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Slovo starostky
Vážení občané,
po delší době vychází opět
Bečovský zpravodaj. Po Bečovských slavnostech následovalo velmi mnoho akcí
různého charakteru; kulturní, sportovní a uskutečnily
se i významné společenské
návštěvy našeho města. Začátkem srpna se slavnostně
zahájil provoz fotbalového hřiště. Všem, kteří pomohli uskutečnit tuto velkou investici, jak organizacím, institucím tak
zejména jednotlivcům, kteří obětavě přispěli k obnově historického fotbalového hřiště v Bečově nad Teplou, patří poděkování. Všichni si jistě budeme přát, aby se všem sportovcům, kteří ho budou užívat dařilo a dosáhli ve své oblasti
očekávané úspěchy. Konec prázdnin byl velmi bouřlivý, z důvodu vzdání se funkce ředitelky základní školy, která týden
před zahájením školního roku, stručně řečeno vše zanechala
svému osudu a ještě k tomu zvolila cestu mediálních pomluv. V té chvíli bylo zapotřebí zajistit zahájení školní výuky,
její vedení, učitele, uklidnit rodiče školáků. Opravdu nebyl
čas zabývat se všemi nepravdami, které se psaly v novinách
a na internetu. Přáním vedení města a domnívám se, většiny
z vás bylo, aby se situace uklidnila. A to se díky uvážlivým
lidem také podařilo ve velmi krátké době.V krizových chvílích
se vždy ukáže, kdo jaký je, na koho se lze spolehnout a kdo si
přeje rozvoj celého společenství občanů města.V současnosti je již jmenována do funkce ředitelky školy Mgr. J. Rudolfová a čekají nás další důležité úkoly, jakými je zejména
navýšení počtu žáků, aby se opět rozdělily třídy na prvním
stupni a aby se zlepšilo technické zázemí školy. Prvního září
jsme se obřadně na radnici rozloučili s dětmi z mateřské
školy a doprovodili je do základní školy na slavnostní zahájení školního roku. V září nás přijeli navštívit z města Florennes
z Belgie, kde byl umístěn 700 let relikviář sv. Maura. Starosta města Steéphane Lasseaux, tajemník města a předseda
historického a archeologického spolku města Florennes,
spolu se členy spolku, strávili den v našem městě, byli přijati
na radnici, prohlédli si zámek s relikviářem, prošli městem
a navštívili kostel. V jejich děkovných dopisech, které následovaly, se pochvalně vyjadřovali o krásném dnu, prožitém
v Bečově nad Teplou, který jsme jim připravili. A dostalo se
nám pozvání do Florennes a nabídka navázání přátelských
vztahů mezi městy. V září se konalo pod hlavičkou nového
projektu města Umění a řemesla, dotovaného Karlovarským
krajem, mezinárodní kovářské sympózium a to s hezkým
ohlasem a s velkým zájmem veřejnosti o toto atraktivní
řemeslo. Projekt byl součástí Dnů evropského historického
dědictví spolu se zámeckými akcemi a prohlídkami města se
slovním doprovodem pana Víznera. Tradičně se uskutečnil
Běh kolem tří rybníků, za přítomnosti zejména zkušených
běžců ze sousedních měst. Bečovští se nechali zahanbit malou účastí. Na konci září byla uspořádána oslava 110. výročí
postavení železnice Karlovy Vary – Mariánské Lázně a to pěti
městy na této trase. Také to byl velmi vydařený krásný den,
kdy bečovské nádraží úplně zaplnili obdivovatelé historických lokomotiv. Sponzorsky pomohli akci v Bečově zrealizovat pan Jaša - ozvučení, Hradní Bašta - pohoštění, bečovští
hasiči – pohoštění a technické zázemí a další. Tam také byla

veřejně poslancem parlamentu p. Hojdou přislíbena realizace železniční zastávky v Krásném Jezu (předpokládaná realizace na jaře 2009). V měsíci říjnu si město připomenulo 10.
výročí znovunavrácení statutu města a to dvěma slavnostními koncerty; první z nich klavírní a houslový koncert mimořádné světové úrovně nám věnovali klavírista původem
z Bruselu, Jean-Michel Craenem a houslistka Karolina Weltrovska z Varšavy; druhý koncert přednesly pěvecké dětské
sbory a hudebníci z Frankfurtu, Prahy a Bečova nad Teplou.
Koncert byl velmi zdařilý a vzbudil zájem bečovských občanů. Na zámku proběhlo zajímavé Květinobraní, kdy jsme měli
příležitost podívat se na krásná aranžmá provedená Naďou
Sochorovou. Začátkem listopadu se v Bečově nad Teplou
uskutečnila také již tradiční lampiónová slavnost a to za mimořádného zájmu veřejnosti a k radosti nás všech, zejména
dětí a to nejen z Bečova. Je obdivuhodné, že se nadšením
dají překonat všechny překážky a laskavost dobrovolníků
dokáže vykouzlit krásnou akci pro stovky návštěvníků. Na
13. prosince se připravuje rozsvěcení stromečku na náměstí
a v této chvíli se opět setkávají ti, kterým záleží na budování
pocitu sounáležitosti bečovským občanů.
V těchto dnech mimo jiné vrcholí příprava vydání panoramatické mapy centra města, snad první oficielní mapy městské
památkové zóny.
Při svatebních obřadech jsme oddali v letošním roce přibližně šedesát párů, převážně v prostoru zámecké kaple a na
zámeckých terasách. Obřadně jsme na radnici přivítali naše
nově narozené děti.
Neziskový sektor má v Bečově příležitost využívat místnosti
na faře. Ve spolcích, či občanských sdruženích je organizováno v našem městě více než dvě stovky občanů. A v současnosti mohou tyto generačně i zaměřením různorodé skupiny,
najít zázemí v objektu fary. Ta je v této chvíli vyklizena, jedna
místnost, ve které se konala konference na téma osmičky
v historii města je vzorovou místností a ve většině ostatních
místností chybí vymalování, případně natření podlah a umístění kamen, aby byly plně k dispozici aktivním občanům Bečova. Část přízemí umožňuje bezbariérový přístup a bude
vhodná pro starší občany a mladé maminky s těmi nejmladšími dětmi. V roce 2009 je z dotačních zdrojů plánováno
pokračování opravy fasády, ale také rekonstrukce elektrických rozvodů. Přilehlá zahrada se může stát velmi atraktivním místem setkávání jak domácích, tak i návštěvníků města. Prostor na hraní pro malé děti i venkovní sportovní využití
a také organizování kulturních akcí je již lákadlech a bude
součástí připravovaných bečovských slavností v roce 2009.
V zimě nás tedy čeká úkol zprovoznit faru a podepsat smlouvy s uživateli.
Co se týče technických záležitostí proběhlo v období léta
a podzimu vícero oprav veřejného osvětlení, včetně instalace nových lamp před obchodem. Upravuje se hasičská zbrojnice, realizovaly se menší práce na kanalizaci města, komunikacích v Krásném Jezu, Vodné a Bečově, výrazná oprava
radnice a Mariánského sloupu před radnicí. V současnosti
se připravuje postavení čekárny na náměstí. Při přípravě
opravy střechy radnice se bohužel projevily nové okolnosti.
Údržba půdy radnice byla v minulosti hrubě zanedbána
a navíc byla užívána jako sklad a zaplněna různými předměty. Po jejím vyčištění a vystěhování se v letošním roce odhalilo poškození trámů a podlah, přítomnost dřevomorky, tesa-
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říků apod. do takové míry, že bude muset dojít k větší opravě
než se předpokládalo. Zanedbání základní údržby majetku
nás všechny stojí z našeho rozpočtu města mnohem více
peněz. Po těchto zkušenostech jsem osobně přesvědčena,
že údržba má mít obecně přednost před jakoukoliv novou
investicí.
V minulosti totálně vyprodaný majetek města za velmi nízké
ceny, neodborné hospodaření v městském lese, (pozemky,
poliklinika, kemp, domy na náměstí, muzeum, č. 153 atd.)
nedostatek stavebních parcel, sociálních bytů a zejména
dlouholetá nedostatečná základní údržba majetku, zapří
činily současný zanedbaný stavební stav například i základní
školy a sokolovny. Tento, dle mého názoru bezohledný a ne
prozíravý přístup ovlivnil budoucnost města. Také prodej
parcel a nemovitostí bez zajištění přístupu zatěžuje všechny
zúčastněné a od současného vedení města se očekává
pochopení a náprava starých chybných rozhodnutí.
Vážení občané, zmínila jsem pouze nepatrnou část ze všeho
dění v různých oblastech života našeho města. Velice si
vážím snahy všech, kteří jsou ochotni převzít na sebe
odpovědnost, zajímá je vážně dění ve společnosti a jsou
výbornými spolupracovníky. Vždy tvrdím, že malé městečko
Bečov nad Teplou má velkou příležitost rozvíjet se do krásy,
ovšem je to podmíněno naší vzájemnou komunikací a společným úsilím. Přejme si, aby se nám dařilo naslouchat si
a rozumět. Všem by se nám to v dobrém vrátilo. Není to
nereálné, zažívám to při setkání s vámi a vždy to zjevně
urychluje realizaci záměrů.
Olga Haláková
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bečovský zpravodaj
Co se děje v Bečově

Otevírání nového mostu přes řeku Teplá

Pamětní deska na nově postaveném mostě

Dny Evropského dědictví - pan Vízner.

Historické dokumenty z archivu - Dny Evropského dědictví - Zámecká knihovna

Konkurzní komise doporučila na funkci ředitelky ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou Mgr. J. Rudolfovou
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Přednáška kronikáře města Františka Jareše na Konferenci
rok 8 v historii města konané v objektu fary

bečovský zpravodaj
Zprávy z MÚ
Před připravovanou opravou střechy radnice, při úklidu půdy a odstranění všech předmětů a archivních složek, které tam byly
uskladňovány mnoho let ( a zakryly postupující napadení krovu
dřevomorkou) byly spisy z městského archivu přeneseny do zasedací místnosti a následně roztříděny na předepsané skupiny.
Písemnosti, které lze skartovat po zákonem stanovené lhůtě budou zlikvidovány v nejbližší době profesionální firmou. Část archiválií bude přemístěna do Okresního archivu v Karlových Varech
a ostatní budou uskladněny na městském úřade. K tomuto kroku
bylo přistoupeno po dlouhé době a vyžádal si částečné uzavření
úřadu mimo úřední dny. Nyní máme před sebou provedení vytřídění a předání okresnímu archivu, kam naše písemnosti nebyly převedeny více než deset let.
V těchto prosincových dnech se provádí závěrečné vyúčtování
všech dotací, které jsme získali v letošním roce. Včetně příspěvků
za výkony v přenesené působnosti získal Bečov nad Teplou dotace
ve výši cca 1,5 mil. Kč. Celkové vyúčtování je složitá záležitost, jsou

předkládány všechny účetní doklady, smlouvy o dílo apod. dle
podmínek jednotlivých dotací.
Za zpracování závěrečných vyúčtování si zaslouží poděkování účetní Městského úřadu Bečov nad Teplou, paní Eliška Aisenbruková.
U vydávání Bečovského zpravodaje došlo ke změně vydavatele.
Kdo z občanů bude chtít přispět fotografií, anebo jiným příspěvkem, odevzdejte materiály na Měú paní Žákové, anebo nejlépe
pošlete mailem na adresu info@becov.cz. Termín uzávěrky prvního
čísla v roce 2009 je 2. únor 2009.
Jaký máte názor na záležitost velikosti nádob na komunální odpad?
- Vzhledem k tomu, že narůstá počet nádob na tříděný odpad (momentálně více než o 30 kusů), domníváte se, že by byly dostačující
nádoby o velikosti 120 litrů na rodinu? Pokud by tomu tak bylo
a zdá se logické, že když více třídíme, máme méně odpadu v popelnicích na směsný odpad, mohli bychom ušetřit finanční prostředky a použít je na potřebné opravy. Příležitostně, prosím sdělte
svůj názor na úřadě. 
OH

Elektroodpad

Na radnici je již umístěn kontejner na
drobný elektroodpad.
Staré mobily, varné
konvice, klávesnice
či myši od počítače,
elektrohračky, baterie
a další
podobné
předměty, máte příležitost šetrně s ohledem na životní prostředí zlikvidovat.


OH

Návštěva z Belgie z města Florennes
Vážení občané, v úterý 9. září 2008 naše město navštívili
představitelé města Florennes z Belgie, kde byl 700 let
umístěn relikviář sv. Maura, než se dostal do Bečova nad
Teplou. Hosté byli přivítání na radnici města, navštívili
zámek s relikviářem a prohlédli si kostel.
Uvítací proslov na radnici:
Vážený pane starosto města Florennes, pane Lasseaux,
vážený pane tajemníku, pane Lebrun, vážený pane Evariste, prezidente Společnosti historie a archeologie, vážená
paní Ferron, členové archeologické společnosti, milí hosté.
Vítám vás srdečně v České republice, Karlovarském kraji
a našem městě Bečově nad Teplou.
Dovolte mi, abych vám představila přítomné zástupce
Bečova nad Teplou, místostarostu města pana Petra Kuž
varta, členku rady města paní Miladu Beerovou, ředitele
Národního památkového ústavu pana Romana Procházku,
kastelána Státního hradu a zámku Bečov nad Teplou pana
Tomáše Wizovského, ředitele hudební školy Františka Pípala, kronikáře města pana Františka Jareše, mého manžela
Vladimíra Dicá a syna Jana s přítelkyní Janou, kteří nám
pomohou překonat jazykové bariéry. Dnes se osobně

s etkáváme poprvé a důvodem setkání jsou skutky a činy
našich předků. Vzdálenost mezi našimi městy je velká, ale
evropské historické události z nás učinily osudové spojence. Město Florennes, odkud byl přivezen relikviář svatého
Maura a město Bečov nad Teplou, které připomíná veřejnosti skvost lidské umělecké zručnosti a nepřekonatelné
moudrosti. V roce 1997 přišel na radnici do Bečova nad
Teplou první dopis z Florennes od pana Michela Lasseaux,
který projevil zájem o komunikaci s naším městem. Mezi
námi proběhla krátká výměna dopisů, ale nesetkali jsme
se. V roce 2005 jsem se rozhodla se svým manželem Vladimírem Dicá, při návratu z Bruselu navštívit město Florennes
a prohlédnout si, z pouhé lidské zvědavosti, toto zde mnohokrát citované belgické město. Navštívili jsme i objekt
radnice ve Florennes, kde jsme zanechali naše vizitky, prohlédli jsme si město, zámek, klášter, podívali jsme se na
květinový trh a nadýchali skutečné atmosféry onoho, pro
nás tajemného města. Vážení hosté z Florennes, Bečov nad
Teplou je malé město, založené přibližně před 610 léty.
Město leží na trase mezi Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi, slavnými lázeňskými městy, poblíž hradu Loket a pre-

Starosta města Florennes S. Lasseaux před původním jádrem Relikviáře sv. Maura

monstrátského kláštera v Teplé. Je významným místem
cestovního ruchu České republiky, právě pro zdejší hrad a
zámek a zejména pro relikviář sv. Maura. V minulosti rozvoj
Bečova nad Teplou ovlivnil velký rozmach cínových dolů,
později uranových dolů. V současnosti má město s dvěma
osadami Krásným Jezem a Vodnou, jeden tisíc obyvatel. Ve
městě jsou dvě základní školy, z toho jedna významná hudební škola s mnohaletou tradicí. Nejvýznamnějšími výrobními podniky, které zaměstnávají zdejší i dojíždějící zaměstnance jsou Elektro, výrobní družstvo a Lesní společnost
Bečov. Městem protéká řeka Teplá a blízká příroda s rybníky, přírodními krásami i technickými památkami a krásnými lesy, jsou obdivovaným místem našeho regionu. Milí
hosté, je nám potěšením provést vás naším městem a dovolte mi připít si s vámi při příležitosti našeho setkání.
Osobně mám radost z toho, že lidské úsilí ani po staletích
není zapomenuto a vzbuzuje úctu současníků k minulým
generacím. Buďte vítání v Bečově nad Teplou.
Olga Haláková, starostka města
Setkání se zástupci města bylo velmi příjemné a následovalo poděkování, které zde dále uvádíme.

S. Lasseaux a tajemník pan Lebrun na radnici v Bečově nad Teplou
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Kultura
Mezinárodní kovářské sympozium

12. - 14.9. 2008 v Bečově nad Teplou

Ve dnech 12. - 14. 9. 2008 se v Městské památkové zóně
města Bečov nad Teplou uskutečnil v rámci projektu Umění
a řemesla 1. ročník Mezinárodního kovářského sympozia.
V loňském roce se konal 0. ročník – Přátelské setkání kovářů ve Vodné u Bečova nad Teplou, kterého se zúčastnilo 32
kovářů z celé republiky. Tématem byla damascénská ocel.
Letos se v Bečově nad Teplou sešlo celkem 34 kovářů
z Čech, Moravy, Slovenska a Francie. Všichni se snažili
Tisková zpráva
V lednu tohoto roku správa státního zámku Bečov a územní
odborné pracoviště v Lokti vyhlásily výtvarnou soutěž pro
žáky základních škol s motivačním názvem „Poznej památky svého kraje“. Prostřednictvím Krajského úřadu v Karlových Varech jsme oslovili základní školy, s nabídkou přihlášení se do soutěže. Všech 80 přihlášených výtvarných děl
bylo vystaveno v návštěvní místnosti vedle pokladny zámku. Soutěž byla uzavřena ke dni 12. 9. 2008 a v rámci Dnů
evropského dědictví se sešla odborná hodnotící komise
složená z členů: Olga Haláková - starostka města, výtvarnice; Stanislav Teplík - bečovský výtvarník; Roman Procházka - ředitel NPÚ ÚOP v Lokti; Tomáš Wizovský, kastelán SHZ
Bečov a Jaroslava Frolová, hlavní organizátor soutěže správa SHZ Bečov.
Komise v tajném hlasování vybrala díla v tomto pořadí:
1. místo ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou - Lenka Tvrdková
2. místo ZŠ Sokolov - B. Němcové - Jitka Habalová
3. místo ZŠ a ZUŠ Šmeralova K. Vary - Věra Paloušová
4. místo ZŠ a ZUŠ Šmeralova K. Vary - Tomáš Ř.
5. místo ZŠ Sokolov - B. Němcové - Petr Květ
6. místo ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou Tomáš Novák
7. místo ZŠ a ZUŠ Šmeralova K. Vary - Anna Rejhonová
8. místo ZŠ Sokolov - B. Němcové - Vanesa Vuová
Dále byly uděleny dvě mimořádné ceny:
1. Na základě návštěvnické ankety „O nejsympatičtější
dílo“, kde hlasovali návštěvníci zámku, zvítězila
dvojice ze ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Růžena Drobílková a Lukáš Havlovic
2. neobyčejné dílo - prostorové makety hradu
a zámku ZŠ a MŠ Bečov
Vítězové budou zveřejněni na webových stránkách zámku
a města (včetně fotografií).
Vítězné obrázky si můžete prohlédnout v návštěvnické
místnosti vedle pokladny zámku do konce září 2008.
Více informací:
Jaroslava Frolová - hlavní organizátor
Tomáš Wizovský - kastelán SHZ Bečov
Národní kulturní památka Státní hrad a zámek Bečov
364 64 Bečov nad Teplou
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o splnění zadání na téma: Dotek múzy. Výsledkem byla
obdivuhodná přehlídka různých variací. Každý se popral
s múzou podle svého, všechny práce však byly obdivuhodné a všemi návštěvníky skvěle ohodnocené.
Bečov nad Teplou – historické město s gotickým hradem
z počátku čtrnáctého století a renesančním zámkem ze století šestnáctého přitahuje návštěvníky a turisty zejména
díky expozici relikviáře sv. Maura. Kovářské sympozium tak
doplnilo zajímavým způsobem kulturní nabídku města
a oživilo také Dny evropského a kulturního dědictví.
Program sympozia byl rozdělen do tří dnů:
V pátek večer proběhlo slavnostní zahájení a společenský
večer, kterého se kromě kovářů zúčastnili také zástupci
hlavních organizátorů a sponzorů. Přítomné kováře pozdravila starostka města paní Olga Haláková. O kulturní program se postarala cikánská kapela z nedalekého Krásného
Údolí. V sobotu celý den až do pozdních nočních hodin
demonstrovali kovářští mistři své řemeslo. Lavičky pro
návštěvníky nezůstaly ani na chvilku opuštěné. Nabídku
doplňoval časopis Kovárna pro radost – občasník pro přátele uměleckého zpracování kovů, vydávaný Zdeňkem Slavatou. V neděli bylo možné v prostorách restaurace zhlédnout dokumentární filmy z různých kovářských akcí. Vše
vyústilo ve slavnostní zakončení, poděkování a rozloučení.

Zhotovená díla zakomponovaná do jedné skulptury bude
možno obdivovat na území města Bečova nad Teplou.
Celá akce by se nemohla uskutečnit bez velmi důležitých sponzorů. Hlavními partnery a organizátory bylo Město Bečov nad
Teplou, Karlovarský kraj a Kovářské společenstvo zastoupené
místním kovářem Ivo Rudolfem z Vodné. Na akci se významným dílem podílela Restaurace a penzion Hradní Bašta – místní podnik rodiny Svobodových, který poskytl kovářům zázemí
a perfektní servis. Dalšími sponzory byly místní firmy a podnikatelé: Elektro, výrobní družstvo Bečov nad Teplou, Pekárna
pana Pytlíka a pan Martin Kubinec z Bečova nad Teplou. Dále
se na akci finančně či naturálně podílela Jednota, spotřební
družstvo Toužim, Jiří Lakomý, řeznictví Toužim, Stanislav Stolín,
zámečnictví Lesov, paní Fišerová, pojišťovna Generali, Emília
Bežová, hasicí přístroje Hůrka, Josef Hercink, Teplička, pan
Slezák, firma SEOS Karlovy Vary, pan Peterka, firma TRYGAS
CZ, pan David, Lesy ČR, dále firmy BAUMAX Karlovy Vary,
MAISTER Karlovy Vary, MAKRO Plzeň, LIVI Dubňany. O propagaci akce se postarala Reklamní společnost REMA Karlovy
Vary. Všem patří velký dík. Město Bečov nad Teplou a další
organizátoři i kováři se již dnes těší a návštěvníky města zvou
na další ročník, který proběhne v rámci oslav 610. výročí udělení městských práv, čemuž bude podřízeno také téma kovářského sympozia.
Zapsala: Mgr. Jitka Rudolfová

Dny víry
Během letošních Dnů víry při oslavě 15 let diecéze
ocenil plzeňský biskup František Radovský vybrané věřící
z jednotlivých vikariátů za jejich práci pro místní církev.
Za naši farnost byl oceněn pan Vojtěch HOSNEDL
in memoriam. Děkujeme!
Děkovný dopis převzala dcera – paní Zdena Tovthová.
Věžní hodiny

V září 2008 byly na věž kostela sv. Jiří v Bečově nad Teplou
po ročním restaurování umístěny poslední ze čtyř věžních
hodin. Při restaurování hodin došlo k velké generálce silně
poškozených těles hodin, k novému pozlacení číselníku
a ručiček. Tímto krokem byla v podstatě ukončena naplánovaná obnova za rok 2007-2008 na zdejším kostele. Ten
získal pozlacený kříž na znovu natřené báni a byl omítnut ve
spodní vstupní části věže. Pro zajímavost průměr věžních
hodin je 2,5m. Finanční prostředky byly získány z dotací
Ministerstva kultury ČR, Karlovarského kraje a města Bečov
nad Teplou. 
Olga Haláková

bečovský zpravodaj
Společenská rubrika
Svatební obřady

Blahopřejeme manželům Chadimovým - 11. října 2008

16. srpna 2008 se konala pod zámeckým mostem
česko-irská svatba Lindy Bezděkové a Fiona H. Currana.

V sobotu 16. srpna 2008 se konala svatba
Filipa Herolda a Lenky Stankové. Blahopřejeme

Noví občánci Bečova

Matěj Kříž

Veronika Havlovicová

Markéta Tvrdková

Milan Veber

Matěj Holas

Kateřina Kubincová

Blahopřejeme rodičům
Koncert umělců z Franfurtu

Koncert mladých umělců Praha, Franfurt, Bečov nad Teplou

Karolina Weltrovska a Jean-Michel van Craenem
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bečovský zpravodaj
Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou
Dva měsíce po zahájení školního roku
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás touto cestou oslovila jako nová ředitelka Základní školy a mateřské
školy Bečov nad Teplou. Nedávné období nebylo jednoduché jak pro rodiče a děti, tak pro
zřizovatele školy - město Bečov nad Teplou. Vzhledem k tomu, že mnozí z důvodu nepřesných a neúplných informací pochybovali o dalším fungování naší školy, rozhodla jsem se
informovat Vás o současné situaci v ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou.
Úvodem se musím zmínit o tom, jak k této nelehké situaci došlo. Bývalá ředitelka školy
Mgr. Marie Kulawiaková oznámila starostce města paní Olze Halákové svoji rezignaci z funkce ředitelky školy dne 25. 8. 2008. Tedy přesně týden před začátkem školního roku. Zároveň na svou funkci rezignoval také zástupce školy Ing. Oldřich Lukáš. Jejich pracovní poměr
skončil k 31. 8. 2008. Škola zůstala bez vedení.
Rada města Bečov nad Teplou se rázem dostala do velmi těžké situace, neboť bylo nutné
zajistit chod školy. Téměř okamžitě začala důležitá jednání, ktera vyústila v mé jmenování
ředitelkou školy (v současné době probíhá konkurzní řízení). Mé rozhodnutí bylo ovlivněno
zejména mým vztahem k našemu městu a naší škole, jelikož mi jejich osud nebyl a nikdy
nebude lhostejný. Je důležité, aby veřejnost věděla, že největší podíl na zvládnutí těchto
vážných problémů mají učitelé, vychovatelé a všichni zaměstnanci naší školy. Nebýt jejich
obrovského nasazení a pracovního úsilí, měli bychom dnes pravděpodobně ještě mnoho
dalších problémů. Velmi nám situaci ulehčila také ta skutečnost, že na uvolněná místa učitelů se hlásili zájemci, z nichž některé jsme dokonce museli odmítnout. Bohužel během
zkušební doby došlo k ukončení pracovního poměru dvou nových kolegů, jejichž práce
nenaplňovala představy o kvalitním zajištění výchovy a vzdělávání v naší škole. Oba byli

následně nahrazeni novými již dříve osvědčenými kolegy. V současné době je situace ve
škole stabilizovaná, výuka je plně zajištěna. Ve škole učí 11 učitelů, z toho 7 kvalifikovaných, 2 studující, 2 připraveni dostudovat. V mateřské škole a školní družině pracují 4 plně
kvalifikované učitelky a vychovatelky. Naše škola má za sebou dva měsíce činnosti. Během
této doby se žáci kromě výuky zúčastnili různých sportovních akcí v Bečově, v Karlových
Varech a Bochově: Běh kolem tří rybníků, atletický čtyřboj, přespolní běh, přehazovaná.
Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili výstavy škol v hotelu Thermal v Karlových Varech. Žáci 2.
stupně základní školy se zúčastnili velmi zajímavé besedy o kriminalitě s p. Klímou (TV
Nova) v sokolovně v Toužimi. Ředitelka školy vyhlásila literární a výtvarnou soutěž u příležitosti 90. výročí vzniku Československé republiky. Soutěže se zúčastnily děti z 1. stupně
a školní družiny a jejich výtvarné práce, které jsou v současné době vystaveny v prostorách
školy, byly oceněny při slavnostním vyhlášení výsledků ve čtvrtek 23. října ve školní jídelně.
Vedení Základní školy a mateřské školy v současné době pracuje na změnách a doplnění
směrnic, které jsou pro školy závazné, připravuje podání žádosti o dotaci na kulturní aktivity
a ve spolupráci se SRPDŠ zjišťuje možnosti podání žádosti o dotaci na sportovní a volnočasové aktivity. Škola zvažuje rozšíření hospodářské činnosti (provozování tělovýchovných
a sportovních zařízení, organizování sportovních činností, provozování kulturních, kulturně
vzdělávacích a zábavních zařízení, mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, pronájem, reklamy). Zájemcům se nabízí činnost v zájmových kroužcích: pěvecký, taneční, počítačový, anglický jazyk a tvoříme s fantazií. Připravují se další aktivity: dramatický
kroužek, stolní tenis, angličtina pro dospělé.Vedení školy přivítá náměty a připomínky a nebrání se dalším aktivitám, které nejsou v rozporu se základním principem vzdělávání.
Bečov nad Teplou, 29. 10. 2008 (bylo zasláno do novin - nebylo zveřejněno)
Mgr. Jitka Rudolfová, ředitelka školy

Činnost Základní školy a mateřské školy Bečov nad Teplou v prvních měsících školního roku 2008/2009
Září:
- převzetí školy novým vedením a zpracování předávacího protokolu
- kontrola všech platných pracovních smluv, nové pracovní smlouvy a aktualizace osobních
spisů zaměstnanců, aktualizace osobních a zvláštních příplatků zaměstnanců
- zajištění rozvrhu
- příprava tematických plánů jednotlivých předmětů, předmětových komisí a metodických
sdružení
- zhotovení aktuálního seznamu žáků
- opravné zkoušky
- kontrola všech směrnic, provozních řádů, osvědčení, revizí
- jednání s MUDr. Baranem o zajištění závodní lékařské péče
- poučení žáků o bezpečnosti, školním řádu apod.
- příprava plánu práce na školní rok včetně plánu hospitací, písemných prací, kontrolní činnosti
apod.)
- třídní schůzky v MŠ a 1. třídě ZŠ
- příprava a vedení školní dokumentace
- jednání o uzavření nových smluv (zajištění BOZP, účetnictví)
- uzavření smlouvy se Vzdělávací akademií K.Vary (ÚP) – jeden pracovník ve školní jídelně
- první etapa jednání s dalšími obcemi o zajištění většího počtu žáků
- kontrola čerpání rozpočtu školy a hledání případných rezerv
Říjen:
- převzetí účetních dokladů od účetní, která ukončila smlouvu
- příprava školy na topnou sezonu (oprava komínu)
- zajištění úsporných opatření (kancelářské potřeby, čistící prostředky apod.)
- příprava inventarizace školy
- zpracování statistických výkazů
- kontrola kalkulace obědů
- zajištění chodu školy (MŠ, ŠD a ŠJ v době podzimních prázdnin – 27. a 29. 10. 2008)
- příprava třídních schůzek (30. 10. 2008)
- personální změny na základě výsledků kontroly činnosti pedagogických pracovníků vedením
školy (výpovědi ve zkušební době, zajištění výuky odpovídajícím způsobem)
Další akce, které škola pořádala, případně se na nich podílela:
- 12.-14. 9. 2008 – Mezinárodní kovářské sympozium v Bečově n.T (děti kovářům vyrobily
upomínkové předměty)
- 21. 9. 2008 – Běh kolem tří rybníků (účast čtyř dětí z naší školy)
- 25. 9. 2008 – atletický čtyřboj (K.Vary)
- 27. 9. 2008 – 110. výročí železnice (zajištění výzdoby)
- 8. 10. 2008 – přespolní běh – okresní kolo (1. stupeň) v Bečově n.T.
- 13. 10. 2008 – přehazovaná – K.Vary (Patrik Doupník – 5.tř.- oceněn cenou fair play)
- 14.- 15. 10. 2008 – výstava škol v hotelu Thermal v Karlových Varech (8. a 9. třída)
- 22. 10. 2008 – sportovní akce v Bochově
- 23. 10. 2008 – beseda o kriminalitě s p. Klímou (TV Nova) – sokolovna Toužim
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- 24. 10. 2008 – vyhlášení výsledků tématické soutěže u příležitosti 90. výročí vzniku Československé republiky (1. stupeň – školní jídelna)
- 30. 10. 2008 – sportovní den
- 31. 10. 2008 – beseda o drogách (Policie ČR)
Vedení Základní školy a mateřské školy Bečov nad Teplou v současné době pracuje na změnách a doplnění směrnic, které jsou pro školy závazné a doposud nebyly zpracované, např.:
- školní řád
- evidence pracovní doby, čerpání dovolené a studijního volna (samostudium)
- evidence majetku
- oběh účetních dokladů
- účtování majetku
- poskytování cestovních náhrad
- ochrana majetku školy
- vnitřní kontrolní systém školy
- kontrola hospodaření a vedení účetnictví
- poplatky ve školní družině a úplata v mateřské škole
- školní jídelna – řád HACCP (certifikace systému zdravotní nezávadnosti)
- poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
- ochrana dat
- stížnosti a jejich vyřizování
- kalkulace nákladů při pronájmech (sokolovna, třídy a jiné prostory k využití) apod.

Zájmové kroužky
Pondělí:
Pěvecký (Řezníčková, Andršová
- 14.00 – 14.45)
Počítačový (Spal - 14.00 – 14.45)

Angličtina (Spal - 14.00 – 14.45)

Středa:
Počítačový (Řezníčková - 13.00 – 13.45)

Pátek:
Taneční (Váňová ml. - 15.00 – 16.00)

Čtvrtek:
Tvoříme s fantazií
(Vejvodová - 13.00 – 14.00)

Seznam pedagogických pracovníků
Seznam pedagogických pracovníků
ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Stav k 1. 10. 2008
Ředitelka školy: Mgr. Jitka Rudolfová
Zástupce ředitele: Bc. Josef Forster
1. třída: Hana Novotná
2. a 3. třída: Mgr. Vlasta Řezníčková
4. a 5. třída: Mgr. Petra Vejvodová

6. třída: Bc. Josef Forster
7. třída: Petr Spal
8. třída: Ing. Jiřina Dobiášová
9. třída: Ludmila Vrablicová
Dále: Eva Andršová, Mgr. František Bálek
MŠ a ŠD:
Dagmar Dobiášová – vedoucí učitelka v MŠ,
Anna Zelenková – vedoucí vychovatelka ve ŠD,
Marie Šulcová, Eva Andršová

bečovský zpravodaj
Základní umělecká škola
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
snad s ohledem k tomu, že letošní Bečovské slavnosti byly tématicky zaměřeny na období
tzv. první republiky, zaměřil jsem svůj příspěvek právě tímto směrem. Z dnešního pohledu je
až neuvěřitelné, jakým bohatým hospodářským, politickým a kulturním životem žilo naše
město v první polovině dvacátého století.
František Pípal, ředitel ZUŠ J.L.

Strukturální obraz města z posledních desetiletí před odsunem
německého obyvatelstva

Městský obvod Bečov měl pozemkovou výměru 1.247 ha s 433 usedlostmi a 2.384 obyvateli. Město bylo sídlem okresního soudu, berního úřadu, důchodového kontrolního úřadu,
četnické stanice, poštovního, telegrafního, telefonního úřadu a také i notářství. Jako výchozí bod dráhy Bečov – Rakovník a přestupní stanice dráhy Karlovy Vary - Mariánské Lázně
platilo město jako překladiště pro zboží různého druhu potom, co probíhalo nejkratší spojení z K. Varů do Prahy přes Bečov – Rakovník.
Na poli vzdělávání disponovalo město občansko-měšťanskou školou, živnostenskou a zemědělskou pokračovací školou, státní krajkářskou školou, německou mateřskou školou ,
od roku 1920 českou školou s mateřinkou a od roku 1887 stávající doma i v zahraničí
známou hudební školou se šesti studijními cykly.
Za zdravotnictví ručila lékárna, tři lékaři, jeden dentista, pobočka okresní nemocenské
pojišťovny Teplá a poradna pro nastávající matky.
Ke správě peněz a bankovnictví byly po ruce městská spořitelna, německá živnostenská
lidová banka a zemědělská okresní záložna.
Bečov měl od roku 1903 soukromou elektrárnu, která byla vestavěna v jednom dřívějším
mlýně. Zpočátku s vodní turbínou a jedním motorem na ropu, později byla vybavena lokomobilem Lanz, od roku 1937 přešla vlastníkům zemských elektráren v Rychnově u Sokolova.

Průmysl, obchod a řemesla

Silně stěsnaný prostor pro hospodářství po první světové válce postavil průmysl a obchod
v Běčově před zcela nové problémy. Starodávné výrobky již nenacházely odbyt. Celá odvětví řemesel tedy zmizela z hospodářského života. Z četných dílen vydělávajících kůže přestály právě dvě první světovou válku. Kvůli Baťovým filiálkám byli ševci bez chleba. Obecní
pivovar byl utlumen a v Bečově hostinští čepovali chebské a chodovoplánské pivo.
První ředitel

Těmto úpadkovým jevům se v protikladu postavila novodobě zprůmyslňovaná odvětví
řemesel. Tak se mohlo v této době příznivě rozvíjet jedno větší stavební truhlářství, firma
specializující se na sériová prefabrikovaná okna a mohla tím obstát také proti silné konkurenci. Časem tam bylo zaměstnáno více než 50 osob. Jedno větší nábytkové truhlářství však
kvůli nedostatku kapitálu zaniklo. Budova pak byla pronajata prádelně.
Jinak byla v Bečově zastoupena všechna zemská běžná řemesla, z části jako provoz jednoho muže, z části se dvěma nebo více společníky. List sdružení řemesel vykazuje: 6 řeznictví,
5 pekařství, 4 obchody s klobouky a módou, 5 krejčovství, 3 zámečnictví, 2 kovářské provozy, 4 obuvnické dílny, 4 kadeřníci, 2 bednáři, 1 kolář, 5 truhlářských provozoven, 3 sedláři,
5 malířů, 3 zedníci a stavitelé, 2 kameníci, 1 komínář, 1 mistr tesařský, 1 sklenář, 3 elektrikáři, 3 klempíři, 1 hodinář, 1 kominík, 1 fotograf, 1 pokrývač, 2 koželužství, 2 mlynářské
provozy, 1 barvířství a další.
S tímto obsáhlým pozadím, podmíněným dobře situovanými selskými provozy, se Bečovským nevedlo špatně. Obchody se dobře rozvíjely po roce 1900 a po ruce byl všeobecný
skromný blahobyt. K největším obchodním provozovnám města patřily 4 obchody s textilem, 6 obchodů s potravinami, 1 drogerie, 1 lékárna, 1 železářství, 1 obchod s tabákem,
2 zelinářství, 1 knihkupectví a mnohé další. Mimo to existovalo ve městě ne méně než
15 větších nebo menších pohostinství a jedna vinárna. O nedělní zábavu pečovalo kino.

Velké vlastnictví pozemků a zemědělství

Největší zaměstnavatel v Bečově byla asi správa velkostatků s jejím rozsáhlým vlastnictvím
lesů, poplužních dvorů a rybníků. Velmi známé bylo alpinum panského zámeckého zahradnictví s 1800 různými rostlinnými druhy. Právě tak známý jako výnosný byl chov kaprů
v mnoha velkých rybnících v okolí a s vysokým vynaložením kapitálu zřízená pstruhová líheň,
jejíž pstruží jikry a plůdek byly rozesílány mnoha odběratelům v Čechách.
Rolnictví a chov dobytka mohly být provozovány bezprostředně kolem města z důvodu polohy
svahů jen za nejtěžších podmínek. Hnůj musel být nošen v mnoha případech na zádech po
příkrých horských stezkách. Stejně náročné byly také žně. Samotné seno z luk muselo být
nošeno do údolí. Přesto mnohé rodiny často žily z nepatrného výtěžku nejmenšího
zemědělského hospodářství. Existovaly také některé moderně zařízené zemědělské provozy
většinou ve spojení s nějakým řemeslným provozem, ale ty by se daly spočítat na prstech jedné
ruky. Mnohé rodiny získaly své životní potřeby díky pronajímání pokojů žákům hudební školy.
zdroj: Das Tepler Land, překlad: František Pípal

Základní umělecká škola Josefa Labitzkého

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
můj příspěvek je pojat ve dvou rovinách. V té historické se seznámíte s dnes již v podstatě
zapomenutou, ale na počátku 20. století významnou zdejší osobností, v té rovině současné
pak následuje moje krátká úvaha.
František Pípal, ředitel ZUŠ J.L.

Johann Kopetzky
první ředitel lidové a občanské školy v Bečově
se narodil v roce 1854 jako nejmladší syn mlynářského mistra Johanna Kopetzkého v Louce
u Bečova. Po absolvování lidové školy a gymnázia v Plzni, kde získal učitelské vzdělání, nastoupil po absolvování jako mladý učitel do školní
služby v Teplé. O několik let později následoval
pracovní post na občanské škole v Karlových
Varech. Když se v roce 1900 v Bečově vybíral
pro tehdy nově zřízenou lidovou a občanskou
školu ředitel, nebyl povolán žádný skromnější,
než vysoce nadaný pedagog Johann Kopetzky
do tohoto na úkoly bohatého postavení. 19 let,
až do svého penzionování v roce 1919, dal tento
neúnavný vedoucí této škole rys své osobnosti.
Široce nad rámec pracovního života působil
tento nepřehlédnutelný občan v kulturním životě města Bečov.
Plně s domovinou srostlý člověk psal také jako básník mnohá menší, ale také větší díla,
která jsou psána především s velkou láskou k vlasti. Jeho básně, z části dochované, se staly po jeho smrti v roce 1934 odkazem, který nás upomíná a zavazuje, abychom skrze jeho
humánní založení ducha a jeho velkou osobnost jeho příkladu následovali. Jeho tělesné
ostatky na hřbitově v Bečově jsou posledním místem odpočinku.
Zdroj: Das Tepler Land, Překlad: František Pípal

Mám-li svůj příspěvek směrovat do problematiky bečovského školství, je třeba hned v úvodu jednoznačně říci, že spolupráce obou zdejších škol vytváří základy pro kulturní a společenský život ve městě. Jistě, každá z obou škol má svá specifika, rozdílné zaměření a úkoly,
avšak ono poslání co největší měrou přispět ke společenskému a kulturnímu rozvoji města
mají obě školy společné.
Nahlédneme-li do minulosti, vlastně nikdy tomu nebylo jinak a život obou škol byl vždy nějakým způsobem propojen. Samozřejmě výchozí podmínky se v průběhu mnoha let změnily,
nyní mám na mysli zvláště patrný úbytek obyvatelstva a tím i žáků, avšak i to nakonec může
být i jistou výhodou stran možnosti zajistit co nejkvalitnější průběh vzdělávání.
Je to náš úkol číslo jedna, neboť škola dává městu ducha i tvář. Přičiňme se tedy společně
o co nejlepší možnost poskytnou našim dětem dobré vzdělání, neboť především v tom spočívá budoucnost našeho krásného města.
František Pípal, ředitel ZUŠ J.L.

Informace o možnostech výuky
v školním roce 2008/2009
na Základní umělecké škole Josefa Labitzkého v Bečově nad Teplou
Škola je již od roku 1995 dvouoborová. V hudebním oboru se dostává žákům vzdělání ve hře
na klavír, housle, dechové nástroje dřevěné a žesťové, na keyboard i klasické varhany.
Po získání základních dovedností mají žáci možnost hrát v komorních sdruženích a souborech. Na škole velmi úspěšně pracují soubory fléten, klarinetů, saxofonů a houslí. Neopomenuta je i výuka hudebně-teoretických předmětů a hlasová výchova.
Ve výtvarném oboru se žáci mohou věnovat kresbě, malbě, modelování, grafice, výrobě
a zpracování keramiky. Třída je vybavena vypalovací pecí a hrnčířským kruhem. Zpestřením
je i práce s počítačem a kvalitní tiskárnou. Škola je otevřena všem zájemcům bez omezení
věku a jejím dalším posláním je i příprava talentovaných jedinců pro studium na středních
i vysokých školách uměleckého zaměření.
Další potřebné informace můžete získat v kterýkoliv všední den v odpoledních hodinách
a samozřejmě i na tel. č. 353 999 348 a e-mailové adrese: zusjlbecov@atlas.cz
František Pípal, ředitel ZUŠ J.L.
7

bečovský zpravodaj
Zasedání rady a zastupitelstva města Bečov nad Teplou
8. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané dne 3. června 2008 od 16.30 hod.
v ZUŠ J. Labitzkého v Bečově nad Teplou
Přítomni: Členové zastupitelstva města (dále též ZMě)
dle prezenční listiny
Zahájení a organizační záležitosti
Program:
- 8/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 8/02 Kontrola plnění usnesení
- 8/03 Informace o důležitých jednáních – naplňování
a čerpání rozpočtu, daň z nemovitosti
- 8/04 záměry a prodeje pozemků
- 8/05 MSB s.r.o. – výsledek hospodaření za rok 2007
- 8/06 Návrhy na pořízení změn ÚP
- 8/07 Zrušení OZV 2/2000 včetně příloh č.1 a 2
- 8/08 RŮZNÉ
Navržený program schválen 13 hlasy

K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu navržena: Mgr.M.Beerová
Schváleno 13 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni – návrh: p. Ing. S. Teplík, pí D. Bláhová
Schváleno 12 hlasy, zdržela se p.Bláhová
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení
Předseda komise – p. V. Novotný
Členové komise – p. R. Dytrych, J. Špak
Zvoleni 13 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 7. zasedání
z 11. března 2008
Schváleno 11 hlasy, zdrželi se pí Bláhová, p. Nepraš
K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení:
Plnění přijatých usnesení ZMě trvá takto:
Usn č: 04/04/06 ochranná pásma pitné vody JPÚ, GP, nabídky
05/05/06 hřbitov (zadáno), 06/03/05 dořešení majetkoprávních vztahů k pomníkům ve městě, 06/03/08 dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům u „Staré pošty“ v Bečově n.T.
06/03/09 prodej pozemků p. Čečilovi
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 3) programu - Informace o důležitých jednáních –
naplňování a čerpání rozpočtu, daň z nemovitosti
1) ZMě bere na vědomí informace o důležitých jednáních
starostky a dalších členů ZMě
Usnesení schváleno 13 hlasy
2) ZMě bere na vědomí předloženou informaci o naplňování a čerpání rozpočtu v příjmech celkem 32 % ve výdajích celkem 28 %
Usnesení schváleno 13 hlasy
3) ZMě bere na vědomí informaci o dani z nemovitosti a zákonném zvýšení koeficientu výpočtu daně týkající se osad Krásný Jez
a Vodná. Možné další zvýšení daně pro celou obec od 1. 1. 2009
ZMě uplatňovat nebude
Usnesení schváleno 13hlasy
K bodu 4) programu - záměry a prodeje pozemků
1) ZMě schvaluje odkoupení pozemku – p.p.č. 370/1 o výměře
513 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou, zaměřeného dle GP č. 76-109/2007, a to za kupní
cenu stanovenou ve výši =24.475,- Kč
Usnesení schváleno13 hlasy
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2) ZMě souhlasí s odkoupením části pozemkové parcely č. 3131/1
v k.ú. Bečov nad Teplou (v ulici Školní) o výměře cca. 55 m2 za
cenu 100,- Kč/m2 plochy. Jedná se o část asfaltové komunikace
před domem a pozemky manželů Petrovičových. Vlastní odkoupení pozemku projedná s konečnou platností ZMě po jeho zaměření
Usnesení schváleno 13hlasy
3) ZMě schvaluje zveřejnění záměru obce prodeje pozemků – p.p.č. 277/2 o výměře 1281 m2 a p.p.č. 317/1 o výměře 538 m2
v k.ú. Bečov nad Teplou za účelem výstavby cesty k RD a přístupu
na další pozemky, a to na základě předložené žádosti vlastníka
sousedních pozemků určených k výstavbě RD s tím, že přístupovou
cestu vybuduje sám žadatel o koupi pozemků na vlastní náklady
včetně zajištění PD stavby. Žadatel se zavazuje též vybudovat opěrnou zeď podél komunikace Tepelská na p.p. č.317/1. Cena pozemků je navržena ve výši =60,-Kč/m2 plochy. Záměrem je prodej
p.p.č. 277/2 se zřízením věcného břemene přístupu ve prospěch
p.p.č. 316/4 a 277/10 v k.ú. Bečov nad Teplou
Usnesení schváleno 8 hlasy, proti pí Bláhová, zdrželi se pí Sýkorová, Frančíková p. Dytrych, Nepraš
4) ZMě schvaluje zřízení věcného břemene přístupu a pojezdu a ke
strojovně malé vodní elektrárny, tj. ve prospěch st.p.č. 760 a p.p.č.
944/3, a to k tíži pozemku města – p.p.č. 944/1 v k.ú. Bečov nad
Teplou. 1. oprávněným z věcného břemene bude vlastník pozemků, pro které se věcné břemeno zřizuje, Ing. Milana Rončka. Věcné
břemeno je oceněno ve výši = 22.500,- Kč, kterou uhradí 1. oprávněný z břemene před podpisem vlastní smlouvy
Usnesení schváleno 13 hlasy
5) ZMě schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod ostatních
ploch a ostatních komunikací v k.ú. Bečov nad Teplou od PF ČR.,
a to p.p.č. 3190/2 (1726 m2), č. 3192 (4413m2), č.3193 (583
m2), č. 3194 (1360 m2), č. 3195/2 (1780 m2), č. 3196 (593 m2),
č.3197 (874 m2) a č. 3198 (252 m2)
Usnesení schváleno 12 hlasy, zdržela se pí Bláhová
K bodu 5) programu – MSB s.r.o. – výsledek hospodaření za rok 2007
ZMě bere na vědomí předložené informace o výsledku hospodaření Městské společnosti Bečov, s.r.o., a zprávu jednatele společnosti o její činnosti za rok 2007
Usnesení schváleno 12 hlasy, proti pí Frančíková
K bodu 6) programu – návrhy na pořízení změn ÚP
ZMě: a) schvaluje návrh na pořízení změny č. 1 platného Územního
plánu města Bečov nad Teplou (dále jen ÚPM) v souladu s předloženými stanovisky pořizovatele dle § 46 zákona 183/2006 Sb.,
stavební zákon, na základě jednotlivých žádostí vlastníků pozemků
o změnu jejich využití. Pořizovatelem ÚPM je dle § 6 zákona Úřad
územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy
Vary. Schválený návrh změny č. 1 ve znění doporučujícího stanoviska pořizovatel je konkrétně specifikován v příloze tohoto zápisu
b) stanovuje, že za pořízení změny ÚPM, jak je výše uvedeno, bude
město požadovat úhradu nákladů na pořízení ve výši 100 % dle
kalkulace pořizovatele
c) ukládá MěÚ Bečov nad Teplou předložit pořizovateli ÚPM schválený návrh na pořízení změny č. 1 ÚPM dle tohoto usnesení za účelem zpracování návrhu zadání změny a pro účely spolupráce s pořizovatelem při zajišťování pořizování změny ÚPM č. 1 pověřuje
starostku města a místostarostu města
Usnesení schváleno 13 hlasy
K bodu 7) programu – zrušení OZV 2/2000 včetně příloh č.1 a č. 2
ZMě vydává s účinností od 1.7.2008 Obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2008, kterou se ruší OZV č.2/2000 o maximálních cenách za
používání parkovišť ke stání silničních motorových vozidel na
vymezených místních komunikacích na území města Bečov nad
Teplou na dobu časově omezenou a za vydání parkovacích karet
Usnesení schváleno 13 hlasy
K bodu 8) programu - různé
1) ZMě bere na vědomí informace o Rozpočtových opatřeních
přijatých RMě od počátku roku 2008
Usnesení schváleno 13 hlasy
2) ZMě souhlasí se záměrem RMě svolat setkání zástupců města,
SHZ, firem, institucí a podnikatelů z Bečova nad Teplou za účelem
přípravy žádosti o dotaci z EU ROP
Usnesení schváleno 13 hlasy
3) ZMě bere na vědomí postup oprav komunikací (Plzeňská,

R ybářská, K. Jez, Vodná), kanalizačního vedení (zadán pasport
dešťových propustí ve městě)
Usnesení schváleno 13 hlasy
4) ZMě bere na vědomí informace o výkonu funkce opatrovníka
městem, uloženou městu soudem
Usnesení schváleno 13 hlasy
5) ZMě bere na vědomí informace o připravovaných kulturních akcích
Usnesení schváleno 13 hlasy
6) ZMě schvaluje přijetí daru vodohospodářského díla – vodovodního řadu v Tovární ulici v délce 230 m z PVC 90 v ceně 371.339,Kč od Elektra výrobního družstva v Bečově nad Teplou a pověřuje
starostku města podepsáním darovací smlouvy
Usnesení schváleno 13 hlasy
7) ZMě bere na vědomí dopis manželů Dyedekových ohledně
nedořešení situace pozemků u „Staré pošty“ a ZMě ukládá starostce zjistit okolnosti podání žádosti místostarostou města na PF
a neprodleně informovat manžele Dyedekovy
Usnesení schváleno 13 hlasy
Stručný záznam diskuse k bodům jednání ZMě, která proběhla
před přijetím usnesení:
K bodu 1) programu – Zahájení a organizační záležitosti
- starostka a předseda Finanční komise p. J.Kaufman navrhli
zrušení bodu jednání programu 8. ZMě 8/08 z důvodu nutnosti
zjištění zákonných možností výše poplatku
K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení:
– pí Dyedekova -zjištění nesrovnalosti v dohodnutém postupu
mezi městem a manželi Dyedekovými o převodech pozemků
u „Staré pošty“ – starostka přislíbila zjištění situace na PF a okamžité předání informace manželům Dyedekovým
K bodu 3) programu - Informace o důležitých jednáních – naplňování a čerpání rozpočtu, daň z nemovitosti
- starostka - zkonstatováno sjednocení daně v osadách dle zákona
a ve městě na koeficient 1 výpočtu a doporučení RMě k nenavyšování možného zvýšení daně z nemovitosti v příštím roce z důvodu finanční zátěže občana v jiných záležitostech
K bodu 4) programu – Záměry a prodeje pozemků
- p í D. Bláhová – žádá aby přílohy (mapy pozemků) k návrhům
usnesení byly popsány pro lepší orientaci
K bodu 5) programu – MSB s.r.o. – výsledek hospodaření za rok 2007
- p í Váňová – komu hlásit poruchu veřejného osvětlení? – jednateli
MSB s.r.o. p. Svobodovi, který má smlouvu s p. Neprašem, ten
podal vysvětlení jak se provádí údržba, celkový stav VO je nevyhovující a postupně se obnovuje, ve smlouvě má toleranci do 10 %
nesvítících lamp (z cca 200 ks). Nově je proveden pasport VO
a návrh na údržbu a modernizaci včetně úsporných opatření
- p í Bláhová – zda p.Kužvart podal žádost o dotaci na těžbu a zalesňování? – p. V. Svoboda potvrdil podání
- u kontroly výsledku hospodaření bylo doporučeno jednateli
provést opravu v účetnictví a Dozorčí radě zkontrolovat opravu
a vyčíslení DPH
K bodu 8) programu - různé
- s tarostka poděkovala dobrovolníkům jednotlivcům i organizacím
za přípravu Dětského dne a dalších akcí od počátku roku,
p. J. Šindelář poděkoval organizátorům za pomoc při akci Vítání
jara a oznámil další akce : 7. 6. 2008 Pochod za minerálními prameny – trasy od krátkých 5 km po 65 km dlouhé
- s tarostka a pí Váňová – informace o práci agentury domácí péče
LADARA o.p.s. pí Frančíková předsedkyně Komise pro občanské
záležitosti svolá do 14 dnů jednání s programem rozvoj sociální
péče pro bečovské občany
- p í Bláhová – upozornila na rekvalifikovanou občanku v oblasti
sociální starostlivosti v Krásném Jezu a potřebné občany informovala o tom, že nebylo vyhověno p.Karpíškovi s objednáním
samostatné popelnice – starostka vysvětlila současný stav a ujistila o vyhovění žádosti
- p í Sýkorová – zvážit odvoz komunálního odpadu každý týden –
starostka vysvětlila platnou vyhlášku a možnost za příplatek
500,- Kč na rodinu zajistit týdenní odvoz a doporučila, aby se
otázce OZV o svozu kom. odpadu věnoval soustavně některý ze
zastupitelů, je nutno sledovat a navrhovat další možnosti; stano-

bečovský zpravodaj
vené poplatky na občana pokryjí pouze polovinu skutečných
nákladů, v rozpočtu je připraven cca 1 milion Kč na odvoz odpadu
- jak je řešen problém s cestou k Muzeu hrníčků – pí starostka
vysvětlila, jak došlo k této situaci. P. Balák koupil dům bez přístupových pozemků, pro nájemníky nemovitosti je přístup ze zákona, ale pro návštěvníky muzea je nutno dohodnout se s ostatními
sousedy; Pánové Kvita a Řezníček nesouhlasí se vstupem na
jejich pozemky. Podél potoka vede pěšina, která je ve vlastnictví
města. Město hledalo možnost pomoci vzniku muzea, RMě pozemek nepronajala, ale tento stav považuje za přechodný a doufá,
že dojde k dohodě se sousedy
- pí Frančíková – její příspěvek do Bečovského zpravodaje, poděkování členkám Komise pro občanské záležitosti (svatby, gratulace)
nebyl zveřejněn – p. J. Šindelář se omluvil a vysvětlil, že příspěvky
pí Frančíkové, Halákové a p. Jareše vypadly ze složky u grafičky
- p. V. Šindelář apeloval na sešlapání PET lahví a případnou osvětu
dětí i dospělých
Poznámka:
Od 19 00hod. se konalo neformální setkání zastupitelů města
a členů SRPDŠ a Školské rady svoláné starostkou města a předsedkyněmi těchto sdružení, za účasti hosta Ing. K. Černíka, bývalého starosty Sokolova, vedoucího odboru školství na Krajském
úřadě KK a ředitele základní školy, člena Výboru výchovy vzdělávání
a zaměstnanosti Zastupitelstva Karlovarského kraje. Pozvaná ředitelka Mgr. Kulawiaková se omluvila a školu zastupoval Mgr Salač.
Závěr jednání potvrdil společný postoj většiny přítomných a to nutnost změny v komunikaci mezi školou, zřizovatelem a veřejností
Jednání 8. zasedání ZMě ukončeno v 18.50 hod.
Neformální jednání na téma situace v ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
ukončeno v 21.20 hod
V Bečově nad Teplou dne 9. června 2008
Ověřovatelé zápisu: Ing. S. Teplík, D. Bláhová
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Mgr. M. Beerová

9. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané dne 2. září 2008 od 17 00 hod.
v ZUŠ J.Labitzkého v Bečově nad Teplou
Přítomni: Členové zastupitelstva města (dále jen ZMě)
dle prezenční listiny
Omluveni: Členové ZMě Jiří Špak a Petr Svoboda na celé jednání
a Miroslav Nepraš od bodu jednání 9/05 – 2)
Zahájení a organizační záležitosti
Program:
- 9/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 9/02 Kontrola plnění usnesení
- 9/03 naplňování a čerpání rozpočtu města
a přijatá rozpočtová opatření
- 9/04 záměry, prodeje a převody pozemků
- 9/05 informace o důležitých jednáních (úp, kontrolní dny apod.)
- 9/06 vklad majetku do vsozč
- 9/07 různé – změna ozv, osadní výbory a další
Navržený program schválen 13 hlasy

K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zasedání určena: paní M. Frančíková
Schváleno 12 hlasy, zdržela se M. Frančíková
B) Ověřovateli zápisu určeni: paní L. Sýkorová, pan Ing. J. Šindelář
Schváleno 13 hlasy
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení

Předseda komise – pan V. Novotný
Členové komise – pan M. Nepraš, Ing. V. Šindelář
Zvoleni 13 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 8. zasedání
ze dne 3. června 2008 bez připomínek
Schváleno 13 hlasy
K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení:
Plnění přijatých usnesení ZMě trvá takto:
Usn č: 04/04/06 ochranná pásma pitné vody JPÚ, GP, nabídky,
06/03/09 prodej pozemků p. Čečilovi
USNESENÍ: ZMě ukládá místostarostovi města, aby do příštího
zasedání ZMě přednesl závěr z jednání s panem Čečilem ke sjednanému prodeji pozemků
Schváleno 13 hlasy
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 3) programu - naplňování a čerpání rozpočtu města a přijata rozpočtová opatření
1) ZMě bere na vědomí informace starostky o naplňování a čerpání rozpočtu města v roce 2008 v příjmech celkem 65 % rozpočtu
města ve výdajích celkem 57 %. Měsíční splátky úvěrů na plynofikaci 35.750,-Kč (ročně 429.000,-Kč, předpoklad splácení ještě
6-7 let do r. 2014), na opravu komunikací měsíčně 10.200,-Kč
(ročně 122.400,-Kč, předpoklad splácení 5-6 let do r.2013)
Usnesení schváleno 13 hlasy
2) ZMě bere na vědomí předloženou informaci o přijatých rozpočtových opatřeních za období červen - srpen 2008, schválených
zejména z důvod přijatých dotací
Usnesení schváleno 13 hlasy
K bodu 4) programu – záměry, prodeje a převody pozemků
1) ZMě schvaluje prodej pozemků – p.p.č. 277/2 o výměře
1281 m2 a p.p.č. 317/1 o výměře 538 m2 v k.ú. Bečov nad Teplou
za účelem výstavby cesty k RD a přístupu na další pozemky, panu
Zdeňku Peškovi, bytem v Karlových Varech – Ondřejská 12/2094,
PSČ 360 01, a to se zřízením věcného břemene přístupu ve prospěch p.p.č. 316/4 a 277/10 v k.ú. Bečov nad Teplou s tím, že
přístupovou cestu si žadatel vybuduje sám na vlastní náklady podle PD zpracované ing. Martinem Kohoutem a podmínek stavebního povolení vydaného stavebním úřadem v Toužimi ze dne 23. 3.
2004, č.j. Výst/Z/1445/2003. Žadatel se zavazuje provést
opravu opěrné zdi podél komunikace Tepelská na p.p. č.317/1.
Převod stavebního povolení je souhlasně projednán se stavebním
úřadem. Cena p.p.č.277/2 za 1m2 plochy je 40,-Kč a p.p.č. 317/1
za 1 m2 plochy je 60,-Kč. Celková cena za oba pozemky je
83.520,- Kč. V ÚP jsou pozemky určeny jako zóna sídelní zeleně
s navrhovanou místní komunikací.
Usnesení schváleno 10 hlasy, zdrželi se 3 – D. Bláhová,
M Nepraš, L. Sýkorová
2) ZMě zamítá žádost manželů Jana a Viery Bilaničových, bydliště
Hlávkova 819/3, 360 17 Karlovy Vary, o koupi pozemku p.p.č.
371/1 o celkové výměře 25 m2 v k.ú. Vodná, protože jde o přístupovou cestu k dalším pozemkům.V ÚP je pozemek určen jako součást jako místní komunikace s možností otočení vozidla. O stejný
pozemek ústně žádá paní Mariane Boučková. Stanovisko Osadního výboru Vodná k prodeji je negativní.
Usnesení schváleno 13 hlasy
3) ZMě nepřijímá nabídku Krajské správy a údržby silnic Karlo
varského kraje na bezúplatný převod silnice III/0205 na p.p.č.
1128/5 a p.p.č. 1135 ostatní plocha ost. komunikace včetně pozemkových parcel nacházejících se pod touto stavbou a mostů
event.č. 0205-4 a ev.č. 0205-1 vše v k.ú. Krásný Jez z majetku
Karlovarského kraje do majetku města Bečov nad Teplou
Usnesení schváleno 13 hlasy
4) ZMě schvaluje prodej části pozemku – p.p.č.995/1 k.ú.Bečov
nad Teplou (celková výměra pozemku činí 4 975 m2), a to přibližně
pozemku dle zaměření geometrickým plánem (severní a střední
části, uvnitř které se nachází stavby ve vlastnictví kupujícího) Firmě
Blex, a.s. se sídlem v Karlových Varech, PSČ 360 17, Závodu míru
327/4, IČ 25247409, zastoupenou generálním ředitelem společnosti Ing. Miroslavem Klíchou. Cena pozemku se stanovuje ve výši
100,- Kč za m2 plochy. Součástí kupní smlouvy bude zřízení
věcného břemene zajištění přístupu, vjezdu a přístupu na zbylý
pozemku, která zůstane v majetku města, po stávající přístupové
komunikaci na pozemek.
Usnesení schváleno 13 hlasy

5) ZMě schvaluje prodej části pozemku – p.p.č. 1617/2 v k.ú. Bečov
nad Teplou o výměře 150 m2 dle zaměření geometrickým plánem
(jedná se o východní část pozemku jižně navazující na p.p.č. 1617/4),
a to pro pana Martina Pošmuru, bytem Novoveská 427, 364 64
Bečov nad Teplou za cenu 30,- Kč/m2 plochy, přičemž geometrický
plán pro rozdělení pozemku si zajistí žadatel na své náklady
Usnesení schváleno 10 hlasy, zdrželi se 3 – M. Nepraš,
M. Frančíková, L. Sýkorová
6) ZMě navrhuje prodej části p.p.č. 1617/2 v k.ú. Bečov nad Teplou (celková výměra pozemku 2482 m2), výměra bude upřesněna
dle GP zajištěného žadatelem, za cenu 30,-Kč na m2 plochy, a to
pro manžele Zuzanu a Petra Janouškovy, bytem v Bečově nad Teplou, Novoveská 434, PSČ 364 64
Usnesení schváleno 10 hlasy, zdrželi se 3 – M. Nepraš,
M. Frančíková, L. Sýkorová
7) ZMě schvaluje vyhlášení záměru prodeje p.p.č.3213/1 v k.ú.
Bečov nad Teplou, bývalý náhon, v současnosti zasypán tedy
nefunkční (předpokládá se před realizací prodeje pozemku oddělení jeho části k zajištění přístupu k čerpání vody z řeky Teplé pro
potřeby města)
Usnesení schváleno 13 hlasy
8) ZMě zamítá žádost paní Mgr. J. Beránkové na koupi části p.p.č.
3113/3 v k.ú. Bečov nad Teplou za účelem parkování před nemovitostí v jejím vlastnictví. Jedná se o část místní komunikace Úzká
(žadatelka souhlasí s RMě nabídnutou formou pronájmu od ledna 2009)
Usnesení schváleno 13 hlasy
K bodu 5) programu – informace o důležitých jednáních
(ÚP, kontrolní dny apod.)
1) ZMě bere na vědomí předložené informace o průběhu realizace
změny č.1 ÚPD města Bečov nad Teplou obsahující 7 požadavků
změn.
Usnesení schváleno 13 hlasy.
2) ZMě bere na vědomí informace starostky o důležitých jednáních
a situaci na základní škole
Usnesení schváleno 11 hlasy, 1 nehlasoval
K bodu 6) programu – vklad majetku do VSOZČ
1) ZMě schvaluje předání kanalizační stoky zhotovené v roce 1972
ve Školní ul. o délce 204 m, mezi pozemkovými parcelami číslo
1913/2 a 3132/1 v k.ú. Bečov nad Teplou (dle znaleckého posudku v hodnotě 380.940,-Kč) do správy a hospodaření VSOZČ
a zmocňuje místostarostu města k podpisu zápisu o odevzdání
a převzetí dokončené stavby a starostku města k podpisu protokolu o vkladu majetku města do správy a hospodaření VSOZČ
Usnesení schváleno 12 hlasy
2) ZMě schvaluje předání vodohospodářského díla – vodovodního
řadu v Tovární ulici v délce 230 m z PVC 90 v ceně 371.339,- Kč do
správy a hospodaření VSOZČ a zmocňuje starostku města k podpisu protokolu o vkladu majetku města do správy a hospodaření
VSOZČ
Usnesení schváleno 12 hlasy
K bodu 7) programu – různé, změna OZV, osadní výbory a další
1) ZMě schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky města č 5/2008,
kterou se mění OZV číslo 1/2008 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství takto:
a) změnu stanovené paušální roční sazby za vyhrazení trvalého
parkovacího místa uvedené v čl. 5, odst. 1., písm. d) z dosavadní
sazby 6,-Kč/m2/den a 800,- Kč/m2/rok nově na sazbu 100,- Kč/
vyznačené stání/den a 8.000,- Kč/vyznačené stání/rok
b) změnu stanovené paušální roční sazby za umístění reklamního
zařízení všeho druhu uvedené čl. 5, odst. 1., písm. c) z dosavadní
sazby 5,-Kč/m2/den a 500,- Kč/m2/rok nově na sazbu 100,- Kč/
m2/den a 2000,- Kč/m2/rok
Usnesení schváleno 12 hlasy
2) ZMě bere na vědomí
a) vzdání se paní Dagmar Bláhové členství v Osadním výboru
Krásný Jez
b) ústně podanou informaci paní Dagmar Bláhové, že se vzdává
mandátu členky zastupitelstva města Bečov nad Teplou (k tomu
sděleno, že toto dodá písemně)
Usnesení schváleno 12 hlasy
3) ZMě zvolilo:
a) za členku Osadního výboru Krásný Jez (OV KJ) paní Vlastu Sochrovou, bytem Krásný Jez 54, 364 64 Bečov nad Teplou
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bečovský zpravodaj
b) za předsedkyni Osadního výboru Krásný Jez, paní Vlastu Sochrovou
Usnesení schváleno 11 hlasy, 1 se zdržel – Dagmar Bláhová
5) ZMě bere na vědomí informace starostky o průběhu akcí obnovy majetku města, přípravě vybudování vlakové zastávky v Krásným Jezu a ostatních připravovaných akcích v příštích měsících a
konání voleb do zastupitelstva Karlovarského kraje
Usnesení schváleno 12 hlasy
Stručný záznam diskuse k bodům jednání ZMě, která proběhla
před přijetím usnesení:
K bodu 3) programu – Naplňování a čerpání rozpočtu města
a přijatá rozpočtová opatření
paní Bláhová RO č.13/2008 – přesun 60.000,- Kč MěÚ na činnost
správy města znamená,že město přibralo jednoho člověka?
Odpov. starostka- není to na zaměstnance, ale navýšení nákupu služeb, na projekty paní Bláhové přesný přesun v souvislosti s příjmy.
pí Bláhová – fotbalové hřiště –RO č.12/2008 200.000,- Kč na
údržbu hřiště bude každým rokem?– jaké bylo výběrové řízení?
Odpov. starostka – rozpočet na další roky se zatím neschvaloval
a rekonstrukci provedly dvě firmy
K bodu 4) programu – Záměry, prodeje a převody pozemků
Bod 04/01
Ing. Kužvart přečetl žádosti o prodej pozemků, převody, záměry
p. Dytrych – parcela 317/1 je tedy jenom zeď?
ano
pí Sýkorová- čí je silnice? pan Hovorka byl u jednání?
p. Kužvart – Karlovarského kraje, p. Pešek jednal s p.Hovorkou
osobně
pí Bláhová – proč neprodává pozemky město
p. Kužvart - pozemky město nevlastní a není tam kanalizace
Bod 04/02
pí Rudolfová – k zamítnutí prodeje cesty k r. Boučkových - OV Vodná přijal usnesení, které souhlasí s prohlášením Rady města, neprodávat komunikace, cesty atd. ale zachovat je ve vlastnictví
města
pí starostka – žádost se týká pozemku, který zajišťuje přístup k pozemkům různých vlastníků – RMě navrhuje zamítnout prodej
Bod 04/03
pí starostka – Karlovarský kraj nabízí bezúplatný převod komunikace a mostů v Krásném Jezu a město nemá prostředky na jejich rekonstrukci, a proto RMě navrhuje zamítnutí převodu
pí Bláhová – most brzo spadne
Bod 04/04
Návrh všech zastupitelů je ponechat si polovinu pozemku u Blexu
ve vlastnictví a polovinu prodat (záměr již byl vyvěšen)
pí Bláhová –je část pozemku pronajata?
p.Kužvart – ano
Bod 04/05
pí starostka –v listopadu roku 2005 byl vyhlášen záměr prodeje
pozemku a návrh RMě je prodej za cenu 40,- Kč/m2
p.Nepraš-cena za prudkou stráň je vysoká
p.Kužvart- stráň v zóně C je 60,- Kč, navrhovaná cena je již snížena,
osobně nedoporučuje cenu pod 30,-Kč/m2
pí starostka – finanční prostředky za prodej pozemků jdou do společného rozpočtu pro potřeby všech občanů
pí Sýkorová – dotaz -jedná se o přístupovou cestu k rodinnému
domu? – navrhuji prodejní cenu 20,- Kč/m2
p. Janoušek – diskutoval o nepřístupném pozemku a navrhoval
snížení ceny
p. J. Šindelář – v budoucnu by se toto místo mohlo stát chráněným
územím
p. Janoušek- na pozemku je vodovodní vrt od roku 1945 a po zaměření by se dohodl o ceně
p. Kaufman – budete se starat o celou plochu?
p. Janoušek – ano
pí Bláhová – aby nebyla stejně neupravena, žadatel řekl kolik m2 by
odkoupil?
p. Kužvart – budeme ještě jednou schvalovat cenu a výši o výměře
p. Dicá – prodej musí být určitý
p. starostka – záměr byl vyvěšen v roce 2005
p. Kužvart – cena je již snížena o 50 % částky
p. Janoušek – já to nepotřebuji celé
pí starostka – pozemek lze i jen pronajmout - pronájem je obvykle
pro občany symbolický
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p. Pošmura – cenu budu respektovat
p. Kužvart – sousední pozemky jsou ve vlastnictví Agra Otročín
pí Bláhová – nepůjde se na jiný pozemek?
p. Nepraš – stezka ve skále za 30,- Kč se mi zdá hodně
pí Dyedeková – takovéto pozemky město hyzdí a doporučila bych je
prodat za nízkou cenu, až do teď se tam nic nedělalo a teď by to
mohlo být uklizené
pí starostka - pozemky ve vlastnictví města podél komunikací by
měly být ochráněny pro budoucí rozšíření o chodníky
pí Bláhová – prodejní ceny jsou určeny pro všechny stejně?
p.Kužvart – po schválení tímto zastupitelstvem - směrné ceny
Bod 04/06
RMě navrhuje cenu za m2 40,- Kč
p. Janoušek – cena v zóně C je za cedulí Bečova n/T jako ve středu
Bečova n/T?
p. Kužvart - zóny dělíme na A,B,C,D, je to standardní systém a současně se musí dodržovat cena od základní
K bodu 5) programu – Informace o důležitých jednáních
(ÚP, kontrolní dny apod.)
Bod 05/02
Informace o situaci na ZŠ a MŠ Bečov n/T starostka a paní Rudolfová
K bodu 7) programu – Různé – změna OZV, Osadní výbory a další
Bod 07/02
p. Kužvart – na vysvětlenou odvolání kvůli nekomunikovatelnosti
se zástupci města
p. Bláhová – pošle svou rezignaci na vzdání se mandátu ZMě
písemně
Bod 07/03
p.Poula – je překvapen a nezná zvolenou pí V. Sochrovou
pí starostka – je možno navrhnout další členy OV
p.Kužvart - zástupci města komunikují s předsedy OV Vodná
a Krásný Jez a v K.Jezu tato komunikativnost nebyla, nebyla ochotna přijet na radnici, nestarala se o vývěsní skřínku atd., proto jsem
se rozhodl navrhnout odvolání paní Bláhové z funkce předsedkyně
a členky OV Krásný Jez
pí Beerová – příští ZMě bude v prosinci, je vhodné hlasovat o členství nyní, aby bylo možno přenášet informace z MěÚ apod.
Jednání 9. zasedání ZMě ukončeno v 20.45 hod.
V Bečově nad Teplou dne: 11. září 2008
Ověřovatelé zápisu: paní L. Sýkorová, pan Ing. J. Šindelář
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Martina Frančíková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
44. zasedání RMě konané v pondělí 19. a 26. května
2008 od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
44 /01 Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: Oľga Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. Milada Beerová,
Ing. S. Teplík, Jiří Špak
Hosté: p. B. Zeman za firmu Croy s.r.o., Mgr. T. Wizovský, p. Strejc
a p. Bureš – Bečovské slavnosti, Ing. J. Šindelář, Ing. V. Šindelář,
V. Novotný, Bc. J. Kaufman
Jednání RMě dne 19. 05. 2008 přerušeno ve 21.15 hod. a odsouhlaseno pokračování 26. 05. 2008 od 16.30 hod. s tím, že jednání
RMě bude rozšířeno o přítomnost všech zastupitelů města
Pořad schůze rady:
- 44/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 44/02 Finanční záležitosti
- 44/03 Různé
Hlasování 5 pro

PŘIJATÁ USNESENÍ k jednotlivým následujícím bodům
dle pořadu schůze RMě:
44/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo č. 2/2008 ze dne
18. 04. 2008 mezi městem Bečov nad Teplou a firmou PP-servis
Procházka s.r.o. Plzeň týkající se venkovního nátěru oken radnice
v celkové finanční výši 44.020,-Kč, z 50 % hrazeno z rozpočtu
města na rok 2008 a dotace Ministerstva kultury ČR. V článku 3
smlouvy o dílo bude navýšena celková cena za zhotovení díla
z výše uvedených důvodů. RMě ukládá starostce podepsat předložený dodatek
Hlasování 5 pro

2) RMě schvaluje předloženou smlouvu o vytvoření a pronájmu
internetových stránek mezi městem Bečov nad Teplou a firmou
Galileo corporation se sídlem v Chomutově zastoupenou jednatelem p.Dušanem Procházkou
Hlasování 5 pro
3) RMě bere na vědomí informace jednatele MSB s.r.o. o podepsání dohody o narovnání s pí. D.Bláhovou
Hlasování 5 pro
4) RMě bere na vědomí předložený položkový rozpis opravy povrchů místních komunikací firmou Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. a harmonogram oprav. RMě ukládá starostce podepsat
objednávku o dohodnutých opravách za předloženou cenu včetně
připomínek
Hlasování 5 pro
5) RMě schvaluje předloženou smlouvu mezi městem a odvozovou
firmou ASP služby spol. s.r.o. z Karlových Varů na sběr, svoz a zneškodnění separovaných složek komunálního odpadu
Hlasování 5 pro
6) RMě schvaluje mandátní smlouvu mezi městem Bečov nad Teplou a autorizovaným technikem pro pozemní stavby p. Jiřím Láškem za účelem stavebního dozoru u realizace stavební akce opravy radnice
Hlasování 5 pro
7) RMě souhlasí s podáním žádosti na poskytnutí příspěvku na
financování potřeb Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
z rozpočtu Karlovarského kraje
Hlasování 5 pro
8) RMě schvaluje Smlouvu o provedení reklamy č. 41/38040 mezi
městem a Českou spořitelnou, a.s. k příležitosti konání Bečovských slavností za cenu 10.000,-Kč
Hlasování 5 pro
9) RMě schvaluje odebrání přiznaného osobního příplatku ředitelce Základní školy a mateřské školy Bečov nad Teplou Mgr. M. Kulawiakové stanoveného platovým výměrem 1. ledna 2007, a to
odebrání v celé jeho dosud stanovené výši od 1. července 2008
v závislosti na posouzení kvality práce dle § 131 zákona
č. 262/2006
Hlasování 5 pro
10) RMě schvaluje smlouvu mezi městem Bečov nad Teplou a společností ČEZ Distribuce,a.s. Děčín o právu provést stavbu vedení
NN v Krásném Jezu směrem k nádraží
Hlasování 5 pro
11) RMě schvaluje dlouhodobý pronájem pozemku p.p.č.3113/1
manželům Frančíkovým v ul. Školní v k.ú. Bečov nad Teplou o výměře cca 100 m2 á 5,-Kč
Hlasování 5 pro
44/03 Různé
1) RMě bere na vědomí zápis ze dne 14. května 2008 o jednání
starostky a Mgr.Beerové na ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, (v příloze
zápisu RMě)
Hlasování 5 pro
2) RMě bere na vědomí protokol ze závěrečného řízení ke schvá
lení lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek
Bečov nad Teplou na období od 1.1.2008 do 31.12.2017 ze dne
13. května 2008
Hlasování 5 pro
3) RMě bere na vědomí informaci starostky o jednání se zástupkyní firmy Raven Komerčního centra České spořitelny Plzeň o přípravě podání projektu do Regionálního operačního plánu
Hlasování 5 pro
4) RMě bere na vědomí dopis manželů Dyedekových, týkající se
pozemků u „Staré pošty“ a informaci starostky o předané odpovědi manželům Dyedekovým se závěrem, že v této záležitosti nedošlo
ke změně postoje a RMě se ve Smlouvě o smlouvě budoucí zavazuje dodržet uzavřené dohody a po převedení dotčených pozemků
předloží ke schválení ZMě
Hlasování 5 pro
5) RMě bere na vědomí
a) zápis z porady o.p.s. LADARA týkající se opatrovaného M.F.
a návštěvy jeho otce v agentuře
b) informaci starostky: - žádosti jsou podávány průběžně a na
některé příspěvky již byly potvrzeny
Hlasování 5 pro
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6) RMě ukládá předsedkyni Komise pro občanské záležitosti pí
M. Frančíkové projednat v komisi informaci o tom, že vedení města
zajistilo nabídku sociální starostlivosti o bečovské občany a podepsalo s agenturou domácí péče smluvní vztah s finančním závazkem za město za prokazatelnou péči o naše občany. Na jednání
této komise bude přizvána starostka a zástupkyně agentury působící ve městě. Cílem tohoto jednání je přenést informace mezi
občany. Termín kontroly 23. června 2008
Hlasování 5 pro
7) RMě ukládá starostce zajistit revizi elektrického rozvodu v bytě
M. Fialy. Termín kontroly 23. června 2008
Hlasování 5 pro
8) RMě souhlasí s předloženým záměrem starostky svolat pracovní schůzku se zástupci bečovských firem, neziskových organizací
a podnikatelů za účelem přípravy společného projektu města, s cílem získat finanční prostředky z fondů Evropské unie. Termín kontroly září 2008
Hlasování 5 pro
9) RMě bere na vědomí otevření bečovské lékárny vždy v úterý od
května 2008
Hlasování 5 pro
V Bečově nad Teplou dne 30.05. 2008
Schůze RMě ukončena ve 21 50hod.
Mgr. M. Beerová
Oľga Haláková
členka RMě
starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
45. zasedání RMě konané v pondělí 16. června 2008
od 16.15 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
45 /01 Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 16.15 hod.
Přítomni: Oľga Haláková, Mgr. Milada Beerová, Ing. S. Teplík, Jiří Špak
Omluven: Ing. P. Kužvart
Hosté: Ing. J. Šindelář, p. Balák, Mgr. T. Wizovský, p. Strejc a p.
Bureš – Bečovské slavnosti
Pořad schůze rady:
- 45/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 45/02 Finanční záležitosti
- 45/03 Různé
Hlasování 4 pro
PŘIJATÁ USNESENÍ k jednotlivým následujícím bodům
dle pořadu schůze RMě:
45/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje Rozpočtová opatření:
Rozpočtové opatření č. 6/2008
Zvyšují se příjmy pol. 4122 org.0008 - 7.122,40 Kč neinv. dotace
KÚ zásah jednotky SDH
Zvyšují se výdaje § 5512 pol.5156 org.0008 - 7.122,40 Kč nákup
pohonných hmot
Rozpočtové opatření č. 7/2008
Zvyšují se příjmy pol. 4222 org. 0007 - 300.000,- Kč dotace KÚ
rekonstrukce ústředního topení v ZŠ a MŠ
Zvyšují se výdaje § 3113 pol. 6121 org.0007 - 300.000,- Kč
rekonstrukce ústředního topení ZŠ a MŚ
Rozpočtové opatření č. 8/2008
Přesun z § 3322 pol. 6323 - 240.000,- Kč inv. transf.církvím
Přesun na § 3322 pol. 5171 - 240.000,- Kč výdaje na opravy
Rozpočtové opatření č. 9/2008
Přesun z § 6171 pol. 5139 - 3.000,- Kč přesun z nákupu materiálu
Přesun na § 6171 pol. 6130 - 3.000,- Kč přesun na prodej pozemku
Hlasování 4 pro
2) RMě schvaluje návrh Smlouvy o dílo „Revitalizace centrální
části města Bečov nad Teplou“ dle předložené nabídky zhotovitele
firmy FACT v.o.s. Praha, zastoupené Ing. arch. L. Monhartem a Ing.
arch. Z. Korchem za cenu 178.500,- Kč včetně DPH. Předmětem
smlouvy je vypracování architektonicko-urbanistické studie – navazující na analýzu centrální části Bečova nad Teplou, na základě
stavebního záměru města k přípravě podkladů pro stavební povolení a žádost o dotaci do ROP
Hlasování 4 pro

3) RMě bere na vědomí informaci starostky o nabídce Krajského
úřadu KK v záležitosti týkající se zákona o střetu zájmu a souhlasí
s hostováním na registru technologie u Karlovarského kraje – zajištění provozu Karlovarským krajem (vedení registru v kompetenci
města)
Hlasování 4 pro
4) RMě bere na vědomí předložené materiály dopravního značení
města a návrhy výměny dopravních značek dle zákonných předpisů a to s připomínkami
Hlasování 4 pro
5) RMě a) schvaluje Smlouvu o obstarání kulturního programu na
Bečovských slavnostech s panem Lukášem Burešem z Plzně za
celkovou cenu 132 000,- KČ, přičemž město uhradí celkovou částku ve výši 75.000,- Kč (50.000,- Kč dle schváleného rozpočtu na
rok 2008 a ostatní ze sponzorských příspěvků) a zbylá část bude
uhrazena z grantu Karlovarského kraje a finančních příspěvků
partnerů B ečovských slavností
b) bere na vědomí předložený rozpočet slavností
Hlasování 4 pro
45/03 Různé
1) RMě bere na vědomí informaci starostky a Mgr. Beerové o zrušení schůzky dohodnuté s ředitelkou ZŠ a MŠ v termínu 12. 06.
2008, na které se mělo mimo jiné jednat o udělení výjimky nebo
sloučení tříd 1. stupně a sdělení ředitelky, že do konce školního
roku nebude mít čas účastnit se jakýchkoliv jednání rady města,
pracovní skupiny nebo Školské rady
Hlasování 4 pro
2) RMě souhlasí na základě informací ředitelky a zástupce ředitelky ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou při všech jednáních iniciovaných
starostkou města a Mgr. Beerovou s předloženým návrhem sloučení tříd 1. stupně základní školy ve školním roce 2008/ 2009 z důvodu poklesu průměru žáků na jednu třídu
Hlasování 4 pro
3) RMě bere na vědomí informace starostky o jednání ze dne
11. června 2008 mezi ČŠI Karlovy Vary zastoupenou inspektorkou
Mgr.A.Rájovou a PaeddDr.A.Veselým a starostkou města za přítomnosti Mgr.M.Beerové o dvou prošetřovaných stížnostech týkajících se ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou a ředitelky školy. Částečný
výsledek šetření byl ČŠI předán starostce s tím, že část dotazů
stížnosti byla postoupena k prošetření zřizovateli. Starostka města
požádala ředitelku školy o písemné odpovědi na uvedené podněty, což bylo učiněno 13. 06. 2008. Výsledek šetření bude zaslán
ČŠI Karlovy Vary
Hlasování 4 pro
4) RMě schvaluje návrh plakátu Bečovských slavností a bere na
vědomí postup přípravy slavností
Hlasování 4 pro
5) RMě schvaluje žádost místního hasičského spolku na zapůjčení
vozů AVIA a VW na výlet s bečovskými dětmi na farmu ve Svržně
26.-29. června 2008
Hlasování 4 pro
6) RMě bere na vědomí informace p.Baláka o okolnostech koupi
nemovitosti od města Bečov nad Teplou bez záruky přístupu a RMě
souhlasí se zadáním geodetického zaměření pozemku p.p.č.
3317/1, 3317/2 v k.ú. Bečov nad Teplou ve vlastnictví města
Bečov nad Teplou na náklady pana L. Baláka za účelem upřesnění
vlastnictví pozemků při vstupu na tento pozemek a možnosti
přístupu k uvedené nemovitosti
Hlasování 4 pro
V Bečově nad Teplou dne 17. 06. 2008
Schůze RMě ukončena ve 21 10hod.
Mgr. M. Beerová
Oľga Haláková
členka RMě
starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
46. zasedání RMě konané v pondělí 30. června 2008
od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
46 /01 Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17 00 hod.
Přítomni: Oľga Haláková, Ing.P.Kužvart, Ing.S.Teplík, od 18 55 hod.
Jiří Špak
Omluvena: Mgr. M. Beerová

Pořad schůze rady:
- 46/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 46/02 Finanční záležitosti
- 46/03 Různé
Hlasování 3 pro
PŘIJATÁ USNESENÍ k jednotlivým následujícím bodům
dle pořadu schůze RMě:
46/02 Finanční záležitosti
1) RMě souhlasí a doporučuje ZMě schválit prodej části p.p.č.
1617/2 v k.ú. Bečov nad Teplou o ploše cca 150 m2 Martinu Pošmurovi, Novoveská 427, Bečov n.T. za cenu 40,- Kč / m2, přičemž
geometrický plán pro rozdělení pozemku zajistí žadatel na své náklady.
Hlasování 3 pro
2) RMě bere na vědomí předložený seznam zpracovatelů změn ÚP
města Bečov nad Teplou a ukládá starostce oslovit architekty
působící v regionu ke spolupráci s městem a zpracování změn ÚP
Hlasování 3 pro
3) RMě schvaluje stornování žádosti města Bečov nad Teplou
o pronájem pozemků ve vlastnictví PF ČR na p.p.č. 1308, zahrada
o výměře 198 m2 a 1307/2, trvalý porost o výměře 402 m2, vše
v k.ú. Bečov nad Teplou s konstatováním, že ostatní body dohody
přijaté formou usnesení RMě na jednání č. 27/03/10 ze dne
15. 10. 2007 mezi městem Bečov nad Teplou a manželi Dyedekovými jsou pravděpodobně nerealizovatelné
Hlasování 3 pro
4) RMě bere na vědomí cenu za montáž kanalizační přípojky v ulici
Školní čp. 151 ve výši Kč 5000,- a schvaluje její přeúčtování vlastníkům nemovitosti
Hlasování 3 pro
5) RMě pověřuje Ing. S. Teplíka dohledem nad rekonstrukcí ÚT
v ZŠ a MŠ v Bečově nad Teplou, která bude probíhat o prázdninách
roku 2008
Hlasování 3 pro
6) RMě bere na vědomí zahájení veřejného projednávání Územního plánu obce Krásno a ukládá místostarostovi požadovat začlenění rozvojových ploch na pozemcích v k.ú. Milešov navazujících
na osadu Vodná.
Hlasování 3 pro
7) RMě bere na vědomí informace starostky o provedené kontrole
FÚ v Karlových Varech dotačních příspěvků z roku 2001 na fasádu
radnice a rekonstrukci hřiště u sokolovny a předepsaných podmínkách se závěrem: bez porušení rozpočtové kázně
Hlasování 3 pro
8) RMě schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
Karlovarského kraje pro Hasičský sbor města Bečov nad Teplou
v celkové výši cca 114.000.,-Kč
Hlasování 3 pro
9) RMě schvaluje pověřenou osobou kontrolující odvoz komunálního a tříděného odpadu jednatele MSB s.r.o. p. V. Svobodu
Hlasování 3 pro
10) RMě bere na vědomí předložený návrh Krajské správy a údržby
silnic Karlovarského kraje na bezúplatný převod komunikace v k.ú.
Krásný Jez a přilehlého mostu přes řeku Teplou z majetku kraje do
majetku města a RMě konstatuje, že vzhledem k velkému dluhovému zatížení a k současným finančním možnostem města Bečov
nad Teplou nedoporučuje ZMě převod uvedeného majetku, z důvodu předpokládaných nutných budoucích oprav s vysokým finančním nárokem
Hlasování 4 pro
11) RMě schvaluje vyplacení částky ve finanční výši 17. 484,- Kč
p.Valáškovi za inženýrskou činnost týkající se veřejné kanalizace
a projektové dokumentace komunikace v Rybářské ul. včetně
statického posudku mostku
Hlasování 4 pro
12) RMě schvaluje zadání aktualizace znaleckého posudku v souvislosti se směnou lesních pozemků mezi městem a Lesy ČR a.s.
a uzavření dohody o činnosti s Ing. Sychravou za účelem uzavření
smluvního vztahu
Hlasování 4 pro
13) RMě v působnosti valné hromady MSB s.r.o. bere na vědomí
výsledek hospodaření za účetní období kalendářního roku 2007
v celkové výši hospodářského zisku 95.792,11 Kč a RMě souhlasí
s jeho převedením na úhradu ztráty z minulých let
Hlasování 4 pro
11
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14) RMě schvaluje neinvestiční příspěvek ve finanční výši
15.000,- Kč na pořádání koncertu pod názvem Hudební noc
v rámci pořádaných Bečovských slavností
Hlasování 4 pro
46/03 Různé
1) RMě bere na vědomí pozvání města Horní Slavkov na 2. ročník
OUŘADA CUP TENIS 2008 a přihlášení dvou účastníků za město
Bečov nad Teplou
Hlasování 4 pro
2) RMě bere na vědomí konání komorního koncertu učitelů ZUŠ
J.L. a jejich přátel dne 13. července od 18 00 hod. v sále ZUŠ J. L.
Hlasování 4 pro
3) RMě schvaluje předložený návrh zápisu do kroniky města za
rok 2007
Hlasování 4 pro
4) RMě bere na vědomí materiál Hasičského záchranného sboru
KK „ Koncepce ochrany obyvatelstva KK do roku 2013 s výhledem
do roku 2020
Hlasování 4 pro
5) RMě bere na vědomí nabídku firmy Reces – Mach s.r.o. na drobné opravy komunikací ve městě a ukládá starostce oslovit další
firmy k porovnání výše ceny zakázky
Termín kontroly 21. července 2008
6) RMě bere na vědomí informace starostky o zasedání Výboru
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a vysokém
počtu podaných žádostí o dotaci z EU z programu ROP, u kterých
v současnosti probíhá administrace
Hlasování 4 pro
7) RMě bere na vědomí informace o omezeném průjezdu do města
přes provizorní most směrem z Mariánských Lázní z důvodu výstavby mostu přes řeku Teplou na 2-3 týdny v době od 23. června 2008
Hlasování 4 pro
8) RMě bere na vědomí informace o provedeném statickém posudku mostku v Rybářské ulici a ukládá starostce a místostarostovi zadat příslušnou projektovou dokumentaci včetně příslušných
vyjádření rozvodu plynu a elektřiny, potřebnou ke stavebnímu
povolení
Hlasování 4 pro
V Bečově nad Teplou dne 4. 07. 2008
Schůze RMě ukončena v 20.10hod.
Ing.Petr Kužvart
Oľga Haláková
místostarosta
starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

3) RMě bere na vědomí informaci o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 95.000,-Kč na projekt Panoramatický plán města Bečov nad Teplou památkové zóny a ukládá starostce podepsat smlouvu a organizačně zajistit jeho vydání
Hlasování 4 pro
4) RMě schvaluje prominutí částky 7.895,55 Kč vzniklé z provaru
školní jídelny ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou za období leden až červen 2008
Hlasování 4 pro
47/03 Různé
1) RMě bere na vědomí informaci starostky o postupu oprav budovy radnice s tím, že byly ukončeny práce zednické a v srpnu 2008
se bude pokračovat na opravě šindelové střechy
Hlasování 4 pro
2) RMě bere na vědomí zápis Komise pro občanské záležitosti
ze dne 2. července 2008
Hlasování 4 pro
3) RMě bere na vědomí informace místostarosty a jednatele MSB
s.r.o. o hospodaření společnosti s pronajatým lesem a o současné
situaci na trhu se dřevem a to v souvislosti s plněním nájemní
smlouvy mezi městem a MSB s.r.o. a naplňování rozpočtu města
Hlasování 4 pro
4) RMě bere na vědomí informace starostky o stížnosti na vedení
školy ze dne 23.6.2008
Hlasování 4 pro
V Bečově nad Teplou dne 11. 07. 2008
Schůze RMě ukončena v 20 10hod.
Ing. Petr Kužvart
Oľga Haláková
místostarosta
starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
47. zasedání RMě konané v pondělí 7. července 2008
od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou

PŘIJATÁ USNESENÍ k jednotlivým následujícím bodům
dle pořadu schůze RMě:
48/02 Finanční záležitosti
1) RMě ukládá starostce zjistit možnosti města k přihlášení se
k platbě DPH. Termín kontroly 25. srpen 2008
Hlasování 5 pro
2) RMě a) bere na vědomí žádost paní Beránkové ke koupi části
p.p.č. 3113/3 v k.ú. Bečov nad Teplou o celkové výměře cca 15 m2
v Úzké ul. za účelem parkování před nemovitostí v jejím vlastnictví
a nedoporučuje ZMě ke schválení
b) pro parkování RMě navrhuje dvě varianty: 1. pronájem části
pozemku p.p.č. 3113/3 v k.ú. Bečov nad Teplou o celkové výměře
cca 15 m2 za účelem parkování; 2. forma platby za stání vyhrazeného k parkování
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje předložený návrh směnné smlouvy mezi městem
Bečov nad Teplou a LČR s.p. týkající se pozemků a lesních porostů
– p.p.č. 1797/1 zaměřená dle GP číslo 501-158/2007 o výměře
62379 m2 a p.p.č. 2013/1 o výměře 11843 m2 v k.ú.Bečov nad
Teplou (původně arboretum) z vlastnictví LČR (cena dle znaleckého posudku 754150,-Kč) za pozemky a lesní porosty – p.p.č.
3068/2 o výměře 4857 m2, p.p.č. 2951/1 o výměře 36938 m2
a p.p.č. 3170 o výměře 8636 m2 (ostatní plocha) v k.ú.Bečov nad
Teplou z vlastnictví města Bečov nad Teplou (odloučené části lesních pozemků a komunikace obklopené vlastnictvím státu, cena
dle znaleckého posudku 754.900,-Kč). Směna schválena 6. ZMě
ze dne 11. 12. 2007 bod jednání 06/03/01) a ukládá starostce
podepsat uvedenou smlouvu
Hlasování 5 pro

47 /01 Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: Oľga Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová, Jiří Špak
Omluven: Ing.S.Teplík
Pořad schůze rady:
- 47/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 47/02 Finanční záležitosti
- 47/03 Různé
Hlasování 4 pro
PŘIJATÁ USNESENÍ k jednotlivým následujícím bodům
dle pořadu schůze RMě:
47/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace majiteli objektu fary ve výši 6.000,- Kč a kostela ve výši 23.750,-Kč t.j.
finanční spoluúčast města s Městskou památkovou zónou na
opravy kulturních stavebních památek k dotaci z Programu regenerace Ministerstva kultury ČR, dle schváleného rozpočtu města
na rok 2008
Hlasování 4 pro
2) RMě bere na vědomí žádost manželů Bilaničových o koupi pozemku p.p.č. 371/1 o celkové výměře 25 m2 a RMě nedoporučuje
ZMě ke schválení z důvodu zachování přístupu k dalším pozemkům
Hlasování 4 pro
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Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
48. zasedání RMě konané v pondělí 14. července 2008
od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
48 /01 Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: Oľga Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
Ing. S. Teplík, Jiří Špak
Pořad schůze rady:
- 48/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 48/02 Finanční záležitosti
- 48/03 Různé
Hlasování 5 pro

4) RMě souhlasí s předáním kanalizační stoky ve Školní ul. o délce
204 m mezi pozemkovými parcelami číslo 1913/2 a 3132/1
v k.ú. Bečov nad Teplou (dle znaleckého posudku v hodnotě
380.940,-Kč) do majetku VSOZČ a doporučuje ke schválení ZMě
schválit
Hlasování 5 pro
5) RMě souhlasí s předáním vodovodní přípojky v ul. Tovární do
VSOZČ a RMě doporučuje ZMě ke schválení
Hlasování 5 pro
6) RMě schvaluje smlouvu mezi městem Bečov nad Teplou a LČR
s.p. týkající se odkoupení pozemku – p.p.č. 370/1 o výměře
513 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Vodná u Bečova
nad Teplou, zaměřeného dle GP č. 76-109/2007, a to za kupní
cenu stanovenou ve výši =24.475,-Kč. Koupě schválená na 8. ZMě
ze dne 3. června 2008 bod jednání 08/04/01 a ukládá starostce
podepsat uvedenou smlouvu
Hlasování 5 pro
7) RMě schvaluje podání žádosti týkající se části p.p.č 255 o celkové výměře 47,66 m2. v k.ú. Vodná a souhlasí s požadavkem
zapsání do katastru nemovitostí majetku města Bečov nad Teplou
Hlasování 5 pro
8) RMě bere na vědomí informace místostarosty o projednávaném požadavku města Bečov nad Teplou vůči Pozemkovému
úřadu v Karlových Varech, týkající se převodu studní v k.ú. Bečov
nad Teplou umístěných na pozemcích jiných vlastníků a to na
vklíněných či odloučených parcelách (p.p.č. 477/2, 3171, 3173/1,
1120, 1129, 1130)
Hlasování 5 pro
9) RMě ukládá starostce a místostarostovi připravit podklady pro
zveřejnění nabídky pronájmu bečovských městských lesů
Termín kontroly 22. září 2008
Hlasování 5 pro
10) RMě ukládá starostce připravit podklady na výběrové řízení
pro přijetí zaměstnance Městského úřadu Bečov nad Teplou
Termín kontroly 22. září 2008
Hlasování 5 pro
11) RMě schvaluje smlouvu mezi městem Bečov nad Teplou a LČR
s.p. týkající se odkoupení pozemku – p.p.č. 370/1 o výměře
513 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Vodná u Bečova
nad Teplou, zaměřeného dle GP č. 76-109/2007, a to za kupní
cenu stanovenou ve výši =24.475,-Kč. Schváleno ZMě č. 8 bod
jednání 08/04/01
Hlasování 5 pro
12) RMě schvaluje smlouvu mezi městem Bečov nad Teplou a panem Stanislavem Luskem z Dýšiny, s předmětem plnění: roční
údržba fotbalového hřiště - regenerace trávníku, hnojení, postřiky
proti plísním a plevelům, zazimování trávníku, za celkovou cenu
díla včetně DPH 199.896,- Kč
Hlasování 5 pro
48/03 Různé
1) RMě bere na vědomí informace starostky
a) o návštěvě 13 starostů a zástupce regionu z oblasti Eschenburgu 23. července 2008
b) o návštěvě reprezentantů města Florennes z Belgie a to 9. září
tohoto roku a probíhající komunikaci mezi oběma městy
Hlasování 5 pro
2) RMě bere na vědomí stížnost pana Kazmirčíka týkající se jeho
nesouhlasu s vybudováním přístupové cesty sousedící s nemovitostí v jeho vlastnictví. RMě konstatuje, že v současnosti nepřipravuje záměr výstavby přístupové cesty v uvedené lokalitě z rozpočtu
města na rok 2008
Hlasování 5 pro
3) RMě bere na vědomí a) informaci starostky o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ul. Pod Zámkem
a náměstí 5. května ve dnech 19. a 20. července v souvislosti s konáním Bečovských slavností
b) předložený rozpis organizačních úkolů souvisejících s přípravou
a průběhem slavností a seznam kontaktů na odpovědné osoby
a probíhající mediální upoutávky
Hlasování 5 pro
4) RMě bere na vědomí informace místostarosty o projednání
žádostí na odstranění stromů mezi Rybářskou a Plzeňskou ulicí
a souhlasné vyjádření města
Hlasování 5 pro

bečovský zpravodaj
V Bečově nad Teplou dne 18. 07. 2008
Schůze RMě ukončena v 19 30 hod.
Ing.Petr Kužvart
místostarosta 
Zapsala: Oľga Haláková

Oľga Haláková
starostka města

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
49. zasedání RMě konané v pátek 25. července 2008
od 15.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
49 /01 Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 15.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Ing. S. Teplík, J. Špak
Omluvena: Mgr. M. Beerová, přítomna od 16.12 hod. bodu
jednání č. 49/02/03
Pořad schůze rady:
- 49/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 49/02 Finanční záležitosti
- 49/03 Různé
Hlasování 4 pro
PŘIJATÁ USNESENÍ k jednotlivým následujícím bodům
dle pořadu schůze RMě:
49/02 Finanční záležitosti
1) RMě bere na vědomí žádost manželů Janouškových o koupi p.p.č. 1617/2 o celkové výměře 2 482 m2, požadovaná výměra 2.334
m2 a doporučuje ZMě ke schválení za navrhovanou cenu 40,- Kč
za 1m2 a ukládá místostarostovi připravit návrh do ZMě
Hlasování 4 pro
2) RMě bere na vědomí žádost paní Mgr. J. Beránkové o koupi
pozemku p.p.č. 3213/1 a doporučuje ZMě ke schválení vyhlá
šení záměru prodeje tohoto pozemku za navrhovanou cenu 60,- Kč
za 1m2
Hlasování 4 pro
3) RMě schvaluje smlouvu s BMI SYSTÉM CZECH, a.s. Ostrava,
zastoupenou Ing.B.Blažejem s předmětem plnění údržba a podpora programového produktu CLIX2006 včetně dokladů a to v souvislosti s Registrem oznámení zákona o střetu zájmů
Hlasování 4 pro
4) RMě souhlasí s uzavřením dohody na konzultační a poradenskou činnost pro Městský úřad Bečov nad Teplou s panem Janem
Lisým z Ostrova
Hlasování 4 pro
5) RMě schvaluje krátkodobý pronájem 3 m2 na p.p.č. 3113/1
v prostoru před radnicí, Spolku hudby a tradic středověku z Brna za
účelem kulturní produkce, střelby z kuše a z luku na terč v měsíci
srpnu a září 2008 za cenu 50 Kč/m2, tedy celkem za150 Kč/den
Hlasování 5 pro
6) RMě bere na vědomí dopis majitele Café Restaurant RIČ,
souhlasí s předloženým návrhem užívání veřejného prostranství
a ukládá paní Žákové provést výpočet poplatku a vyúčtovat
Hlasování 5 pro
49/03 Různé
1) RMě ukládá pí. Žákové zajistit prostřednictvím nabízené účelové dotace volební paraván
Hlasování 5 pro
2) RMě bere na vědomí informace starostky o postupu zpracování
změny č. 1 Územního plánu města. Magistrát města Karlovy Vary
v současnosti zpracovává zadání změny
Hlasování 5 pro
3) RMě bere na vědomí informace starostky o průběhu rekonstrukce ústředního topení v základní škole
Hlasování 5 pro
4) RMě souhlasí s požadavkem Státního hradu a zámku na přidělení 2 parkovacích karet na vytipovaná místa před vstupní branou
zámku pro pracovní účely a to bezplatně
Hlasování 5 pro
5) RMě bere na vědomí informace starostky
a) o konání Národního zahájení EHD 2008 v Táboře a Konferenci
SHSČMS v říjnu 2008
b) setkání Školy obnovy venkova 2008 v září 2008 v Hořicích
c) připravovaný celoroční plán údržby města

d) o uskutečněné konzultaci nad návrhem studie revitalizace
centra města s autory studie, dopravním inženýrem a předsedou
Výboru MPZ termínu předání 1. srpna 2008
Hlasování 5 pro
6) RMě schvaluje podání žádosti o zařazení na seznam kulturních
památek Ministerstva kultury ČR budovu Základní umělecké školy
J.Labitzkého v Bečově nad Teplou a budovu „Staré pošty“
Hlasování 5 pro
7) RMě bere na vědomí informace místostarosty o konání Valné
hromady Západočeského energetického sdružení obcí v září 2008
s programem jednání o případné likvidaci sdružení
Hlasování 5 pro
8) RMě a) bere na vědomí informace místostarosty o stanovisku
ČEZ Distribuce, a.s. k žádosti o připojení nového odběrného místa
v Rybářské ul. ze stávající distribuční sítě
b) ukládá místostarostovi dle vyjádření ČEZ Distribuce a.s. č.j.
398/2008 ze dne 02. 07. 2008 připravit všechny potřebné
podklady k žádosti o kolaudaci a realizaci nutných finančních
úhrad souvisejících se zprovozněním elektrické přípojky
Hlasování 5 pro
V Bečově nad Teplou dne 30. 07. 2008
Schůze RMě ukončena v 19.30hod.
Ing.Petr Kužvart
Oľga Haláková
místostarosta
starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
50. zasedání RMě konané v pondělí 11. srpna 2008
od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
50 /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:
- 50/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 50/02 Finanční záležitosti
- 50/03 Příprava 9. ZMě
- 50/04 Různé
Hlasování 5 pro
PŘIJATÁ USNESENÍ k jednotlivým následujícím bodům
dle pořadu schůze RMě:
50/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje finanční úhradu firmě Stavby mostů Praha, JHP
Praha v maximální výši 70.000,- Kč na realizaci dvou částí chodníku navazujícího na novou stavbu mostu přes řeku Teplá a to: na
pravé straně břehu řeky Teplá v úseku mezi mostem a ulicí Úzká,
kde bude chodník navazovat na přechod pro chodce do ul. Nádražní a na levé straně řeky v ul.Nádražní propojení mostu a stávajícího
chodníku a ukládá místostarostovi jednat dále o snížení ceny
realizace a volbě vhodného povrchového materiálu(žula)
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření (RO) č. 10/2008
Zvyšují se příjmy pol. 4122 ÚZ 14004 - 117.423,- Kč - neinv.
dotace KÚ, odborná příprava členů, věcné vybavení hasičů
Zvyšují se výdaje § 5512 pol. 5137 ÚZ 14004 – 114.693, -Kč –
věcné vybavení hasiči § 5512 pol. 5029 ÚZ 14004 - 2.730,- Kč –
odborná příprava hasiči
RO č. 11/2008
Přesun z § 3113 pol. 6351
350.000,- Kč - topení ZŠ a MŠ
na § 3313 pol. 6121
350.000,- Kč – topení ZŠ a MŠ
RO č. 12/2008
Přesun z § 3419 pol. 6121
200.000,- Kč - fotbalové hřiště
na § 3419 pol. 5169
200.000,- Kč - fotbalové hřiště
RO č. 13/2008
Zvyšují se příjmy pol. 4121
94.414,- Kč 
neinv. příspěvek od obcí
Zvyšují se výdaje § 3319 pol. 5192
33.900,- Kč 
neinv. příspěvek Bečovské slavnosti
Zvyšují se výdaje § 6171 5… 60.514,- Kč - činnost místní správy
Hlasování 5 pro

3) RMě schvaluje finanční částku ve výši 5.000,- Kč na pořízení
dárkových tašek s materiály o městě Bečov nad Teplou u příležitosti návštěvy historického spolku z Florennes z Belgie
Hlasování 5 pro
4) RMě bere na vědomí informaci starostky o jednání s Povodím
Ohře st.p.o záležitosti zjištění opuštěného majetku betonového
jezu v řece Teplé a předběžné dohodě s městem o postupu řešení
s termínem říjen 2008
Hlasování 5 pro
50/03 Příprava 9. ZMě
RMě schvaluje konání 9. Zastupitelstva města Bečov nad Teplou
v úterý 02. 09. 2008
od 17. hodiny v Základní umělecké škole J. Labitzkého v koncertním sále a dále návrh programu jednání 9.ZMě takto:
Program 9. ZMě
9/01 zahájení a organizační záležitosti
9/02 kontrola plnění usnesení
9/03 naplňování a čerpání rozpočtu města a přijatá
rozpočtová opatření
9/04 záměry, prodeje a převody pozemků
9/05 informace o důležitých jednáních (ÚP, kontrolní dny apod.)
9/06 vklad majetku do VSOZČ
9/07 různé- změny OZV, Osadní výbory a další
Hlasování 5 pro
50/04 Různé
1) RMě bere na vědomí nabídku služby psího útulku firmy D. Hrbáčka z Rovné za roční paušál ve výši 11,- Kč na obyvatele
Hlasování 5 pro
2) RMě bere na vědomí informaci o umístění kontejneru pro
elektroodpad v objektu radnice a ukládá paní Žákové propagovat
tuto možnost zapojení se do projektu „Zelená obec“ formou SMS
a plakátku
Hlasování 5 pro
3) RMě bere na vědomí žádost paní Sedlákové o pokácení stromů
v Plzeňské ulici a ukládá místostarostovi zjistit skutečný stav
porostů
Hlasování 5 pro
4) RMě bere na vědomí informace starostky o připravovaném koncertě v říjnu 2008 pěveckého dětského sboru z Prahy a z Frankfurtu za účasti bečovských dětí
Hlasování 5 pro
5) RMě bere na vědomí informaci starostky o stanovení mini
málního počtu členů okrskové volební komise ve volebním okrsku
č. 1 – Bečov nad Teplou, Vodná, Krásný Jez, v souvislosti s konáním
voleb do zastupitelstva Karlovarského kraje ve dnech 17. – 18. 10.
2008
Hlasování 5 pro
6) RMě bere na vědomí informace starostky o opravě komunikace
v Krásném Jezu, situaci týkající se problému s nově budovanými
rybníky a černé skládce v jejich blízkosti
Hlasování 5 pro
V Bečově nad Teplou dne 12. 08. 2008
Schůze RMě ukončena v 18.30 hod.
Ing.Petr Kužvart
Oľga Haláková
místostarosta
starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
51. zasedání RMě konané v pondělí 18. srpna 2008
od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
51 /01 Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P.Kužvart, Mgr. M. Beerová
Omluven: J.Špak
Ing. S. Teplík přítomen od bodu 51/03
Pořad schůze rady:
- 51/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 51/02 Finanční záležitosti
- 51/03 Školská rada ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
- 51/04 Různé
Hlasování 3 pro
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bečovský zpravodaj
PŘIJATÁ USNESENÍ k jednotlivým následujícím bodům
dle pořadu schůze RMě:
50/02 Finanční záležitosti
1) RMě bere na vědomí nabídku Klubu českých turistů na umístění
inzerce města Bečov nad Teplou
Hlasování 3 pro
2) RMě bere na vědomí informace starostky o možnosti odvozu
elektroodpadu a ukládá starostce předložit závěry jednání s firmou D+P REKONT z Plzně
Termín kontroly 6. října 2008
Hlasování 3 pro
3) RMě bere na vědomí žádost paní Kvitové o koupi p.p.č.
3213/1.v k.ú. Bečov nad Teplou a doporučuje zastupitelstvu
města ke schválení zveřejnění záměru
Hlasování 3 pro
4) RMě bere na vědomí žádost paní Drobílkové o koupi pozemku
před domem ve Školní ul. č.p.145 k.ú. Bečov nad Teplou a ukládá
starostce odpovědět na žádost
Hlasování 3 pro

PŘIJATÉ USNESENÍ :
52/02 ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
1) RMě bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky ZŠ a MŠ Bečov
nad Teplou paní Mgr. M. Kulawiakové ke dni 25. srpna 2008 a
rada města určuje k převzetí veškeré agendy ředitelky Základní
školy a mateřské školy Bečov nad Teplou, paní Janu Brožovou, trvale bytem Otročín 93, PSČ 364 63, v termínu do 28. srpna 2008
a ukládá starostce města zajistit předání tohoto rozhodnutí
Hlasování 3 pro
Bečově nad Teplou dne 25.08.2008
Schůze RMě ukončena v 17.30 hod.
Ing. Stanislav Teplík
Oľga Haláková
člen rady města
starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
53. zasedání RMě konané v úterý 26. srpna 2008
od 18.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou

5) RMě bere na vědomí žádost paní Boučkové o p.p.č. 371/1 o výměře 25 m2 v k.ú. Vodná a doporučuje ZMě zachovat vlastnické
vztahy jak jsou doposud vzhledem k tomu, že jde o přístupový
pozemek k parcelám ve vlastnictví více osob
Hlasování 3 pro

53 /01 Zahájení a organizační záležitosti

6) RMě schvaluje Rozpočtové opatření
RO č. 14/2008
Zvyšují se příjmy § 6171 pol. 311 24.475,- Kč prodej pozemků
Zvyšují se výdaje § 6171 pol. 6130 24.475, Kč koupě pozemků
Hlasování 3 pro

Hosté: paní J. Brožová, Mgr. J.Rudolfová

51/03 Školská rada ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
1) RMě
- ruší dosavadní pravidla voleb členů Školské rady ZŠ a MŠ Bečov
nad Teplou, Volební řád pro volbu členů školské rady z roku 2005
- schvaluje Volební řád pro konání voleb členů Školské rady ZŠ
a MŠ Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvkovou organizaci ve znění jak je uvedeno v příloze tohoto zápisu, s účinností
dnem schválení RMě
- stanovuje počet členů Školské rady ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou,
okres Karlovy Vary, příspěvková organizace v počtu 6 členů
- jmenuje do nové Školské rady ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou za zřizovatele město Bečov nad Teplou tyto dva zástupce: Bc. Vladimíra
Dicá, Mgr. Jitku Rudolfovou
Hlasování 4 pro
51/04 Různé
1) RMě bere na vědomí informaci KÚ KK odbor regionálního
rozvoje o možnosti dotace na úpravu válečných hrobů
Hlasování 4 pro
2) RMě bere na vědomí informaci starostky o rozhodnutí Okresního soudu v Karlových Varech na vykonání obecně prospěšných
pomocných prací odsouzené ženy pro Městský úřad Bečov nad
Teplou
Hlasování 4 pro
V Bečově nad Teplou dne 20. srpna 2008
Schůze RMě ukončena v 19.50 hod.
Mgr. Milada Beerová
členka rady města
Zapsala: Oľga Haláková

Oľga Haláková
starostka města

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
52. zasedání RMě konané v pondělí 25. srpna 2008
od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
52 /01 Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Mgr. M. Beerová, Ing. S. Teplík
Omluveni: Ing. Kužvart, J. Špak
Pořad schůze rady:
- 52/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 52/02 ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Hlasování 3 pro
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Jednání zahájeno v 18.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Mgr. M. Beerová, Ing. S. Teplík
Omluveni: Ing. P. Kužvart, J.Špak
Pořad schůze rady:
- 53/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 53/02 Jmenování ředitelky ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
- 53/03 Konkurzní řízení
Hlasování 3 pro
PŘIJATÁ USNESENÍ k jednotlivým následujícím bodům
dle pořadu schůze RMě:
53/02 Jmenování ředitelky ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
1) RMě jmenuje podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2008 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a § 33 odst. 3 písm. e), zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů do funkce ředitelky Základní školy a mateřské školy Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary,
příspěvkové organizace paní Mgr. Jitku Rudolfovou, trvale bytem
Vodná 13, 364 64 Bečov nad Teplou s účinností od 28. srpna
2008 a to na dobu určitou, do doby obsazení funkce ředitele školy
na základě výsledku konkurzního řízení a dále určuje jmenovanou
ředitelku Mgr. J. Rudolfovou k převzetí veškeré agendy ředitelky
školy od paní Jany Brožové, určené k převzetí agendy dnem 26. srpna 2008 a ukládá starostce města zajistit předání jmenování
Hlasování 3 pro
53/03 Konkurzní řízení
1) RMě schvaluje vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele
Základní školy a mateřské školy Bečov nad Teplou, okres Karlovy
Vary, příspěvková organizace a ukládá starostce města zajistit
provedení konkurzního řízení
Hlasování 3 pro
V Bečově nad Teplou dne 26. 08. 2008
Schůze RMě ukončena v 21.30 hod.
Ing. Stanislav Teplík
člen rady města
Zapsala: Oľga Haláková

Oľga Haláková
starostka města

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
54. zasedání RMě konané v pondělí 1. září 2008
od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
54 /01 Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová
Omluven: J. Špak, Ing. S. Teplík
Hosté: p.Šulc, Mgr. J.Rudolfová

Pořad schůze rady:
- 54/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 54/02 Školská rada ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
- 5 4/03 Stanovení platu ředitelce školského zařízení města
ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvkové
organizace
- 54/04 Různé
Hlasování 3 pro
PŘIJATÁ USNESENÍ k jednotlivým následujícím bodům
dle pořadu schůze RMě:
54/02 Školská rada ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
a) RMě bere na vědomí vzdání se paní Mgr. Jitky Rudolfové mandátu členky Školské rady ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, jmenované
zřizovatelem dne 18. srpna 2008, bod jednání RMě 51/03
b) RMě jmenuje do nové Školské rady ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou,
která bude volena v nejbližší době, za zřizovatele město Bečov nad
Teplou, pana Mgr. Bohumila Adamce
Hlasování 3 pro
54/03 Stanovení platu ředitelce školského zařízení města ZŠ a MŠ
Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace
RMě schvaluje výši platu ředitelce školského zařízení paní Mgr. Jitce Rudolfové na základě nařízení vlády č. 564/2006 Sb.o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách ze dne 6. prosince 2006 s účinností od 1. září 2008. Nový platový výměr je
v příloze zápisu RMě v neveřejné části
Hlasování 3 pro
54/04 Různé
1) RMě ukládá starostce ve spolupráci s V. Šulcem předložit
n abídky na provedení opravy komínové vložky, které hrozí protržení
Termín kontroly 8. září 2008
Hlasování 3 pro
2) RMě bere na vědomí informace ředitelky základní školy o úvazcích pedagogů a další
Hlasování 3 pro
3) RMě vyslovuje poděkování všem, kteří pomohli řešit situaci v ZŠ
a MŠ Bečov nad Teplou po vzdání se funkce ředitelky k datu
25. srpna 2008 a to bez přípravy zahájení školního roku
Hlasování 3 pro
V Bečově nad Teplou dne 5. září 2008
Schůze RMě ukončena v 17.30 hod.
Ing. Petr Kužvart
Oľga Haláková
místostarosta města
starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
55. zasedání RMě konané v pondělí 8. září 2008
od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
55 /01 Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. Kužvart, Mgr. M. Beerová, Ing. S. Teplík
Omluveni: J. Špak
Pořad schůze rady:
- 55/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 5 5/02 Vyhlášení konkursu na funkci ředitele ZŠ
a MŠ Bečov nad Teplou
- 55/3 Jmenování členů konkursní komise
Hlasování 4 pro
PŘIJATÉ USNESENÍ :
55/02 Vyhlášení konkursu na funkci ředitele/ky ZŠ a MŠ Bečov
nad Teplou
1)RMě Bečov nad Teplou v souladu s ustanovením § 166 odst.
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích, vyhlašuje konkursní
řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary,
příspěvková organizace“. V příloze tohoto zápisu je formulář veřejného oznámení, včetně přihlášky, obsahových náležitostí přihlášky, termínu podání přihlášek a další
Hlasování 4 pro

bečovský zpravodaj
55/03 Jmenování členů konkursní komise
1) RMě jmenuje v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb.
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí (termín
podání přihlášek do 10. 10. 2008), do komise konkursního řízení
na obsazení f unkce ředitele/ky ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
a) za zřizovatele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, starostku města Oľgu Halákovou a členku
RMě Mgr. Miladu Beerovou
b) ředitelku ZŠ Toužim Mgr.Zemanovou
c) pedagogického pracovníka příslušné školy: Mgr. Vlastu Řezníčkovou
d) za školskou radu: Miroslava Nepraše
Hlasování 4 pro
2) RMě bere na vědomí informace starostky o podaných žádostech na Krajský úřad KK a ČSI Karlovy Vary na určení zástupců za
jmenované instituce do komise konkursního řízení
Hlasování 4 pro
V Bečově nad Teplou dne 13.září 2008
Schůze RMě ukončena v 17.00 hod.
Ing.Petr Kužvart
místostarosta
Zapsala: Oľga Haláková

Oľga Haláková
starostka města

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
56. zasedání RMě konané v pondělí 15. září 2008
od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
56 /01 Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
Ing. S. Teplík
Omluven: J. Špak
Pořad schůze rady:
- 56/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 56/02 Finanční záležitosti
Hlasování 4 pro
PŘIJATÁ USNESENÍ k jednotlivým následujícím bodům
dle pořadu schůze RMě:
56/02 ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
1) RMě bere na vědomí informace místostarosty o situaci MSB s.r.o.
Hlasování 4 pro
2) RMě ukládá Ing. S.Teplíkovi předložit cenový návrh realizace
městského kotce
Hlasování 4 pro
3) RMě schvaluje smlouvu o dílo „Panoramatický plán města
Bečova nad Teplou“ mezi městem Bečov nad Teplou a firmou
M-plan s.r.o. Přimda, zastoupenou p.Radkem Míkou, za celkovou
cenu díla ve výši 150.000,- Kč (dotace Karlovarského kraje na tuto
realizaci je již poskytnuta ve výši 95.000,- Kč)
Hlasování 4 pro
4) RMě schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace mezi
městem Bečov nad Teplou a Římskokatolickou farností Bečov
nad Teplou na základě smlouvy o výpůjčce objektu fary ve výši
17.740,-Kč na opravu klempířských prvků
Hlasování 4 pro
5) RMě schvaluje nákup lamp veřejného osvětlení u mostu, ve
Školní ul. a ulici bezejmenné ve finanční výši do 23.000,- Kč
Hlasování 4 pro
6) RMě bere na vědomí informace místostarosty o závěrečné
prohlídce mostu a ukládá místostarostovi dokončit formální
záležitosti týkající se realizace chodníku
Hlasování 4 pro
V Bečově nad Teplou dne 19. září 2008
Schůze RMě ukončena v 20.30 hod.
Ing. Petr Kužvart
místostarosta
Zapsala: Oľga Haláková

Oľga Haláková
starostka města

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
57. zasedání RMě konané v pondělí 29. září 2008
od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
57/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. Kužvart, Mgr. M. Beerová, Ing. S. Teplík
Omluven: J. Špak
Pořad schůze rady:
- 57/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 57/02 Personální záležitosti
- 57/03 Finanční záležitosti
- 57/04 Různé
Hlasování 4 pro
PŘIJATÁ USNESENÍ k jednotlivým následujícím bodům
dle pořadu schůze RMě:
57/02 Personální záležitosti
RMě předává tímto osvědčení paní Ivaně Teshomeové, bytem
Úzká ul. 69, 364 64 Bečov nad Teplou, že se stala dnem 17. 09.
2006 členkou zastupitelstva města Bečov nad Teplou, jako náhradnice č. 1, (po písemném vzdání se mandátu členky ZMě města
Bečov nad Teplou paní Dagmar Bláhové, dne 16. 09. 2008, č.j.
543/2008 - Volební strana č.4 – Strana zelených). RMě ukládá
starostce města doručit toto osvědčení o získání mandátu člena
ZMě do rukou paní Ivany Teshomeové.
Schváleno 4 hlasy
57 /03 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje zadání zpracování projektu veřejného osvětlení
v Krásném Jezu v úseku na cestě na nádraží, firmě ELEKTROPLAN
s.r.o., sídlo: Nejdecká 160/8 360 05 Karlovy Vary IČ: 263 94 472
za maximální cenu do 10.000,-Kč, včetně DPH
Hlasování 4 pro
2) RMě schvaluje Rozpočtová opatření (RO)
RO č. 15/2008
Zvyšují se příjmy pol. 4122 org. 0009
95.000,- Kč
– Panoramatický plán města Bečov n.T., památkové zóny
Zvyšují se výdaje § 3322 pol. 5169 org.0009
95.000,- Kč
– Panoramatický plán města Bečov n.T., památkové zóny
RO č. 16/2008
Zvyšují se příjmy § 6171 pol. 3111 47.500,- Kč - prodej pozemků
Zvyšují se výdaje § 3322 pol. 5223
47.500,- Kč - příspěvek

na opravu kostela a fary
Hlasování 4 pro
RO č. 17/2008
Zvyšují se příjmy pol. 422 ÚZ 34054 300.000,- Kč - dotace KÚ

obnova kult.památky
Zvyšují se výdaje § 3322 pol. 5171 ÚZ 34054
300.000,- Kč

– oprava šindelové střechy
RO č. 18/2008
Zvyšují se příjmy pol. 4111 ÚZ 98193
20.000,- Kč

- dotace volby do zastupitelstva kraje
Zvyšují se výdaje § 6115 pol. 5…ÚZ 98193
20.000,- Kč

- volby do zastupitelstva kraje
RO č. 19/2008
Zvyšují se příjmy § 6171 pol. 3111
60.000,- Kč

- příjmy z prodeje pozemků
Zvyšují se výdaje § 3319 pol. 5169
30.000,- Kč

- kovářské sympozium
Zvyšují se příjmy § 3631 pol. 5171
30.000,- Kč

- oprava veřejného osvětlení
Hlasování 4 pro
3) RMě schvaluje pro realizaci opravy mostku ve Vodné, ze tří předložených nabídek, firmu CONTECH Žlutice, za celkovou cenu
275.000,- Kč bez DPH. RMě ukládá místostarostovi projednat
třetinovou finanční spoluúčast s Lesy ČR a Lesní společností s.r.o.
Bečov nad Teplou a pověřuje starostku podpisem smlouvy za město Bečov nad Teplou, přičemž finanční náklady města, třetinový
podíl, budou v celkové výši 92.000,- Kč
Termín kontroly 20. října 2008
Hlasování 4 pro
4) RMě souhlasí se záborem městské komunikace před RD
Kostelní 195, vlastník Ing.T.Dubský, na dobu 14 dnů od ohlášení,
bezplatně, v případě delší doby záboru nad 14 dnů, za poplatek
10,- Kč/den/m2
Hlasování 4 pro

5) RMě ukládá starostce předložit závěry jednání s firmou D+P
REKONT z Plzně, o nabídce odvozu elektroodpadu a porovnat s nabídkou odvozu nebezpečného odpadu firmy ASP Karlovy Vary
Termín kontroly 20. října 2008
Hlasování 4 pro
6) RMě bere na vědomí předloženou zprávu místostarosty o plánu
a nutných opatřeních při hospodaření s městskými lesy a lesními
pozemky a finančních nákladech, potřebných na údržbu, zásahy
ochrany lesa, oplocení, přípravu pasek apod., které činí zhruba
trojnásobek z dosavadního ročního příjmu z lesa. RMě projedná
možné varianty další existence MSB s.r.o, při zajištění zákonných
povinností města, úklidu, veřejném osvětlení, údržbě hřbitova,
zimní údržbě atd. na příštím jednání 13. října 2008
Hlasování 4 pro
7) RMě schvaluje pracovní výkon funkce ředitelky Základní školy
a mateřské školy Bečov nad Teplou, paní Mgr. J. Rudolfové, na plný
úvazek od 1. října 2008 a RMě ukládá starostce předat ředitelce
upravený platový výměr
Hlasování 4 pro
8) RMě schvaluje z dvou předložených nabídek, na provedení
opravy střechy Základní umělecké školy J. Labitzkého v Bečově
nad Teplou, realizátora opravy firmu: Ernest Számel Bečov nad
Teplou a předloženou Smlouvu o dílo za celkovou cenu díla
151.500,- Kč
Hlasování 4 pro
57/04 Různé
1) RMě bere na vědomí informace o pokračujícím sporu –
p. G Schneider – pí J. Klimešová o stavbě komínu a jeho užívání
a RMě se ztotožňuje, se stanoviskem Stavebního úřadu Toužim
Hlasování 4 pro
2) RMě doporučuje předsedům výborů ZMě, aby předložili materiály o jednání výborů v roce 2008, (zápisy kontrol o hospodaření na
ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, o postupu stavebních prací v hasičské
zbrojnici apod.), do konání prosincového ZMě
Termín kontroly 7. listopadu 2008
Hlasování 4 pro
3) RMě bere na vědomí informaci starostky o žádosti změny
příslušného variabilního symbolu a závazných parametrů, v rámci
smlouvy s Karlovarským krajem – změna investičního na neinvestiční příspěvek, týkající se dotace na rekonstrukci ústředního
topení v základní škole
Hlasování 4 pro
4) RMě schvaluje vytvoření pracovní skupiny (PS), zabývající se
přípravou a realizací projektové dokumentace projektu „Revitalizace centra města Bečov nad Teplou a ukládá starostce a místostarostovi připravit jmenování členů skupiny
a) termín svolání PS v nejbližším možném čase
b) předložit RMě komentář k odevzdané Arch.-urb. Studii revitalizace…
c) připravit k předání polohopis a výškopis řešeného území
(včetně souhlasu zpracovatele)
d) zajištění vyjádření dotčených správců inženýrských. sítí v centru města (formou plné moci zpracovateli)
Hlasování 4 pro
5) RMě ukládá starostce zajistit předložení nabídek firem na
zpracování projektové dokumentace Revitalizace centra města,
po zajištění souhlasu zpracovatele Architektonicko-urbanistické
Studie revitalizace centra města, o poskytnutí základních informací případným zájemcům o vypracování projektové dokumentace
Termín kontroly 20. října 2008
Hlasování 4 pro
6) RMě bere na vědomí informace starostky o připravovaném
umístění čekárny pro občany, užívající autobusové spoje na náměstí a RMě souhlasí v jedné z variant připravovaných řešení,
s přemístěním informačních tabulí na náměstí u telefonní budky.
RMě ukládá starostce předložit situační nákres, vhodný návrh
umístění na pozemku města nebo soukromém pozemku, dle
dohody, včetně vyjádření NPÚ Loket
Termín kontroly 20. října 2008
Hlasování 4 pro
7) RMě bere na vědomí informaci o konání:
a) koncertu německých hudebníků z Frankfurtu dne 11. října od
17.00 hodin v ZUŠ J.Labitzkého
b) česko-německého koncertu 50 členného dětského pěveckého
sboru z Prahy, Frankfurtu a Bečova n/T dne 16. října od 18.00 hod.
– 1. část v kostele sv. Jiří a druhá v ZUŠ J.L.
Hlasování 4 pro
V Bečově nad Teplou dne 03. října 2008
Schůze RMě ukončena v 21.30 hod.
Ing. Petr Kužvart
Oľga Haláková
místostarosta
starostka města
Zapsala: Oľga Haláková
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Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
58. zasedání RMě konané v pondělí 13. října 2008
od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
58/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
Ing. S. Teplík přítomen od bodu č. 58/02/04
Omluven: J. Špak
Hosté: paní Sidorjaková, starostka města Krásno
Pořad schůze rady:
- 58/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 58/02 Finanční záležitosti
- 58/03 Různé
Hlasování 3 pro
PŘIJATÁ USNESENÍ k jednotlivým následujícím bodům
dle pořadu schůze RMě:
58/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje rámcovou smlouvu s firmou D+P REKONT, zastoupenou Jiřím Pejčochem, jednatelem společnosti z Plzně, týkající se odběru a ekologického využití nebo
odstranění odpadních elektrických a elektronických zařízení a RMě pověřuje starostku města podpisem smlouvy
Hlasování 3 pro
2) RMě bere na vědomí informaci o šetření PČR, týkající se
financování fotbalového hřiště a botanické zahrady a RMě
ukládá starostce a MěÚ zaslat požadované podklady v daném termínu
Hlasování 3 pro
3) RMě bere na vědomí upozornění manželů Mahovských
z Plzeňské ul.na narušený skalní masiv a ukládá místostarostovi zjistit skutečný stav skály na p.p.č. 634/1 a upozornit vlastníka pozemku LČR a.s. na nebezpečí a ohrožení
zdraví majitelů nemovitosti, v blízkosti skály
Termín kontroly 20. října 2008
Hlasování 3 pro
4) RMě schvaluje zadání geometrického plánu (GP), týkajícího se oddělení pozemku, na kterém stojí pomník v k.ú
Krásný Jez a ukládá místostarostovi zadat zpracování
GP a informovat majitele příslušného pozemku p.p.č. 7/1,
o postupu přípravy odkoupení odděleného pozemku městem
Termín kontroly 20. října 2008
Hlasování 4 pro
5) RMě schvaluje
a) smlouvu o sdružení finančních prostředků za účelem
realizace projektu „Oprava mostku Vodná – Bečov nad Teplou, p.p.č. 357/1 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou na
místní komunikaci, mezi Městem Bečov nad Teplou a Lesní
společností Bečov, s.r.o. se sídlem v Bečově nad Teplou
b) Smlouvu o dílo mezi městem Bečov nad Teplou a vybranou firmou CONTECH SERVICES Žlutice, zastoupenou
Petrem Chemickým, která bude realizovat projekt opravy
mostku ve Vodné. Tato smlouva o dílo je nedílnou součástí
smlouvy o sdružení finančních prostředku za účelem realizace projektu pod bodem a) a ukládá starostce obě smlouvy podepsat
Hlasování 4 pro
58 /03 Různé
1) RMě bere na vědomí žádost paní Tošnerové a dalších
občanů o odstranění nadměrné hlučnosti na komunikaci
Plzeňská, způsobené netěsnícím krytem kanalizačních
těles a nerovností na komunikaci a ukládá MěÚ zaslat
stížnost odpovědné firmě Vodárny a kanalizace, a.s.
Karlovy Vary
Hlasování 4 pro
2) RMě bere na vědomí vzdání se členství pana Petra Sivíčka v Osadním výboru Krásný Jez
Hlasování 4 pro
3) RMě schvaluje smlouvu, týkající se umístění telefonních
čísel v Bílých stránkách na rok 2009, s firmou Mediatel
Praha, za celkovu cenu 1130,50 včetně DPH
Hlasování 4 pro
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4) RMě bere na vědomí informace o vstupním jednání za
účasti starostky a místostarosty, týkajícím se plánované
železniční zastávky v Krásném Jezu se závěrem: nyní se
zpracovává projekt a předpoklad realizace je červen 2009
Hlasování 4 pro
5) RMě bere na vědomí zápis z 3. jednání Sdružení obcí
Slavkovský les (SOSL) v Cihelnách z 1. 10. 2008
Hlasování 4 pro
6) RMě bere na vědomí výsledek konzultace se zástupci
Ministerstva vnitra a ukládá starostce připravit, ve spolupráci s předsedou Finančního výboru, návrh doplnění OZV
č. 5 do nejbližšího ZMě
Hlasování 4 pro
7) RMě souhlasí s podporou žádosti Státního hradu a zámku Bečov nad Teplou o získání certifikace cyklistického
místa pod značkou „Cyklisté vítáni“ pro Bečov nad Teplou
Hlasování 4 pro
8) RMě bere na vědomí informace starostky o jednání se
starostkou Krásna a Technickými službami města Loket
Hlasování 4 pro
9) RMě bere na vědomí informace starostky o jednání se
zástupci spoluorganizátorů Bečovských slavností pro rok
2009 a předpokládaném termínu konání 24. 07. 2009
(Hudební noc), 25. 07. a 26.07.2009 samotné Bečovské
slavnosti a to na téma 610 let města
Hlasování 4 pro
10) RMě jmenuje členkou/předsedou konkurzní komise
konkurzního řízení na funkci ředitele/lky Základní školy
a mateřské školy Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary,
příspěvková organizace:
a) dle zákona č.54/2005 Sb. § 2 odst.3/b, ředitelem krajského úřadu Karlovarského kraje určenou, paní Bc. Janku
Kotrabovou: - členkou komise
b) dle zákona č.54/2005 Sb. § 2 odst.3/e, ČŠI Karlovarským inspektorátem navrženým, pana Mgr. Jaroslava Šafránka – předsedou komise
Hlasování 4 pro
11) RMě jmenuje paní Vladimíru Žákovou tajemnicí konkurzní komise, pro organizační a administrativní zabezpečení jednání komise (§ 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb.)
konkurzního řízení na funkci ředitele/lky základní školy
Hlasování 4 pro
Bečově nad Teplou dne 17. října 2008
Schůze RMě ukončena v 20.30 hod.
Ing. Petr Kužvart 
Oľga Haláková
místostarosta 
starostka města
Zapsala: Oľga Haláková
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
59. zasedání RMě konané v pondělí 20. října 2008
od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
59/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
Ing. S. Teplík
Omluven: J. Špak
Pořad schůze rady:
- 59/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 59/02 Finanční záležitosti
- 59/03 MSB s.r.o.
- 59/04 Různé
Hlasování 4 pro
PŘIJATÁ USNESENÍ k jednotlivým následujícím bodům
dle pořadu schůze RMě:
59/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje pro zadání zpracování projektové dokumentace (se stavebním povolením), na akci „Revitalizace
centra města Bečov nad Teplou“ určení oblasti první etapy
realizace takto:
1. ulici Poštovní – dokončení zadláždění ulice
2. úprava prostoru před radnicí – úprava terénu a realizace
povrchu

3. úprava prostoru v horní části náměstí – mezi Nádražní,
Školní ulicí a náměstím 5. května, úprava terénu, včetně
zeleně, umístění laviček a kašny
4. průchody (schody) mezi Kostelní ulicí a náměstím
5. května a z Nádražní ul.do ul. Srázné
Hlasování 4 pro
2) RMě bere na vědomí informace starostky o postupu přípravy čekárny na autobusové zastávce na náměstí 5. května a uskutečněných konzultacích s příslušnými institucemi
Hlasování 4 pro
3) RMě bere na vědomí informace starostky o Zprávě o činnosti Komise k projednávání přestupků města Bečov nad
Teplou
Hlasování 4 pro
4) RMě bere na vědomí informace starostky o průběhu
voleb do zastupitelstva Karlovarského kraje (KK) v Bečově
nad Teplou, s konstatování téměř 38 % účasti voličů, tedy
vyšší než v minulých volbách do KK
Hlasování 4 pro
5) RMě schvaluje účast zástupců města na pracovní cestě
do oblasti Slavonicka, kterou pořádá Sdružení obcí Slavkovský les
Hlasování 4 pro
6) RMě schvaluje Rozpočtové opatření:
RO 20/2008
Přesun z § 6112 pol. 5023
12.000,- Kč ošatné
na § 6112 pol. 5179
2.000,- Kč ošatné
Přesun z § 6171 pol. 5011
12.000,- Kč ošatné
na § 6171 pol. 5179
12.000,- Kč ošatné
RO 21/2008
Přesun z § 3639 pol. 6121
11.900,- Kč

komunální služby, stavby
Přesun na § 3631 pol. 6121
11.900,- Kč

projektová dokumentace VO Krásný Jez
RO 22/2008
Přesun z § 3639 pol. 6121
178.500,- Kč

komunální služby, stavby
Přesun na § 3639 pol. 5166 - 178.500,- Kč architektonicko-urbanistická studie „Revitalizace centrální části města
Bečov nad Teplou“
RO 23/2008
Zvyšují se příjmy pol. 4122 ÚZ34054 - 72.000,-Kč obnova
kul. památky sloupu a sochy Panny Marie
Zvyšují se výdaje § 3322 pol. 5171 ÚZ 34054 – 72.000,- Kč
– obnova kul.památky sloupu a sochy Panny Marie
Hlasování 4 pro
7) RMě schvaluje
a) nájemní smlouvu mezi městem Bečov nad Teplou a firmou Bečovská hradní s.r.o., zastoupenou panem Jaroslavem Svobodou, týkající se užívání části veřejného prostranství před penzionem Hradní Bašta, p.p.č. 3113/19
v k.ú. Bečov nad Teplou o výměře 20 m2 - ve vlastnictví
města Bečov nad Teplou, za celkovou cenu 1,-Kč/rok
b) nájemní smlouvu mezi firmou Bečovská hradní s.r.o.,
zastoupenou panem Jaroslavem Svobodou týkající se části
p.p.č. 144/1 o 20 m2 v k.ú. Bečov nad Teplou - ve vlastnictví Bečovské hradní s.r.o. a městem Bečov nad Teplou, za
celkovou cenu 1,- Kč/rok, pro účely užívání pozemku jako
autobusové zastávky, včetně umístění dočasné stavby
čekárny; a dále RMě souhlasí se všemi ostatními body z nabídky firmy ze dne 1. října 2008 (v příloze zápisu RMě),
o spolupráci v oblasti propagace
Hlasování 4 pro
8) RMě schvaluje Dodatek ke smlouvě č.2/2008 ze dne
18. 4. 2008 mezi městem Bečov nad Teplou a firmou PPservis Procházka s.r.o.
Hlasování 4 pro
V Bečově nad Teplou dne 25. října 2008
Schůze RMě ukončena v 20.30 hod.
Ing. Petr Kužvart 
Oľga Haláková
místostarosta 
starostka města
Zapsala: Oľga Haláková
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Bečovské osady
Osada Krásný Jez

Osada Vodná

Ůprava komunikace

Projekt železniční zastávky v Krásném Jezu
umístěné v těchto místech je dokončen.
Předpokládaný termín realizace je červen 2009

Po mnohaletém čekání a urgování se konečně občané Vodné dočkali částečné opravy cesty
u řeky ke kovárně.

Mikulášská zábava organizovaná místními hasiči

V nedávné době byla dokončena několik měsíců
trvající oprava železničního mostu před vlakovou
zastávkou ve Vodné.

Nový mostek přes potok ve Vodné bude letos
dokončen

• V sobotu 26. 7. 2008 se konala historicky první svatba ve Vodné (mimo obřadní místnost v Bečově),
a to na zahradě u domu pana Dytrycha.
• V sobotu 2. 8. 2008 se vdávala v Bečově na terasách zámku „vodňačka“ Monika Bečvářová.

Vyznejte se ve Vašich penězích
V této rubrice najdete informace a náměty, jak nakládat se svými penězi co nejlépe. Zjistíte, co děláte s penězi správně, kde můžete o peníze přicházet a co by se dalo zlepšit. Dozvíte se, jak si sami můžete sestavit
vlastní finanční plán a aktivně tak řídit svoji finanční budoucnost.
Seznámíte se s osvědčenými a vyzkoušenými principy a koncepty, které Vám pomohou efektivně pracovat
s Vašimi penězi.
Zvažte, kolik času strávíte vyděláváním peněz v zaměstnání nebo kolik energie věnujete podnikání. Vyplatí se
věnovat ještě trochu času tomu, aby vydělané peníze pracovaly pro Vás. Peníze jsou primárním zhmotněním
našeho pracovního úsilí a určitě se vyplatí věnovat jim péči.
V dnešním článku najdete první tip, který Vám pomůže vydělat tisíce, možná i desítky tisíc navíc:
Mnoho lidí z různých důvodů nechává svoje finanční rezervy na běžném účtu v bance nebo v horším případě doma v obálce za knihovnou. Už jenom fakt, že peníze podléhají inflačnímu vlivu snižuje jejich hodnotu.

Například 100 tisíc na běžném účtu při úroku 0,3 % a čtyřprocentní inflaci bude mít po pěti letech kupní sílu
o dvacet tisíc nižšší. Jinými slovy – za pět let za tyto peníze nakoupíme totéž, co dnes stojí 80 tisíc.
TIP proVás:
Zkontrolujte, jestli máte peníze uložené tak, aby úrok alespoň pokrýval inflaci. Stáhněte si na níže uvedené
webové stránce kalkulačku, na které si můžete spočítat, o kolik Vám inflace znehodnotí Vaše peníze. Zeptejte
se ve Vaší bance, jestli Vám nabídne spořící účet s vyšším zúročením než je na běžném účtu. Banky dnes tyto
účty běžně mají. Zpravidla Vám tento produkt na přepážce sami nenabídnou, protože pro banku jsou peníze
na Vašem běžném účtu zajímavější než na spořícím účtu. Touto jednoduchou „inventurou“ můžete při stotisícovém vkladu vydělat na pětiletém horizontu dvacet tisíc korun.
V příštím článku najdete tip, jak vydělat další desítky tisíc navíc (například na hypotéce).

další rady a tipy najdete zde: www.janaadamova.cz

Autoškola Jan Duspiva Toužim
s 18 letou úspěšnou historií

nabízí výcvik pro získání
řidičského oprávnění pro skupiny

A1, A... 3500,- Kč, B... 8000,- Kč

Ceny jsou konečné, včetně poplatku za závěrečné zkoušky.

Tel.: 353 312 638, 608 219 097
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Sport
Memoriál Zdeňka Filipa

Znovuzrození fotbalového hřiště
V sobotu dne 9. srpna 2008 byla zahájena sportovní činnost na fotbalovém hřišti po čtyřletém přerušení z důvodu
přestavby. Následující článek se vrací do roku 1961, kdy se
začala psát historie tohoto sportovního zařízení. Takto je
zaznamenána v kronice města Bečova nad Teplou. V roce
1961 se radní města Bečova nad Teplou rozhodli vystavět
sportovní hřiště pod restaurací Hubertus. Bylo to v době,
kdy předsedou místního národního výboru byl pověřen pan
Stanislav Liška a od prvního května 1961 byl pověřen řízením MNV pan Václav Krauman. Kronikář pan Josef Moucha
tehdy zaznamenal v kronice: „Na výstavbě sportovního stadionu započala mechanická práce buldozerem a zaplaceno za tyto práce 60.000,- Kč a 2.000,- Kč za odstřel kamene. Vyskytly se potíže, že se objevila voda a tím potřeba
odvodnění, kterou nutno provésti brigádnicky. K tomu účelu nutno získat 10.000 brigádnických hodin a ku konci roku
celkem 3.000 hodin.“ Dále pan Moucha píše: „V roce 1962
k uskutečnění dodělávky sportovního stadionu nedošlo
pro některé nepředvídané práce v terénu a závazky občanů
byly převedeny na příští rok, tj. na rok 1963“. V roce 1963
je v kronice následující záznam: „Výbor žen vedený Olgou
Machačovou, který má 30 členek, odpracoval na výstavbě
sportovního stadionu 86 hodin.“ Z toho se dá usuzovat, že
i jiné organizace na tomto hřišti pracovaly, ale v kronice se
o tom nepíše. A v kapitole MNV se píše, že v plánu pro příští rok, pro rok 1964, je dokončení sportovního stadionu.
Zápis z roku 1964. Závazek na 3034 hodin na úpravu sportovního stadionu a úpravny studní nebyl splněn a bylo odpracováno pouze 865 hodin. Stalo se tak nesplněním
závazků místní základní organizace Svazarmu a tělovýchovné jednoty Slavoj. Na výstavbě sportovního stadionu pracovali převážně občané Václav Krauman, František Drobílek a František Důra starší. Z tohoto zápisu lze usuzovat, že
tempo výstavby bylo minimální, skoro nulové. V roce 1965
byl předsedou MNV František Bártík. A kronikář pan Josef
Moucha píše: “Poděkování za nejvíce odpracovaných hodin v akci „Z“ při budování sportovního stadionu dostalo se
jménem MNV těmto občanům: Františku Drobílkovi, Františku Důrovi, Ladislavu Liškovi, Filipu Šímovi, Janu Vydrovi
a Václavu Kraumanovi.“ O nějaké technice nebo o pracích
s mechanizací se nepíše. Asi se na tomto úkolu nijak usilovně nepracovalo. A v kronice se dále píše: „Nesplněné
závazky, závazky jednotlivců na vybudování hřiště, z nichž
nejvíce nesplnili členové tělovýchovné jednoty Slavoj.“
Opět důkaz, že skutečné úsilí bylo minimální. Z těchto záznamů v kronice lze soudit, že výstavba sportovního stadionu v té době nebyla koordinována. Na stavbě se pracovalo sporadicky, úsilí MNV bylo nasměrováno do jiných akcí.
Nastávalo období rozmachu turistického ruchu a v dalších
kapitolách zápisu v kronice lze vyčíst, že zájem MNV byl
směrován na výstavbu autokempinku pod Hubertusem

a na vlastní hřiště se jaksi pomalu zapomínalo. Pak přišel
rok 1968 a s ním i problémy jiného druhu. Z úst pamětníků
jsme slyšeli, že již v roce 1967 a v roce 1968 se na stadionu hrály fotbalové zápasy, což svědčí o tom, že fotbalové
hřiště bylo dokončeno díky mnoha nejmenovaných občanů
města Bečova nad Teplou. Řekněme si: „Co bylo, bylo.“
V roce 2008 byl stadion opět předán sportovcům a lze si jen
přát, aby sloužil svému účelu, aby bečovský fotbal byl na
úrovni, kterou si právem zaslouží. O tom, kdo se zasloužil
o rekonstrukci tohoto díla, o tom se snad občané našeho
města dočtou v jiných mediích, kronikář zhodnotil minulost.


Nejlepší hráč, fotbalová přípravka bečovská Petra Jirsová

František Jareš, kronikář

Fotbalová družstva se starostkou města O. Halákovou se
připravují k slavnostnímu výkopu a prvnímu fotbalovému
zápasu na rekonstruovaném hřišti.

První vystoupení bečovských mažoretek roztleskávaček
na slavnostním otevření hřiště.

Hráčka fotbalového klubu TJ Slavoj Bečov n.T. Petra Jirsová
hrající za klub Spartak Horní Slavkov se zúčastnila několika
turnajů, kde získala několik medailí a ocenění. Největší
ocenění získala na turnaji v Ostrově nad Ohří a to „nejlepší
hráč turnaje“ a o prázdninách se zúčastnila mezinárodního
turnaje v Maďarsku „Hungary cup“, z kterého si přivezla
zlatou medaili.
Běh kolem tří rybníků

Soutěž o pohár města
Bečov nad Teplou

Po ukončení zahajovacích fotbalových zápasů došlo
na zpěv a zábavu.

TJ SLAVOJ Bečov nad TeplouA3A I.B třída
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Co se děje v Bečově

Loučení všech účastníků výměnného pobytu v Eschenburgu

Závěrečné vystoupení žáků škol v Eschenburgu 2008

Nově otevřená pekárna a cukrárna

Překvapení v zámeckých sklepích

Oslavy 110. výročí železnice Karlovy Vary - Mariánské Lázně.
Starý autobus jezdil mezi Bečovem a Krásnem

Oslavy 110. výročí železnice Karlovy Vary - Mariánské Lázně.
Příjezd historického vlaku

Na školení o vedení městských kronik

Na oslavách 110. výročí železnice Karlovy Vary - Mariánské Lázně pomáhali i místní hasiči.
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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
www.cestujme.cz/becov/index.php
email: becov@loket.npu.cz
Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
www.sosl.cz
email: usosl@seznam.cz
MAS Náš region
www.nas-region.cz
email: nas.region@seznam.cz
CESTA Z MĚSTA
www.cestazmesta.cz
email: info@cestazmesta.cz
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
milada.beerova@becov.cz
Ing. Stanislav Teplík
člen rady města
777 092 122
stanislav.teplik@becov.cz
Jiří Špak
člen rady města
731 125 144
jiri.spak@becov.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@becov.cz
A na co se můžete těšit v dalším vydání Bečovského zpravodaje?

Aktuální informace z Městského úřadu

Činnost místních neziskových organizací

Reportáže a fotodokumentace z aktuálního dění na Bečovsku

Další zajímavé články z bečovské regionalistiky

A řada dalších informací
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Vlastimil Novotný
předseda kontrolního výboru
724 524 804
vlastimil.novotny@becov.cz
Vlastislav Svoboda
jednatel Městské společnosti Bečov, s.r.o.
604834873

