, program a místo konání
19. zasedání ZMě Bečov nad Teplou:
Termín: 26. srpna 2010 ve čtvrtek od 16.00 hod.
Program: 19/01 Zahájení a organizační záležitosti
19/02 Kontrola plnění usnesení
19/03 Prodeje a převody pozemků
19/04 Územní plán a jeho změny
19/05 Různé
Místo konání: Základní umělecká škola J. L. Bečov nad Teplou
Hlasování 4 pro
2) RMě souhlasí s poskytnutím prostoru veřejného prostranství - pozemky ve vlastnictví města k účelu volební
agitace kandidujících volebních stran pro volby konané
v letošním roce 2010
Hlasování 4 pro
3) RMě vzhledem ke všem okolnostem a z nich vyplývajících závěrů přehodnocuje svůj postoj k projednávané

záležitosti mezi městem a Katastrálním úřadem v Karlových Varech, týkající se situace přesných hranic pozemků v oblasti Na Zelené ul. v k. ú. Bečov nad Teplou takto:
a) RMě ruší usnesení č. 99/03/08 ze svého zasedání
Rady města ze dne 12. července 2010
b) RMě vyjadřuje souhlas s návrhem narovnání vlastnických vztahů dle zpracovaného podkladu Katastrálního
úřadu v Karlových Varech
Hlasování 4 pro
4) RMě souhlasí a doporučuje ZMě schválit záměr změny
územního plánu č. 3, žadatelé jsou Petr Svoboda a
manželé Peškovi. Jedná se o p. č. 1958 v k. ú. Bečov n.
T. a o p. č. 277/9, 277/11 a 314/3 v k. ú. Bečov n. T.
Záměrem je změna užívání na zastavitelné území
Hlasování 4 pro
V Bečově nad Teplou dne 15. srpna 2010
Schůze RMě ukončena v 19 10 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta města
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
102. zasedání RMě, konané v pondělí 30. srpna
2010 od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
102/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
Ing. S. Teplík, J. Špak
Pořad schůze rady:
- 102/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 102/02 Finanční záležitosti
- 102/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
102/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje pronájem sloupů VO v k. ú. Bečov nad
Teplou, Vodná a Krásný Jez za účelem umístění volebních plakátků ve volební kampani v komunálních a senátních volbách ve dnech 15. a 16. října 2010
a) senátní volby Dragon production s.r.o. 10 sloupů
za cenu 12,- Kč/den v centru města
b) volebnímu sdružení „Volba pro Bečov“ – 15 sloupů,
za cenu 12,- Kč /den v centru města 8,- Kč/den v ostatních ulicích města, včetně osad. RMě ukládá MěÚ
zajistit výběr nájemného po upřesnění počtu dnů pronájmu sloupů VO
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje za provozovatele městského Dětského
hřiště u sokolovny MSB s.r.o. zastoupenou jednatelem
V. Svobodou a ukládá starostce ve spolupráci s jednatelem, který bude vyškolen odborným školitelem pro
příslušný provoz, předložit na příští jednání RMě návrh
smlouvy mezi Městem Bečov nad Teplou a MSB s.r.o.
a ZŠ a MŠ Bečov…
Hlasování 5 pro
3) RMě bere na vědomí souhlas SŽDC s prodejem části
p. p. č. 1318/1 v k. ú. Krásný Jez, ukládá starostce
zajistit usnesení Osadního výboru Krásný Jez a RMě
doporučuje ZMě k projednání
Hlasování 5 pro
4) RMě schvaluje účast města Bečov nad Teplou v krajském projektu v 1. vydání Turistické mapy, firmou GEOGALILEO Kartografie Brno „Poznávejme kraje České
republiky v rozsahu prezentace města ve velikosti A 1x
za cenu 35.000,-Kč včetně DPH dle předloženého
návrhu, uhrazenou v roce 2011, za podmínky samostatné distribuce materiálů a určení prodejní ceny městem
Bečov nad Teplou
Hlasování 5 pro
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5) RMě schvaluje Darovací smlouvu mezi městem a LSB
s.r.o. ve výši 15. 501,-Kč – v rámci konání Bečovských
slavností v roce 2010 zajištění elektrických rozvodů
pódia a stánků a zpevnění plochy kamenodrtí na pozemku u fotbalového hřiště
Hlasování 5 pro
6) RMě schvaluje Rozpočtová opatření:
RO č. 12/2010
Zvyšují se příjmy pol. 4122 org.0016 - 290.000,- Kč
- dotace oprava komunikace Školní ul.
Zvyšují se výdaje - § 2212 pol.5171 org.0016 – 290.000,Kč- oprava komunikace Školní ul.
RO č.13/2010
Přesun z § 2212 pol. 5171 – 52.800,-Kč - silnice opravy
Přesun na § 2212 pol.6122- 52.800,-Kč –
ukazatel rychlosti
Hlasování 5 pro
102/03 Různé
1) RMě bere na vědomí konání veřejného projednání
Změny č. 1 Územního plánu města a to dne 7. října 2010
v 10.00 hod. na radnici v Bečově nad Teplou, za město
budou přítomni starostka a místostarosta
Hlasování 5 pro
2) RMě bere na vědomí požadavek Okresního soudu
v Karlových Varech, týkající se sporu o zajištění přístupu
k vlastníkovi nemovitosti panu L. Balákovi, Plzeňská ul.
v Bečově nad Teplou, zřízení věcného břemene – právo
cesty
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje přípravu žádosti o dotaci MK PRMPZ
pro rok 2011 na objekty v Městské památkové zóně:
radnice- oprava střechy, objekt fary- oprava fasády,
kostel sv. Jiří- oprava fasády a doporučuje ZMě schválit v
rámci připravovaného rozpočtu města na rok 2011
Hlasování 5 pro
4) RMě schvaluje navýšení kapacity Mateřské školy ZŠ
a MŠ Bečov… na počet 55 dětí ve třech třídách pro
nejmenší, větší a předškolní děti. Důvodem je zvyšující
se počet dětí, s ohledem na demografický vývoj. Související personální, finanční a technické zajištění je zpracováno ředitelkou školy
Hlasování 5 pro
5) RMě schvaluje podání projektové žádosti o finanční
podporu v rámci Operačního projektu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního
rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, oblast
podpory“ Zvyšování vzdělávání. Projekt je podán pod
názvem “Cesta za profesí“ a to na „Křížové financování“
na obnovení učebny Fyziky a Chemie
Hlasování 5 pro
6) RMě schvaluje směrnice;
a) Směrnici pohledávek a tvorbu opravných položek
b) Směrnici pro časové rozlišování
c) Směrnici podrozvahy
Hlasování 5 pro
V Bečově nad Teplou dne 3. září 2010
Schůze RMě ukončena v 18.15 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta města
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

18. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané dne 27. května 2010 od 17.00 hod.
v ZUŠ J. Labitzkého v Bečově nad Teplou
Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto
zápisu. Omluven:M.Nepraš
18/01 Zahájení a organizační záležitosti
Program: 18/01 Zahájení a organizační záležitosti
18/02 Kontrola plnění usnesení

18/03 Závěrečný účet města za rok 2009
18/04 Financování plánovaných oprav v roce 2010
18/05 Různé – Záměry, prodeje a převody pozemků
Navržený program schválen 14 hlasy
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určen: Ing. J. Šindelář
Schváleno 14 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: M. Frančíková, R. Dytrych
Schváleno 12 hlasy, zdrželi se M. Frančíková, R. Dytrych
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise – P. Svoboda
Členové komise – Mgr. M. Beerová, V. Novotný
Zvoleni 14 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 17. zasedání,
ze dne 2. 3. 2010 bez připomínek
Usnesení schváleno14 hlasy
K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení
Trvá plnění usnesení č. 16/04/01 – (záměr koupě pozemků ČD a.s. a SŽDC na levém břehu řeky Teplé u mostu);
16/04/06 – (zadání GP ve Školní ul. v případě dohody
mezi vlastníky pozemků); 16/06/03 – (zveřejnění
seznamu nalezených objektů)
Ostatní usnesení splněna
OSTATNÍ  PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 3) programu – Závěrečný účet města za rok 2009
ZMě schvaluje závěrečný účet města za rok 2009 včetně
zprávy Krajského úřadu Karlovarského kraje o výsledku
přezkoumání hospodaření města – bez výhrad
Příjmy 
11 756 803,81,- Kč
Výdaje 
10 343 671,31,- Kč
Přebytek
= 1 413 132,50,- Kč
Financování: změna stavu krátk. prostředků na účtech –

861 735,50,- Kč
uhrazené splátky
551 400,- Kč
(Dotace do rozpočtu města za rok 2009 celkem =
1 586 209,89 Kč; hospodaření ZŠ a MŠ …finanční zisk
+ 67 411,16,- Kč, RMě schváleno jeho převedení do
rezervního fondu školy. Hospodaření MSB s.r.o. za rok
2009, výsledek hospodářského zisku ve finanční výši
+743,-Kč. Usnesení schváleno 14 hlasy
18/04 Financování plánovaných oprav v roce 2010
1) ZMě:
a) schvaluje přijetí úvěru na realizaci staveb dle připravené stavební projektové dokumentace na Revitalizaci
centra města Bečov nad Teplou 1. etapa, od ČS a.s.
Karlovy Vary v celkové výši do 2 650.000,-Kč za předložených podmínek (3,49 % roční úrok s fixací na 3 roky
s možností předčasných splátek, řádné splácení v pravidelných měsíčních splátkách, a to od roku 2011 do
2015) – jedná se o krytí nákladů na tyto dílčí stavby:
- Revitalizace centra města Bečov nad Teplou –
Poštovní ulice
- Revitalizace centra města Bečov nad Teplou – Schody
Kostelní – Náměstí 5. května I (schodiště u budovy čp. 4)
- Revitalizace centra města Bečov nad Teplou – Schody
Kostelní – Náměstí 5. května II (schodiště průchodem
u budovy čp. 2)
b) schvaluje zajištění úvěru budoucími příjmy rozpočtu
města a příjmem za pronájem městského lesa
c) pověřuje starostku města podpisem úvěrové smlouvy
v souladu s předloženými podmínkami od České spořitelny, a.s., pobočka Karlovy Vary
Usnesení schváleno 12 hlasy, zdržely se M. Frančíková,
L. Sýkorová
2) ZMě souhlasí s tím, aby finanční prostředky z Fondu
obnovy města Bečov nad Teplou byly čerpány na použití
dofinancování v nezbytné míře na realizaci akcí „Bečov
pro děti“ – vybudování dětského hřiště v Bečově nad
Teplou (areál u sokolovny – na p. p. č. 270 v k. ú. Bečov

nad Teplou) a „Oprava komunikace Školní ulice“. ZMě
pověřuje RMě k určení čerpání konkrétních částek na
jednotlivé uvedené investiční akce dle nezbytnosti
potřeby jejich financování.
Usnesení schváleno 14 hlasy
3) ZMě schvaluje zadání realizace stavebních akcí města
zhotovitelům v souladu s předloženými nabídkami
v provedených zadávacích řízení za nejnižší nabídkovou
cenu (protokoly z otevírání obálek a posouzení a vyhodnocení nabídek ze dne 18. 5. a 25. 5. 2010 – viz. příloha
k tomuto zápisu) a pověřuje RMě k jednání o snížení
nabídnutých cen za dílo v jednotlivých zakázkách:
- Revitalizace centra města Bečov nad Teplou –
Poštovní ulice
- Revitalizace centra města Bečov nad Teplou – Schody
Kostelní – Náměstí 5. května I (schodiště u budovy čp. 4)
- Revitalizace centra města Bečov nad Teplou – Schody
Kostelní – Náměstí 5. května II (schodiště průchodem
u budovy čp. 2)
- Bečov pro děti – vybudování dětského hřiště v Bečově
nad Teplou (areál u sokolovny – na p. p .č. 270 v k.ú.
Bečov nad Teplou)
- Oprava komunikace Školní ulice
Usnesení schváleno 14 hlasy
18/05 Různé – Záměry, prodeje a převody pozemků
1) ZMě schvaluje dle doporučení a v souladu se schváleným usnesením RMě bod jednání 92/02/14 a 95/02/10
dohodu mezi manželi Ivou a Markem Neuwirthovými
a městem Bečov nad Teplou, týkající se výše příspěvku
požadovanou městem za vybudování přípojek inženýrských sítí v Rybářské ulici ve výši 100 000,- Kč se splatností takto: 50 000,- Kč do 30.4.2010 a 50 000,- Kč
na splátky nejpozději do 30.4.2011.
Usnesení schváleno 14 hlasy
2) ZMě bere na vědomí dopis PaedDr. V. Emlera uvolněného člena zastupitelstva Karlovarského kraje s žádostí
o projednání možnosti převodu ZUŠ J. L. Bečov nad
Teplou pod město Bečov nad Teplou a ukládá starostce
projednat s vedením Karlovarského kraje navrhovaný
záměr s vyjádřením nesouhlasu zastupitelstva města
Usnesení schváleno 14 hlasy
3) ZMě schvaluje vyhlášení záměru prodeje jedné ideální
poloviny pozemku p.p.č. 1129/2 v k. ú. Krásný Jez na
základě žádosti podílového spolumajitele p.p.č. 1129/1
a 1129/2 pana Vlastimila Šádka. ZMě odmítá vyhlášení záměru prodeje jedné ideální poloviny pozemku p.p.č.
1129/1 v k. ú. Krásný Jez
Usnesení schváleno 14 hlasy
4) ZMě schvaluje zařazení předloženého projektu rekonstrukce vitrážových výplní oken v kostele sv. Jiří zpracovaného p. Jakubem Uhlíkem, Dolní Hluboká do Programu regenerace MPZ města Bečov nad Teplou do jeho
připravované aktualizace
Usnesení schváleno 14 hlasy
5) ZMě bere na vědomí informace o připravovaných
projektech „ZŠ a MŠ Bečov… „ a „TJ Slavoj BnT“ a OS
„Podejme si ruce“ v rámci Místní akční skupiny Náš
region a Programu rozvoje venkova ČR v opatření III.
2.1.2 Občanská vybavenost a služby v celkové výši
120.000,- Kč na pořízení nových školních lavic.“ a na
nové lavice pro diváky se zábradlím v celkové výši
50.000,- Kč a dále v celkové výši 80.000,- Kč na zajištění zázemí - Místo pro setkávání“.“
Usnesení schváleno 14 hlasy
6) ZMě schvaluje
a) podání žádosti o dotaci z programu Cíl3 EU na projekt
Bečov – Grűnbach na Bečovské slavnosti 2010 v celkové
výši do 200.000,-Kč
b) ZMě pověřuje RMě zajištěním finančních prostředků na
předfinancování projektu po zaregistrování žádosti (část
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prostředků z rozpočtu na Bečovské slavnosti je již
zajištěna ve výši 85.000,- Kč z rozpočtu města,
Karlovarského kraje a ČS a.s.)
Usnesení schváleno 14 hlasy
7) ZMě schvaluje prodej pozemku p.p.č. 944/1 v k. ú.
Bečov nad Teplou, trvalý travní porost o výměře 305 m2,
společnosti 2P REALITY s.r.o., IČO 26375192, se sídlem
Loket, ČSA 239/16, PSČ 357 33, zastoupené p. Patrikem Stangarem, a to za cenu 60,- Kč/m2, tj. 18 300,Kč, navýšenou o náklady spojené s převodem (přístup
k MVE Karlovarská ul.).
Usnesení schváleno 14 hlasy
8) ZMě schvaluje prodej pozemku p.p.č. 371/6 v k. ú.
Vodná u Bečova n. T., druh pozemku ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 7 m2 za cenu 100,- Kč/m2 tj. 700,- Kč,
paní Marianě Boučkové, bydliště Vodná 26, Bečov n. T.
Pozemek vznikl oddělením od p. p. č. 370/1 v k.ú.
Vodná u Bečova n/T, GP č. 84-52/2009 (opěrná zeď
pod domem p. Boučkové).
Usnesení schváleno 13 hlasy 1 nehlasoval
9) ZMě schvaluje prodej pozemku p.p.č. 370/4 v k. ú.
Vodná u Bečova NT, druh pozemku ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 15 m2 za cenu 100,- Kč/m2 tj. 1500,Kč panu Janu Štěpánkovi, bydliště Vodná 33, Bečov n.
T.. Pozemek vznikl oddělením od p. p. č. 370/1 v k.ú.
Vodná u Bečova NT, GP č. 84-52/2009 (část oplocené
zahrady pana Štěpánka) Tento prodej pozemku jak je
výše uvedeno a odkup pozemku dle usnesení 17. ZMě ze
dne 2. března 2010 bod jednání 17/04/03a budou
uskutečněny směnnou smlouvou
Usnesení schváleno 14 hlasy
10) ZMě schvaluje prodej pozemku p.p.č. 3359/2 v k. ú.
Bečov nad Teplou dle GP č. 545-188/2009 o výměře
2 m2, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda,
která vznikla oddělením z p.p.č. 3184/1, druh pozemku
ostatní plocha, ostatní komunikace, za cenu 150,- Kč/
m2, tj. 300,- Kč manželům Lubomírovi Baxovi a Evě
Baxové, oba bydliště Pionýrů 1705, 431 11 Jirkov
(doplnění rozhodnutí usnesením 17. zasedání ZMě pod
bodem 17/04-2, doplnění kupujícího a změna jeho
adresy, pozemek pod garáží ul. Na Zelené)
Usnesení schváleno 14 hlasy
11) ZMě souhlasí s odkoupením části pozemku p.p.č.
439/2 v k. ú. Bečov n. T, která bude zaměřena GP o
výměře přibližně 10 m2 za cenu ve výši poloviny skutečně
vynaložených nákladů na převod tohoto pozemku (GP,
smlouva, kolek, posudek apod.). Jedná se o pozemek
zpřístupnění již zbudovaného plynového pilíře v ul.
Rybářské
Usnesení schváleno 14 hlasy
12) ZMě zamítá žádost paní Mgr. Jany Beránkové o prodej
pozemku části p.p.č. 3113/3 o výměře 11 m2 zaměřené
dle GP pod označením p.p.č. 3113/36 – pozemek před
garáží na st. p. č. 634, která je ve vlastnictví žadatelky
(část místní komunikace v ulici Úzká)
Usnesení schváleno 14 hlasy
13) ZMě schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku
p.p.č. 371/5 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou, druh
pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 m2
(zaměřená část pozemku dle GP 84-52/2009), za část
p.p.č. 150 v k. ú. Vodná u Bečova n.T. (směna s manželi
Bilaničovými ), a to za podmínky zaměření části p.p.č.
150 dle předloženého návrhu a zrušení zástavního práva
smluvního, kterým je pozemek zatížen
Usnesení schváleno 14 hlasy
14) ZMě bere na vědomí sdělení Magistrátu města
Karlovy Vary, Odboru rozvoje a urbanismu že navrhovaná
Krajinná památková zóna Bečovsko není v rozporu
s platným územním plánem a její vymezení je řešeno
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v souladu s § 6 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péčei v platném znění
Usnesení schváleno 14 hlasy
Stručný záznam diskuse k bodům jednání ZMě,
která proběhla před přijetím usnesení:
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
Bez další diskuze.
K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení:
Starostka města podala informace o plnění přijatých
usnesení. Bez další diskuze.
K bodu 3) programu – Závěrečný účet města za rok 2009
Bez další diskuze.
K bodu 4) programu – Financování plánovaných oprav
v roce 2010
ad.1:
Svoboda P.: Pokud bude smlouva podepsána, ručí Město
za úvěr příjmy za pronájem lesa. Je možné zajistit stálou
výši pronájmu?
Kužvart P.: Standardně se ručí nemovitostmi ve vlastnictví
a daňovým příjmem. Bohužel z předchozích dob Město
Bečov nemá vhodné nemovitosti k zastavení, proto
navrhla Česká spořitelna jako dostatečné zajištění
úvěru pravidelným příjmem z pronájmu lesa. Jedná se
tedy o návrh bankovního institut včetně možných rizik.
Nájemce lesa může nabídnout i úhradu pronájmu lesa
dopředu.
Haláková O.: Toto řešení opravdu navrhla Česká spořitelna
na základě podnětu města
Dicá Vl.: Jedná se o standardní úvěr banky, přičemž
zajištění úvěru příjmy z pronájmu lesa je pro Město
Bečov velmi výhodné, neboť nedojde k zástavě obecního majetku v Katastru nemovitostí.
Kužvart P: (byl popsán princip zajištění úvěru). Je nutno
konstatovat, že se jedná o velmi nadstandardní podmínky tohoto úvěru výhodné pro Město Bečov (např. i výše
úrokové sazby).
Dytrych R.: Jaká je doba platnosti povolení ohlášení
stavby?
Haláková O.: 1 rok od nabytí právní moci, vzhledem
k finančním možnostem budou velmi pravděpodobně
realizovány jen 2 stavby, navrhujeme ulici Poštovní
a schody u pošty, ostatní akce budou připraveny pro žádost do ROPu v roce 2011
Rudlofová J.: Nezpochybňuje potřebnost oprav v centru,
ale chybí finance na dofinancování oprav ve škole dle
rozpočtu, který byl předložen RMě.
Haláková O.: Návrh dofinancování oprav ve škole bude
součástí jednání RMě dne 7.6.2010. Zcela jistě se
podaří najít zdroje. Velmi důležitá je ovšem projektová
připravenost školy pro čerpání dalších dotací.
Dicá Vl.: Zpět k úvěru u České spořitelny. V ZMě je nutno
rozhodnout o jeho přijetí.
ad.2:
Svoboda P.: „Oprava komunikace Školní ulice“ - odkud
kam se s touto opravou počítá?
Haláková O.: Jedná se o část Školní ulice dolů směrem
k pozemku paní Vaníkové, kde je nutno zajistit odvodnění této komunikace a dále formou trativodu odvodnit
úsek k Tovární ulici.
Frančíková M.: Jaký je termín realizací?
Haláková O.: Do konce srpna 2010.
Sýkorová L.: Jak velké dětské hřiště se předpokládá?
Haláková O.: Od komunikace k rohu Sokolovny.
Kubincová: Již jedno hřiště je u školy, proč se dělá u
Sokolovny?
Haláková O.: Bude se jednat o veřejně přístupné dětské
hřiště, které má přísná pravidla provozu a se školní
zahradou jsou ještě další vize (doplnění, úpravy, krytá
hala,apod.)

Rudlofová J.: Dle zjišťování nezakazují žádné normy ani
směrnice přístup na školní zahradu.
Haláková: nelze tolerovat volný vstup do prostoru školní
zahrady bez dalších stavebních zásahů
Turek.: Jsou již výběrová řízení na obě akce uzavřená?
Jinak je možnost oslovit firmy v širším okolí.
Haláková O., Kužvart P: Ano, osloveny byly firmy i z větší
dálky. S žadateli, kteří uspěli, se ještě bude muset dále
jednat o ceně.
Dicá Vl.: Jedná se o zakázky malého rozsahu a podle
pravidel k nim se jednalo a rozhodovalo.
K bodu 5) programu - Různé – Záměry,
prodeje a převody pozemků
ad.2:
Turek.: Je možné, že by se jednalo i o zrušení ZUŠ JL?
Haláková O.: Ano i to je možnost ovšem z našeho pohledu
to nepřipadá do úvahy
Dicá Vl.: Sice je to hypotetická možnost, ale v současnosti
to není v této rovině, jedná se ze strany Kraje pouze o
dotaz na možnost převzetí zřizovatelské funkce
ad.4:
Svoboda P.: Kostel je dominanta, ale není pro vzrostlé
stromy vidět. Proč to není vyřezáno? Hasiči již dříve
nabízeli možnost vyřezání, Jiří Šindelář slíbil zajistit
podklady pro povolení ke kácení.
Šindelář J.: Ano, podklady – dendrologické hodnocení – je
již více jak 3 léta zpracované a předané představitelům
farnosti. Upozorňuji, že je nutno se chovat dle platných
předpisů. Žádost o kácení, po které bude možno zásahy
provést musí podat majitel.
Haláková O.: Je nutno dále jednat s farností a nebýt ve
sporu s postupem.
Šindelář J.: Žádný spor není, pouze fakta.
ad.9:
Kužvart P.: Navrhuji sloučit prodej a odkup do jedné
směnné smlouvy.
Dicá Vl.: Stačí v usnesení doplnit odkaz na předchozí
usnesení ZMě (17/04-3a).
ad.12:
Kužvart P.: Lidsky pochopitelný záměr je, bohužel ale není
možné žádosti vyhovět z hlediska prostorových vazeb a
předpokládaných dalších žádostí ostatních majitelů
v ulici.
Dicá Vl.: Pokud bude dodržován příslušný silniční zákon
nebude problém s přístupem do garáže.
ad.14:
Šindelář J.: Navrhuji vložit ještě usnesení č.14.
Další diskuze:
Rudolfová J.: Ředitelka školy seznámila přítomné s rozborem čerpání provozního rozpočtu školy a s dalšími
problémy.
Dytrych R.: Upozornil na nepořádek u kontejnerů na
separovaný odpad u nákupního střediska.
Haláková O.: Upozornila, že podnikatelé musí dodržovat
povinnost zajištění smluv s odběratelskými odpadovými
firmami i na tříděný odpad, jinak se vše děje na úkor
rozpočtu města
Kolektiv: Debata nad problematikou třídění odpadů.
Jednání 18. zasedání ZMě ukončeno v 19.45 hod.
V Bečově nad Teplou dne: 2. června 2010
Ověřovatelé zápisu: Martina Frančíková, R. Dytrych,
Oľga Haláková
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Florennes

V kostele sv. Gangulfa poblíž radnice města Florennes byl kdysi umístěn relikviář sv. Maura
a to v době, kdy opatství, ve kterém byl uložen, již zaniklo. Kostel prošel mnoha přestavbami
a přístavbami, které byly znázorněny na modelech vystavených v boční lodi kostela.

Úložná skříň relikviáře sv. Maura v Marensous

Částečná kopie relikviáře sv. Maura v Marensous

Zámek ve Florennes

Tisková zpráva 
Zástupci města Bečov nad Teplou navštívili 22.-25. srpna 2010 město Florennes v Belgii.
Cílem byla příprava partnerské smlouvy mezi oběma městy, které spojuje minulost a přítomnost relikviáře sv. Maura. Ten byl mnoho staletí umístěn v tamějším opatství a nyní je
vystaven ve Státním hradu a zámku Bečov nad Teplou. Návštěva vzbudila velkou pozornost
veřejnosti, takže na oficiálním přijetí na radnici u starosty města Pierrea Helsona ve Florennes byli přítomni zástupci vícero občanských sdružení působících v oblasti města. Dva dny
nabité velmi bohatým program pootevřely mnoho netušených komnat z minulosti. Slavnostní přivítání se konalo v kapli sv. Petra, kde je pohřbeno pět příslušníků rodu BeaufortSpontin. Relikviář sv. Maura byl v 18. století přivezen do Bečova nad Teplou právě zásluhou
tohoto rodu. Dále jsme navštívili objekt zámku ve Florennes, místo opatství, kde byl původně relikviář umístěn, kostel sv. Gangulfa v centru města, kde jsme si mohli prohlédnout

Olga Haláková, starostka města Bečov nad Teplou V Bečově nad Teplou 31. srpna 2010

vzácné středověké předměty doposud používané v církevních obřadech. V boční kapli tohoto kostela byl taktéž vystaven v minulosti relikviář a také jsme získali mnoho dalších informací o historii místa vzniku „Objevu století“. V blízkém opatství jsme viděli kopii relikviáře
sv. Maura, který si dali před 100 lety vyrobit jako vzpomínku na „náš“ relikviář sv. Maura. Je
vytvořen ve velikosti jedné třetiny toho původního a uložen v překrásné schránce s dalšími
relikviáři. Přínosem této návštěvy je nabízené budoucí partnerství mezi městy a spolky. Diskutované konkrétní záměry realizací byly náměty společných rozhovorů, například vydání
francouzského překladu publikace nově vydané v květnu roku 2010 a to rozšířené o příspěvek Florenneských historiků, dále uspořádání konferencí apod. Osobně se domnívám, že
tyto projekty překračují hranice komunikace mezi dvěma evropskými městy a svým historickým významem se stávají přinejmenším záležitostí dvou evropských regionů. 
(OH)
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Kulturní akce

Mezinárodní kovářské sympozium - projekt umění a řemesla
Již tradičně se pod hlavičkou projektu města Bečov nad Teplou pod názvem Umění a řemesla konalo Mezinárodní kovářské sympózium v Městské památkové zóně. Organizátoři, sponzoři,
instituce, firmy i jednotlivci ti všichni pomohli uskutečnit velmi výraznou regionální akci. Po páteční registraci účastníků sympózia a společném večerním pozdravení se v sobotu dopoledne
zahájilo pravou kovářskou svatbou na zámeckých terasách. Poté byla zahájena výstava kovářských uměleckých výrobků v prostoru pod zámeckým mostem, kde byla vystavena komorní
i rozměrná díla jednotlivých uměleckých kovářů. A nastalo samotné kování v prostoru ulice Poštovní. Kováři si v Bečově nad Teplou pochvalují téměř rodinnou atmosféru sympózia a ti
z dalších evropských i mimoevropských zemí se těší na příští setkání v našem městě. 
(OH)

Autor díla Miroslav Rudolf
16

bečovský zpravodaj
Kulturní akce

Výrobní družstvo Elektro oslavilo 65. výročí od svého založení

Projekt Egronet oslavil 10. let svého provozu

Zaměstnanci Elektra na oslavě 65. výročí

Zaměstnanci Elektra na oslavě 65. výročí

Povrch mostu v Krásném Jezu byl opraven

Hosté pozvaní na setkání absolventů po 20. letech od ukončení základní školy

První veřejně provozované dětské hřiště v Bečově

Cirkus Eduardo navštívil město a u sokolovny postavit svůj stan. Myslím, že všechny přítomné mile
potěšil svým vystoupením.
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Sport
Šachový turnaj

Dne 12.6.2010 se uskutečnil na předzahrádce restaurace "Koruna" turnaj v bleskovém
šachu (s mezinárodní účastí). Všech devět účastníků, včetně dvou tělesně handicapovaných hráčů, hrálo dvoukolovým systémem každý s každým. Turnaj byl velmi vyrovnaný, nikdo
nezůstal bez vítězství čí bez porážky. 
(PK)

Historická auta navštívila Bečov nad Teplou

Historický úspěch fotbalistů
V loňské, velice povedené sezóně 2008/09, utekl bečovským fotbalistům postup do I.A třídy jen
o malý vlásek, když v barážovém utkání nestačili na fotbalisty z Kraslic. Letošní sezóna 2009/10 se
podobala té loňské, fotbalisté se od prvního do posledního kola „prali“ o postup do vyšší soutěže.
Tentokrát to ale vyšlo a postupem do I.A třídy přepsali historii fotbalového oddílu. Fotbalisté Slavoje
Bečov ještě nikdy nehráli takto vysokou soutěž. Pouze 5 oddílů v karlovarském okrese hraje vyšší
soutěž - 1.FC Karlovy Vary (ČFL), SK Toužim, Loko Karlovy Vary, DDM Stará Role, FK Ostrov (všichni
krajský přebor). V okrese provozuje fotbal 50 fotbalových oddílů.
O postup se zasloužili tito fotbalisté fotbalisté:
Pavel Špak (kapitán), Marek Baláž, Josef Brandejský, Petr Brandejský, Josef Havlovic ml., Jiří Eberl,
René Karfiol, Jan Větrovec, Adel Marzouk, Pavel Tvrdý, David Kváč, František Petra, Stanislav Špinka, Tomáš Vaňousek, Marek Frank, Filip Mikulášek, Tomáš Borek, Marko Matejka
Realizační tým: trenér: Milan Větrovec, asistent trenéra: Stanislav Teplík nejst., vedoucí družstva: Jiří Špak
Tatra z Dakaru v Bečově

Pochod za minerálními prameny
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Závody do vrchu Bečov nad Teplou - Krásno

Karel Loprais v Bečově

Společenská rubrika
Vítání občánků, svatby, narozeniny, společenská setkání.....

Radomil Kubát, Sandra Štefková

Gabriela Jaskwiecová, Nela Holá

Hana Kovářová

Sofie Svobodová
Matiáš Svíček

Gratulujeme novomanželům Fialovým
a Tovthovým, všem rodičům k narození jejich
děťátek a jubilantům, kteří slaví narozeniny,
všem přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a přátelství pro další léta.

Gratulujeme k narozeninám paní Květoslavě Heichlové

Novomanžele Renata a Daniel Tovthovi

Slavnostní přijetí absolventů ZŠ, kteří se poprvé sešli po 46 letech, starostkou města O. Halákovou

Novomaželé Jana a Josef Fialovi
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1. rok fungování Mateřského centra CVRČEK v Bečově nad Teplou

Kde najdete další informace
o dění v Bečově?
Městský úřad Bečov nad Teplou
5. května 1, 364 64 Bečov nad Teplou
+420 353 999 318
www.becov.cz
email: info@becov.cz
Hrad a zámek Bečov
NKP SHZ Bečov nad Teplou
364 64 Bečov nad Teplou
Tel.: +420 353 999 394, GSM: +420 606 659 637
info@zamek-becov.cz, www.castlebecov.eu
wwww.zamekbecov.cz, www.zamek-becov.cz
Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
www.sosl.cz
email: usosl@seznam.cz
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
www.shscms.cz
MAS Náš region
www.nas-region.cz
email: nas.region@seznam.cz
CESTA Z MĚSTA
www.cestazmesta.cz
email: info@cestazmesta.cz

Vážení čtenáři,
v pátek 11. června jsme oslavili 1. rok činnosti MC CVRČEK. Během této doby se MC dostalo do povědomí většiny obyvatel a stalo se
součástí společenského života v našem městě. Pevně věříme, že roční působnost ukázala také smysl, přínos a způsob činnosti mateřských center jako takových. Totiž že práce v mateřském centru je především o rodičích i prarodičích, kteří chtějí umožnit svým dětem nejen
vzájemné setkávání a tím učení dětí symbióze v kolektivu (hrátky), ale také jejich vzdělávání a rozvoj (formou ručních prácí, výtvarné
činnosti, pohybových aktivit, učení se říkankám, písničkám a dalším dovednostem). Pro děti, z nichž mnohé ještě nenavštěvují školku, jde
vlastně o první vstup do širší společnosti, kde však stále potřebují přítomnost rodiče či blízké osoby. Mateřské centrum je vlastně jakýsi
předstupínek mateřské školy a mnohým dětem může pomoci v jistějším nástupu do školky. Před rokem si náš tým 6-ti maminek vytyčil
cíle a nasadil pomyslnou laťku. Dnes můžeme říci, že jsme ji dosáhly, ba přeskočily. Důkazem jsou nejen pravidelná setkání, ale i občasné přednášky či tématické akce, kdy se společně vydáváme za hranice bečovské fary. Podařilo se nám také uspořádat podzimní i jarní
burzu dětského sortimentu, jejíž výtěžek byl použit na provoz MC, a doufáme, že v této tradici budeme pokračovat.
Obrovskou radost nám dělá podpora Vás všech, co nám fandíte. Dává nám sílu v rozvíjení dalších aktivit, o kterých Vás budeme včas
informovat.
Co se od minule událo (kromě pravidelných kroužků)
24.4.2010 v rámci poutě sv. Jiří předvedly děti s maminkami krátké vystoupení na školní zahradě. Zúčastnily se také soutěže „Výrobek z plastu“.
26.4.2010 jsme spolu se školkou navštívili obvodního oddělení Policie ČR v Bečově.
29.4.2010 se konalo na zahradě fary dětské pálení čarodějnic.
12.5.2010 jsme mohli přijít na školní zahradu, kde probíhala ukázka policejních psovodů.
15.5.2010 jsme se zúčastnili zájezdu pořádaného Městem Bečov do německého Grünbachu.
27.5.2010 jsme se projeli na koni, za což velmi děkujeme manželům Vitoušovým z Pensionu Starý Dvůr (http://www.pensionstarydvur.wbs.cz/).
11.6.2010 jsme, jak už bylo výše řečeno, oslavili 1. narozeniny MC. Počasí přálo, a tak jsme krom prostor centra mohli využít i farní zahradu. Všechny přivítala a úvodního slova se ujala předsedkyně MC Monika Brůžová. Radost nám udělala paní starostka Olga Haláková,
která nejen ve svém neformálním vystoupení zhodnotila naši práci v rámci MC, podarovala každou z nás květinou, ale strávila s námi celé
odpoledne. Velmi si toho vážíme a bereme to jako uznání naší činnosti ze strany statutární reprezentace města. Po zahájení ukázaly děti
za pomoci rodičů něco z toho, co se během pondělních cvičení naučily. Následovala olympiáda her. Každý malý účastník získal medaili,
diplom a za nasbírané penízky si mohl „koupit“ lákavé ceny. Poté přišla vhod svačina s narozeninovým dortem a aby si děti užily od všeho
trochu, přichystaly pro ně maminky z centra divadlo. Při něm si děti mohly odpočinout a nabrat síly na závěrečné překvapení – skákání
v nafukovacím hradě, za který děkujeme Městu Bečov. Nechyběla ani bohatá tombola.
15.6.2010 jsme se vypravili na průzkum do bazénu v Jáchymově, který můžeme rodinám s dětmi vřele doporučit.
V červenci bylo MC zavřené, ale 24.7.2010 jste nás mohli vidět při Bečovských slavnostech na náměstí v informačním a propagačním
stánku a 25.7.2010 na zámeckých terasách při vystoupení.
Během srpna bylo MCC otevřeno pouze ve čtvrtek.
Co nás čeká po prázdninách
Pravidelná pondělní cvičení a čtvrteční tvořivé ručičky a k tomu tématické setkání na zámecké terase, poučná a hravá vycházka po okolí
Bečova a další z řady přednášek.
Těšíme se na setkání s Vámi
Občanské sdružení MC CVRČEK Bečov nad Teplou
Text: M. Brůžová, D. Wizovská
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Kontakty na členy Rady města Bečov nad Teplou
a předsedy výborů
Oľga Haláková - starostka města
724 180 137
olga.halakova@becov.cz
Ing. Petr Kužvart - místostarosta města
606 791 807
petr.kuzvart@becov.cz
Mgr. Milada Beerová - člen rady města
606 852 049
milibeerova@seznam.cz
Ing. Stanislav Teplík - člen rady města
777 092 122
stanislavteplik@seznam.cz
Jiří Špak - člen rady města
731 125 144
jiri.spak@volny.cz
Ing. Jiří Šindelář - předseda výboru pro regeneraci MPZ
a obnovy obce
736 642 792
jiri.sindelar@becov.cz
Jiří Kaufman - předseda finančního výboru
602 955 806
jiri.kaufman@tiscali.cz
Vlastimil Novotný - předseda kontrolního výboru
724 524 804
vl.novotny@centrum.cz
Vlastislav Svoboda - jednatel Městské
společnosti Bečov, s.r.o.
msb.sro@becov.cz
604 834 873, 353 999 366
ZUŠ JL - Bečov nad Teplou
zusjlbecov@atlas.cz
353 999 348
Základní škola a Mateřská škola
Bečov nad Teplou
www.zsambecov.cz
zs.becov@estranky.cz
353 999 244

