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Slovo starostky
Vážení občané, rok
2010 je rokem s velmi
výrazným začátkem
a to pravé zimy s velkými mrazy a štědrou
sněhovou nadílkou.
Dětem všichni přejeme, aby se těšily ze
sněhu, horší to je s dopravou a úklidem komunikací a chodníků. Doufám,
že se mnou budete souhlasit s tím, že naše Městská společnost a její zaměstnanci letos prokázali
dobrou připravenost a snahu udržet průchodnost
pro pěší i auta ve městě a zaslouží si pochvalu.
Poděkování patří i všem, kteří pomáhali spontánně
udržovat okolí svých nemovitostí a upozorňují na
některé místní problémy. V Krásném Jezu se vzorně
stará o nástupiště na nové železniční zastávce
p. K. Sochr, díky za to.
Začátek roku byl na Městském úřadě velmi náročný, protože se ukončují účetní podklady výsledku
hospodaření města, absolvovali jsme audit hospodaření, kontrolu matrik, připravili jsme rozpočet
města a v této nelehké hospodářské době jsme se
připravili na akce v letošním roce. Nejvýznamnější
stavební akce budou opravy komunikací a pokraZima roku 2010 v Bečově nad Teplou.
čování v započatých opravách radnice, kostela,
fary. V základní škole dokončíme rekonstrukci ústředního topení a provedeme opravy technických závad a sociálního zařízení pro mateřskou školku. Dále navážeme na
částečně provedené opravy veřejného osvětlení a výměny osvětlovacích těles a úpravy center osad a prostoru před základní školou. V objektu hasičské zbrojnice dojde
zejména k naplánované výměně vstupních vrat. Dvě změny Územního plánu budou zadány ke zpracování a dále projednány v zastupitelstvu. Bečovské slavnosti se konají na téma relikviáře sv. Maura a v tomto duchu proběhnou i mnohé kulturní akce v průběhu roku. Partnerské vztahy nadále potvrdíme s Eschenburgem a nově s belgickým městem Florennes a německým Grünbachem, s jejichž zástupci se setkáme na společných akcích v našem městě a také při přípravě společných projektů při
žádostech o dotace z Evropské unie. V této chvíli podávám žádosti o dotace na Karlovarský kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Cíl 3 a další.
V letošním roce nás čekají volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky koncem května a v říjnu volby do senátu a komunální volby. Současné vedení
města, které pracuje v koalici Volba pro Bečov a Strana zelených bude před vámi v komunálních volbách obhajovat svou práci za čtyři roky. V koaliční smlouvě obě sdružení převážně nezávislých kandidátů vytvořila společný program, který vycházel z obou předvolebních programů. Většinu bodů ze svého koaličního programu tato koalice
splnila. Ale to nakonec posoudíte vy, občané tohoto města. Na veřejných setkáních, v kterých budeme pokračovat, bude větší prostor pro diskuzi o problémech, které
trápí toto město a jeho občany a možnostech jak je vyřešit, než poskytuje náš Bečovský zpravodaj či webové stránky města. Osobně vám přeji úspěšný rok 2010, mnoho
Olga Haláková
zdraví, spokojenosti a přátelství.
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z historie města
Keramický reliéf relikviáře sv. Maura, práce žáka výtvarného oboru ZUŠ J. L.
Bečov nad Teplou Vlastimila Řezníčka. V letošním roce slaví Bečov nad Tep
lou významné 25. výročí od nalezení relikviáře v hradní kapli.
(OH)
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Co se děje v Bečově

Po oficiálním zahájení provozu na nové železniční zastávce v Krásném Jezu se konalo 12. prosince 2009 spontání slavnostní zahájení organizované místními občany. Zúčastnilo se ho cca 50 občanů, kteří
ocenili realizaci zastávky, o kterou usilovali dlouhou dobu. Nyní má Krásný Jez dvě železniční zastávky, jednu v centru osady a druhou na původním nádraží. Vzhledem k tomu, že se v této osadě připravuje
bytová zástavba dle Územního plánu města Bečov nad Teplou na cca 15 000 m2, stává se toto místo významnou rozvojovou částí města Bečov nad Teplou.

Antonín Češka prohlíží staré fotografie z alba města, který
připravujeme k předání do Okresního archivu v Karlových Varech.
Budou tak zachovány pro budoucnost, ve které budou dokládat Z celého srdce blahopřejeme paní Pidrmanové k významnému život Místní lékárna je otevřena v přízemí budovy „Polikliniky” v Bečově nad
historii Bečova nad Teplou.
Teplou každé úterý. Na fotografii Mgr. Sázečková ve svém „království“.
nímu jubileu a přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

Fotografie z výlovu ze 7. listopadu 2009, rybník pod Homolkou, Chodov u Bečova nad Teplou.
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Zprávy z MÚ
• V lednu 2010 se uskutečnil audit města Bečov nad Teplou,
kontrola hospodaření za rok 2009, který vykonaly pracovnice
Krajského úřadu. Závěr kontroly byl – bez připomínek.

odpad – 287,619 tun, tříděný odpad – 39,590 tun, papír –
9,797 tun, sklo – 21,758 tun, plasty – 8,035 tun, nebezpečný
odpad – 1,480 tun

• Začátkem února 2010 se dostavily na Městský úřad úřednice
Magistrátu města Karlovy Vary na kontrolu vedení matrik.
Následně vyslovily pochvalu za vzorné vedení matriční agendy.

• V e srovnání s rokem 2008 se v roce 2009 zvýšil podíl tříděného
odpadu o 4,71 tun a komunální snížil o 3,32 tun. Je to příznivý
výsledek a správný směr do budoucna, protože se stoupající
tendencí třídit odpad by se měl snižovat objem komunálního
odpadu. V roce 2009 se zlikvidovalo se více plastů ( o 1,18
tun) a papíru(o 3,52 tun), sklo zůstalo na stejné úrovni.“
„V rozpočtu města na rok 2010 je předpokládaná finanční
částka na likvidaci komunálního odpadu cca 1 milion Kč. Na
základě místní Obecně závazné vyhlášky občané přispějí na
likvidaci odpadu, který vyprodukují, finanční částkou celkem
cca 425.000,- Kč. (úhradou 500,- Kč na osobu a rok – v termínu do konce dubna 2010).

• Informace pro občany můžete vyhledat na webových stránkách
města www.becov.cz
• Rozpočet města na rok 2010 je připraven k projednání na
zastupitelstvu města Bečov nad Teplou, které se bude konat
2. března 2010 ZUŠ J. L.
• V roce 2009 vyprodukovali občané našeho města komunální
odpad ve výši celkem odpad 330,8029 tun. Z toho komunální

Na Městském úřadě byla umístěna nová poš
tovní schránka pro potřevy veřejnosti i MěÚ.

Od září 2009 ordinuje v Bečově nad Teplou odborný dětský lékař pediatr FMH MUDr. Josef Havlík. V příjemném prostředí obnovené
ordinace mohou rodiče navštívit lékaře denně od pondělí do pátku od 8.00 – 9.30 hodiny. MUDr. Havlík plánuje rozšíření služeb dalších
možných vyšetření dětí a do budoucna i technického vybavení. Také přislíbil účast na přednáškách pro rodiče s malými dětmi.  (OH)

Město Bečov nad Teplou se přihlásilo do soutěže o Cenu Programu regenerace Městské památkové zóny (MPZ) za
rok 2009. V hodnotící komisi byly zástupkyně Národního památkového ústavu v Lokti a Ministerstva pro místní
rozvoj. Krajské kolo se konalo 21. ledna 2010 a jeho vyhodnocení máme ještě před sebou. Komise mimo jiné na
vštívila místní Mateřské centrum CVRČEK v objektu fary a byla seznámena s podporou města všem místním občan
ským sdružením. Město postupně obnovuje kulturní památky ve vlastnictví města a Bečovské farnosti v centru
města a připravuje koncepční a stavební projekty (pasport komunikací, dopravy a dopravního značení, stavební
projektovou dokumentaci na schodiště propojující Kostelní, Sráznou, Nádražní ulicí s náměstím 5. května, dále
Poštovní ulici a prostor před radnicí. V dubnu 2010 po ukončení krajských kol se bude konat slavnostní vyhlášení
vítěze této ceny v Španělském sále Pražského hradu. Bude jím historické město oceněno za nejlepší obnovu měst Hranice Bečovské Městské památkové zóny, která byla vyhlášena v roce
ské památkové zóny v České republice. 
(OH) 1991, a k Programu obnovy obce se město přihlásilo v roce 1992.
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Základní škola

Tříkrálová sbírka organizovaná Farní Charitou Karlovy Vary proběhla vy Bečově nad Teplou pod vedením Základní školy. Skupiny malých koledníků se setkaly v kostele sv.
Jiří kde jim požehnal P. Reginald a poté se rozešly po městě a nejbližším okolí, aby hledaly podporu pro potřebné. I letos získaly významné finanční prostředky a uznání
a patří jim a všem poděkování za tuto obětavou činnost a těm, kteří přispěli za laskavost.

Informace o škole

(pozvánka k zápisu do 1. třídy)
Zápis do 1. třídy se uskutečnil 3. února 2010. Na škole učí 14 zkušených
učitelů. Na 1. stupni ZŠ učí plně kvalifikovaní učitelé, kvalifikovanost pedagogů na 2. stupni se každým rokem
zvyšuje (studium k získání kvalifikace,
další vzdělávání k jejímu rozšíření).
Naší prioritou je trvalý kvalifikovaný
pedagogický sbor a pro děti osobní
rozvoj v kvalitním a profesionálním
výchovném prostředí.
Již třetím rokem probíhá výuka v naší
škole v rámci Školního vzdělávacího
programu „Tvořivá škola“, který vede
žáky ke spolupráci, podnikavosti a vynalézavosti. Při tvorbě tematických
plánů v jednotlivých předmětech
vychází učitelé z možností a úrovně
žáků. Do vzdělávacího procesu jsou
zařazeny prvky etické výchovy, zejména s cílem posílit v žácích základní
mravní hodnoty.
V září 2009 jsme zahájili projekt Multikulturní výchova, podpořený dotací
ministerstva školství, na základě kterého škola zajišťuje rozšířenou výuku
rodinné a pracovní výchovy, etické
výchovy a komunikačních dovedností.
Naše škola nabízí různé mimoškolní
aktivity – kroužky: vaření, ruční práce,
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zahrada, fotografický, pěvecký, počítačový, tvořivý, sportovní, stolní hry
a další. Ve škole je počítačová učebna
využívaná k výuce informatiky a k roz
šíření učebních metod (samostatnost
žáků při zjišťování a hodnocení infor
mací), v loňském roce se nám podařilo
zajistit interaktivní tabuli, jejíž pomocí
je možné zajistit kvalitnější a zajímavější výuku.
Žáci pravidelně navštěvují různá kulturní a divadelní představení ve městě
i jinde, zúčastňují se sportovních, výt
varných a dalších soutěží. Škola, její
žáci a učitelé, se zaměřují na kulturní,
umělecké, historické, ale také ekologické a preventivní aktivity. Snaží se
o spolupráci s ostatními organizacemi
a institucemi ve městě. Úzce spolupracuje se základní uměleckou školou,
v jejíž nabídce jsou tradiční hudební
obory (housle, klavír, dechové nástroje, zpěv) a obor výtvarný.
Vedení školy si uvědomuje, že musíme
našim dětem nabídnout lepší budoucnost, nabídneme-li jim více než kvalitní současnost.
Těšíme se na Vás!
Mgr. Jitka Rudolfová
Ředitelka ZŠ a MŠ Bečov n.T.

11. února 2010 zasadala školská rada Základní školy a mateřské školy Bečov nad
Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Na programu jednání bylo
hospodaření školy za rok 2009 a rozpočet na rok 2010. Zasedání se zúčastnila
starostka města Olga Haláková, která vysvětlovala návrh rozpočtu města. Dále
členka rady města Mgr. M. Beerová.
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Základní umělecká škola

Na adventním koncertě 2. prosince 2010 v ZUŠ J. L. Bečov nad Tep
lou, na kterém hostoval vynikající klavírista Jan Polívka ohlásil ředitel
školy Mgr. P. Pitra záměr založit nové občanské sdružení historicky
podloženo Collegium musicum. Přítomni posluchači tento úmysl 3. února 2010 se konalo v Základní umělecké škole Josefa Labitzkého v Bečově nad Teplou okresní kolo národní
podpořili svými podpisy a souhlasem se svou účastí na založení be soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů. Pedagogický sbor školy pečlivě připravil vše pro dobrý
průběh soutěže, které se zúčastnily umělecké školy z Nejdku, Ostrova, Nové Role a Karlových Varů. Vítězem okresní
čovského hudebního společenství, které se zde traduje již staletí.
soutěže se staly Karlovy Vary.

KRESBY ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU, Aneta Rehanslová a Pavel Veselý, linoryt PF 2010.

9. února 2010 se konalo v Národním muzeu v Praze (budova bývalého Federálního shromáž
dění) zahájení výstavy Historické skvosty a křest publikace „Hrad Bečov- projekt konzervace
a prezentace“. Slavnostní vernisáže za velkého zájmu veřejnosti a médií zahájili zástupci
Národního muzea, NPÚ –generální ředitelka, ředitel pobočky v Lokti, kastelán bečovského
Státního hradu a zámku, a další. Přítomni byli i restaurátor relikviáře a starostka města
Bečov nad Teplou a této příležitosti využili k domluvě o prezentaci průběhu restaurování v Be
čově nad Teplou přednáškou a osobním doprovodem restaurátora na prohlídce u relikviáře
pro veřejnost po zahájení turistické sezóny. U této příležitosti byl vyhlášen rok 2010 za rok
sv. Maura, protože letos je tomu 25 let od jeho vyzdvižení z podlahy místní hradní kaple.

8. února 2010 se setkali na radnici zdejší pamětníci, aby diskutovali nad názvy bečovských potoků, významných
bodů v krajině a dalších historických označení vrcholů (Homolka, Psí skála, Bečovský potok, Tříselný potok, Dolní
potok) apod. a to z důvodu připravované digitalizace katastrální mapy Bečova nad Teplou. Setkání probíhalo
velmi zajímavým způsobem a bude mít pokračování na další schůzce. Závěry jednání budou zpracovány a předá
ny za město Bečov nad Teplou k uvedení do katastrální mapy zhruba na dalších deset let, mají tedy pro veřejnost
důležitost. (OH)
Na fotografii: zleva Ing. P. Kužvart, paní Považanová, paní Rajserová, p. Káva, Ing. V. Šindelář, p. Beneš, p. Jareš
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Z historie města
„Sloup Panny Marie před radnicí na náměstí letos oslaví 330. výročí od svého vzniku. Dne
21. července 1680 byl slavnostně vysvěcen Friedrichem II. Uhlem. Donátorem Mariánské
ho sloupu je Jan Adam z Questenberka a město Bečov nad Teplou ho udržuje jako kulturní
památku na Městské památkové zóně. Originál sochy Panny Marie je na místním zámku
a kopie byla osazena při restaurování v devadesátých létech.“
Karta Ministerstva kultury České republiky kulturní památky „Sloup Panny Marie” v Bečově
nad Teplou. Sloup prohlášen kulturní památkou v šedesátých letech minulého století.

Zdroj fotografií: SOA Plzeň, pracoviště Klášter Nepomuk
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Zasedání rady a zastupitelstva města Bečov nad Teplou
16. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané dne 15. prosince 2009 od 17.00 hod. v ZUŠ J. Labitzkého
v Bečově nad Teplou
Přítomni: Členové zastupitelstva města (dále též ZMě) dle prezenční listiny
Omluvena: M. Frančíková
Neomluven: P. Svoboda
Od 17.42 hod. bodu jednání 16/04/05 přítomen M. Nepraš
Od 17.27 hod. bodu jednání 16/04/05 přítomna Mgr. M. Beerová
Zahájení a organizační záležitosti
Program: 1 6/01 Zahájení a organizační záležitosti
16/02 Kontrola plnění usnesení
16/03 Rozpočtové provizórium na rok 2010
16/04 Záměry, prodeje a převody pozemků
16/05 Informace o důležitých jednáních
16/06 Různé
Navržený program schválen 11 hlasy
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určen: Ing. S. Teplík
Schváleno10 hlasy, zdržel se1
B) Ověřovateli zápisu určeni: L. Sýkorová, Ing. J. Šindelář
Schváleno11 hlasy
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise – Bc. J. Kaufman
Členové komise – J. Mrňák, R. Dytrych
Zvoleni 11 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 15. zasedání,
ze dne 13. 10. 2009 bez připomínek
Schváleno 11 hlasy.
K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení
Starostka města podala informace o plnění přijatých usnesení s konsta
továním: Trvá usn. č. 04/04/06 (doplněno v kontrole usnesení 10. ZMě,
bod 10/02/01) a usn. č. 14/04/10 (podání změny ÚP č. 2 z důvodu
termínu podání žádostí do 10. října 2009)
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 3) programu – Rozpočtové provizórium na rok 2010
1) ZMě schvaluje hospodaření města na základě rozpočtového provizória
pro rok 2010, a to na úrovni příjmů a výdajů roku 2009 včetně přijatých
rozpočtových opatření a to do doby schválení rozpočtu města na rok 2010
(předpokládaný termín schvalování rozpočtu v únoru 2010). Veškeré
závazky vůči třetím osobám budou městem řádně plněny a nové smluvní
vztahy budou uzavírány pouze v případě nezbytnosti zajištění řádné správy
města a MěÚ
Usnesení schváleno 11 hlasy
K bodu 4) programu – Záměry, prodeje a převody pozemků
1) ZMě schvaluje podání žádosti o stanovení podmínek koupě
cca 5000 – 6000 m2 pozemku p. p. č. 3241/1 v k. ú. Bečov nad Teplou.
Pozemek je ve vlastnictví ČD a.s., RSM Ústí nad Labem
Usnesení schváleno10 hlasy. Udržela se L. Sýkorová
2) ZMě schvaluje vyhlášení záměru prodeje části p. p. č. 3184/1 v k.ú.
Bečov n. Teplou. Pozemek je zastavěn garáží ve vlastnictví p. Lubomíra
Baxi v ulici Na Zelené
Usnesení schváleno 11 hlasy
3) ZMě ukládá RMě pokračovat ve zveřejnění záměru prodeje pozemků p.
p. č. 697/4, orná půda, o výměře 7204 m2 a p. p. č. 746/43, trvalý travní
porost, o výměře 6335 m2 v k. ú. Krásný Jez dle usnesení z 15. ZMě ze
dne 13. října 2009 bod jednání 15/03/05 a to bez časového omezení
vyvěšení záměru prodeje, případně i prostřednictvím realitní kanceláře
Usnesení schváleno 11 hlasy
4) ZMě schvaluje prodej pozemku p. p. č. 697/4 o výměře 7.204 m2 v k.
ú. Krásný Jez na základě písemné žádosti č. j. 617/2009 společnosti Ad
hoc de minimis s.r.o. zastoupené jednatelkou společnosti paní Ivanou
Svobodovou, Vodná 24, Bečov nad Teplou za cenu 100,- Kč /m2 celkem
720.400,-Kč. Podmínkou uskutečnění prodeje je vyřešení ukončení
nájemního vztahu se současným nájemcem. Kupní smlouva bude
uzavřena v souladu s podmínkami souvisejícího vyvěšeného záměru
města, schváleného ZMě bod jednání 15/03/05a,b
Usnesení schváleno 8 hlasy, zdržel se R. Dytrych, proti L. Sýkorová,
hlasování se nezúčastnil Ing. P. Kužvart
5) ZMě schvaluje prodej pozemku p. p. č. 746/43 v k. ú. Krásný Jez o
výměře 6335 m2, na základě písemné žádosti č. j. 636/2009 Lesní
společnosti Bečov, s.r.o. zastoupené jednatelem Ing. Václavem Knedlíkem
a to za cenu 100,- Kč /m2 celkem 633. 500,-Kč
Usnesení schváleno 9 hlasy, zdržel se R. Dytrych a L. Sýkorová
( Ing. P. Kužvart a Bc. J. Kaufmann se nezúčastnili hlasování)

6) ZMě schvaluje zadání GP na oddělení části pozemku p. p. č. 1897/6
a 1899/12 v k. ú. Bečov nad Teplou, neboť je ve veřejném zájmu města
zajištění přístupu k dalším pozemkům v dané lokalitě. Zaměření GP
se bude realizovat v případě uskutečněné dohody mezi zúčastněnými
stranami (manželé Dyedekovi, Ing. Kužvart) na svolaném společném
jednání.
Usnesení schváleno13 hlasy
7) ZMě schvaluje prodej pozemku p. p. č. 977 o celkové výměře 604 m2
v k. ú. Bečov nad Teplou manželům Janě a Václavu Dyedekovým, trvale
bytem Školní ul. 467, Bečov nad Teplou a to za cenu 100,-Kč/m2 tj.
celkem 60. 400,-Kč bez dalších podmínek
Usnesení schváleno13 hlasy
K bodu 5) programu – Informace o důležitých jednáních
1) ZMě bere na vědomí informace o průběhu jednání s právním zástupcem manželů M. a I. Neuwirthových o sporných bodech týkajících se
dokončení infrastruktury v Rybářské ulici vybudované městem v roce
2006 v rámci rozpočtu města a doposud nezkolaudované z důvodu
poddimenzování a jiných technických závad
Usnesení schváleno 13 hlasy
K bodu 6) programu – Různé
1) ZMě schvaluje
a) prominutí nedobytných pohledávek města Bečov nad Teplou za roky
2003 – 2006 včetně, které jsou již promlčeny. Pohledávky vznikly zejména
za likvidaci komunálního odpadu, správní poplatky a pokuty a to v celkové
výši 36. 054,- Kč.
b) vyřazení z evidence majetku města nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek dle přiloženého seznamu
Projekční práce RD Tepelská 2002 
79.200,-Kč
Revitalizace chráněné památkové zóny
100.000,- Kč
Revitalizace chráněné památkové zóny
1.100.000,- Kč
Revitalizace chráněné památkové zóny
300.000,- Kč
Rekonstrukce kul., sport, zařízení, náměstí
21.539,- Kč
Celkem
1.521.539,-Kč + 79. 200,- Kč
Usnesení schváleno 13 hlasy
2) ZMě schvaluje prominutí platby nájmu za městský les ve finanční
výši 87. 500,-Kč za první čtvrtletí 2009, vzhledem ke změně nájemce
a ukončení nájemní smlouvy s městskou společností MSB s.r.o.
zastoupenou jednatelem V. Svobodou
Usnesení schváleno 13 hlasy
3)ZMě schvaluje zveřejnění vyhlášení objektů nalezených dle přiloženého
seznamu za účelem zjištění majitele a zařazení do majetku města, pokud
se k němu nepřihlásí jiný majitel. Jedná se o tyto nemovitosti:
1. Sloup Panny Marie před radnicí,
2. Pomník padlým hrdinům před budovou základní školy
3. Pomník padlým občanům ve Vodné
4. Starý most ve Vodné
5. Pomník padlým občanům v Krásném Jezu
Usnesení schváleno 13 hlasy
4) ZMě schvaluje doplnění pravidel hospodaření Fondu obnovy města
Bečov nad Teplou schválených na 2. ZMě ze dne 19. prosince 2006 pod
bodem jednání 02/02/03. V odstavci Tvorba fondu bude doplněno za
odrážku - z každého prodeje nemovitostí z vlastnictví města Bečov nad
Teplou bude převedeno na účet fondu minimálně 30% z kupní ceny.
Usnesení schváleno 13 hlasy
5) ZMě bere na vědomí RMě přijatá rozpočtová opatření města v období
od ledna do prosince roku 2009 č. 1 – č. 26
Usnesení schváleno 13 hlasy
6) ZMě schvaluje Prohlášení o kulturních, krajinných a technických
památkách místního významu města Bečov nad Teplou ( I když nejsou
uvedeny na seznamu kulturních památek České republiky, bude jejich
ochrana, obnova a využívání probíhat v souladu s ochranou přírody
a památek):
1) za významnou krajinnou památku místního významu krajinné prostředí
bečovského údolí.
2) n avrženou trasu a bezprostřední okolí Panoramatické stezky, která spojuje
místa s výrazným krajinotvorným, kulturním a přírodním potenciálem.
3) areál Bečovské botanické zahrady.
4) krajinné prostředí extravilánu města, zvláště lokalitu Zlatého a
Šibeničního vrchu (včetně reliktů lidské činnosti).
5) drobné sakrální památky a pomníky v Bečově nad Teplou,
Vodné a Krásném Jezu.
6) areál čerpací stanice, odkaliště a vodárny v Krásném Jezu
za významnou technickou památku místního významu.
7) lesní komplexy kolem Homolky, Psí skalky a Bečovského potoka
Usnesení schváleno 13 hlasy

Stručný záznam diskuse k bodům jednání ZMě,
která proběhla před přijetím usnesení:
K bodu 4) programu – Záměry, prodeje a převody pozemků
Bod 1) - Starostka, Ing. J. Šindelář – k určení rozlohy požadovaného
pozemku dojde po geometrickém zaměření a zjištění vlastnických vztahů,
které proběhne v únoru 2010. Předpokládá se delší doba pro vyřízení
žádosti o odkoupení vzhledem k lhůtám ČD
Bod 2) - R. Dytrych – Co se stane, když nebudeme souhlasit s prodejem?
- okolnosti z neznalosti zabraného pozemku při výstavbě garáže vysvětlil
místostarosta
Bod 3) - Starostka - odůvodnila návrh opakovaného zveřejnění záměru
Bod 4) - L. Sýkorová – dotaz na firmu, která žádá odkoupení pozemku
- Starostka předala výpis z obchodního rejstříku
- L. Sýkorová nahlas přečetla údaje z výpisu
Bod 5) - L. Sýkorová – dotaz zda Lesní společnost Bečov, s.r.o. provádí
stavby - Místostarosta – ano
Bod 6) - M. Nepraš – Bylo svoláno společné jednání zúčastněných
vlastníků pozemků?
- Starostka – rozhovory probíhaly při osobních setkáním a písemné
korespondenci; starostka upozornila zastupitele, že informace o všech
záležitostech mohou zastupitelé získat na jednání RMě rozšířené o pozvané členy zastupitelstva města, které vždy předchází jednání ZMě a také
na MěÚ nebo E-mailem po vyžádání
V diskusi vystoupili J. a V. Dyedekovi, Ing. Kužvart
Bod 7) - Starostka zrekapitulovala průběh jednání týkajících se žádosti
o koupi tohoto pozemku a vysvětlila varianty návrhů
- Ing. Kužvart – pokud se bude hlasovat o variantě 100,-Kč /m2 pro
manžele Dyedekovi, stáhne svou žádost o pozemek za stejných podmínek
- manželé Dyedekovi připomenuli, že o tento pozemek, který sousedí
s pozemky v jejich vlastnictví a jsou určeny k bytové zástavbě, žádají již
delší dobu a to opakovaně
- Starostka podotkla, že z těchto důvodů by navrhovala hlasování v pořadí
dle času, ve kterém byly žádosti podány, tedy o žádosti manželů Dyedekových by se hlasovalo jako o první
K bodu 5) programu – Informace o důležitých jednáních
Starostka a místostarosta předali zastupitelům písemnou zprávu o situaci
problému kolaudace veřejných sítí v Rybářské ul.
- p. M. Neuwirth přečetl svou zprávu o této záležitosti
- nastala široká diskuze o daném problému se závěrem prohlášení ochoty
k dohodě mezi městem a stavebníkem po úhradě finanční spoluúčasti pana. M. Neuwirtha na vybudování části infrastruktury; její výše bude
předmětem dalších jednání
- Starostka informovala: o jednání hejtmana kraje se starosty a přípravě
založení krajské akciové společnosti na likvidaci komunálního odpadu,
schválené rozpočtové položce o případných dotacích na obnovu lesa
o návštěvě 8 zástupců města Bečov nad Teplou v německém Grűnbachu
12. prosince 2009 a dohodnuté schůzce se zástupci města koncem
ledna s účastí ředitelů škol, předsedů místních organizací a dalších
zástupců Bečova nad Teplou nad přípravou společného projektu Grűnbach je také navrhován za cíl květnového výletu pro občany města a to
v rámci konání místních vorařských slavností
- Místostarosta – oznámil skutečnost digitalizace katastrální mapy města
a vyzval ke spolupráci další zastupitele ke konzultaci nad místními názvy
O zákonné pravomoci města rozhodovat o pokácení stromů a to
od 1. prosince 2009, kde CHKO SL bude odvolacím orgánem Starostka
oznámila záměr uskutečnit první Setkání s veřejností v roce 2010
na téma Místopisní názvy přírodních zajímavostí v okolí Bečova nad
Teplou a to v termínu koncem ledna
- Místostarosta a předsedkyně Osadního výboru Krásný Jez paní V. Sochrová informovali přítomné o slavnostním občanském setkání na nové
železniční zastávce v Krásném Jezu 12. prosince 2009, kteří oslavili vznik
nové zastávky a o zájmu místních nasednout na vlak v centru osady pro
potěšení a za účelem výletu
- J. Šindelář – informoval o získání dotace pro MAS Náš region a pro Bečov
nad Teplou částky 240.000,-Kč za finanční spoluúčasti města ve výši
36. 000,-Kč a to na obnovu centrálních částí města včetně osad, zejména
kolem pomníků apod.
K bodu 6) programu – Různé
- ředitelka ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou požádala o shovívavost při přípravě
rozpočtu na základě upozornění starostky města, že se bude rozpočet na
rok 2010 prozíravě snižovat, vzhledem k tomu, že stát neplní své deklarované závazky o daňových příjmech, z který je vykonávaná správa města
Jednání 16. zasedání ZMě ukončeno v 20 30 hod.
V Bečově nad Teplou dne: 21. 12. 2009
Ověřovatelé zápisu: L. Sýkorová, Ing. Jiří Šindelář
Oľga Haláková, starostka města
Zapsal: Ing. S. Teplík
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bečovský zpravodaj
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě),
81. zasedání RMě, konané v pondělí 7. září 2009 od 17 00 hod.
na MěÚ v Bečově nad Teplou
81/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17 00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
Ing. S. Teplík, J. Špak
Host: V. Novotný, V. Svoboda
Pořad schůze rady: - 81/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 81/02 Finanční záležitosti
- 81/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
81/02 Finanční záležitosti
1) RMě bere na vědomí informace jednatele MSB s.r.o. o hospodaření
společnosti se společným závěrem; společnost musí hledat další náplň
činnosti
Hlasování 5pro
2) RMě bere na vědomí cenový rozpis jednotlivých změn ÚP č. 1
předložený zpracovatelem I. Štrosem a ukládá starostce a místostarostovi
připravit návrh smlouvy mezi městem a navrhovateli, včetně způsobu
úhrady ceny
Hlasování 5pro
3) RMě bere na vědomí informace starostky o jednání s firmou ČS, a.s.
Grantika o přípravě žádosti o dotaci z EU na předpokládanou výzvu
v roce 2011
Hlasování 5pro
81/03 Různé
1) RMě Bečov nad Teplou schvaluje a doporučuje ZMě ke schválení
dle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), podání žádosti a návrh na pořízení
změny územního plánu obce a to pořizovatelem změny č. 2/2009
Magistrátem Karlovy Vary tj. úřadem územního plánování, dle § 6 odst.
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon)
Hlasování 5pro
2) RMě nesouhlasí s úpravou hodin pro veřejnost na místní poště
v Bečově nad Teplou, zkrácením o půl hodiny
Hlasování 5pro
3) RMě ukládá místostarostovi reklamovat ve spolupráci se SHZ opravu
ulice Pod zámkem, kanalizační přípojku, z důvodu propadání povrchu
komunikace do vzniklé prohlubně podél přípojky a možného nebezpečí
propadu
Hlasování 5pro
3)RMě souhlasí se záměrem výkonu Pečovatelské služby v Bečově nad
Teplou prostřednictvím MSB s.r.o. a ukládá jednateli provést všechny
nutné právní kroky včetně konzultace s Agenturou domácí péče Ladara,
zastoupenou Mgr. P. Andrejkivem
Hlasování 5pro
4) RMě bere na vědomí informace o místním šetření NPÚ týkajícím se
Studie Revitalizace centra a zpracování projektové dokumentace se
závěrem; v rámci zpracování projektu bude požádán NPÚ o písemné
stanovisko k celé studii i k jednotlivým záměrům projektu a o stanovisko
bude požádán také Magistrát města Karlovy Vary
Hlasování 5pro
Bečově nad Teplou dne 10. září 2009
Schůze RMě ukončena v 21.10 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta města
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

82. Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
konané v pondělí 21. září 2009 od 17 00 hod.
na MěÚ v Bečově nad Teplou
81/01 – 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: - 82/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 82/02 Finanční záležitosti
- 82/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
82/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje ukončení nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku
p. p. č. 3149/9 o výměře 366 m2 v k. ú. Bečov nad Teplou, který je
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veřejnou komunikací a je ohraničen vodorovným dopravním značením pro
parkovací plochy. Smlouva byla schválená 41. Rmě bod jednání 41/02-3,
ze dne 14. 08. 2008 a uzavřena mezi městem Bečov nad Teplou a paní
Z. Tichou, Krásný Jez 16, Bečov nad Teplou. Ukončení nájemní smlouvy se
schvaluje včetně DODATKU č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 11. srpna 2009
Hlasování 5pro
2) RMě schvaluje
a) záměr umístění PA v dalších částech náměstí a ukládá starostce
zapracovat finanční nárok do návrhu rozpočtu na rok 2010.
b) po uplynutí doby určené dosavadní smlouvou o pronájmu pro ukončení
nájemního vztahu mezi městem a dosavadní nájemkyní (6 měsíců - tedy
od května 2010), převezme veškeré záležitosti související s provozem
parkoviště na náměstí včetně výběru kompletně MSB s.r.o. Finanční
prostředky získané za parkování ve výši 50% budou příjmem městské
společnosti a 50% bude příjmem do rozpočtu města Bečov nad Teplou
Hlasování 5pro
3) RMě schvaluje podání žádosti o dotaci Ministerstva kultury z Programu
regenerace MPZ na rok 2010, na objekty kulturních památek na MPZ,
zejména na pokračování opravy střechy radnice. RMě ukládá starostce
zpracovat potřebné formality žádosti
Termín kontroly 7. prosinec 2009
Hlasování 5pro
4) RMě schvaluje rozpočtová opatření:
RO č. 14/2009
Snižují se příjmy -Volby do Evropského parlamentu
Pol. 4111 ÚZ 98348
1.213,- Kč
Snižují se výdaje – Volby do Evropského parlamentu
§ 6117 pol. 5… ÚZ 98348
1.213,- Kč
RO č. 15/2009
Zvyšují se příjmy – dotace KÚ Konference 610 let Bečova n.T., vydání
sborníku a DVD
Pol. 4122 org. 0012
40.000,- Kč
Zvyšují se výdaje – vydání sborníku a DVD
§ 2143 pol. 5139 org. 0012
40.000,- Kč
RO č. 16/2009
Přesun v § 2212 Silnice
z § 2212 pol. 6121
102.000,- Kč - investice – stavby
na § 2212 pol. 5171
102.000,- Kč - oprava - mostek Rybářská
RO č. 17/2009
Přesun z § 3419 pol. 5229
4.139,50 Kč - ost. tělových.

činnost neinv.transf.
Přesun na § 3419 pol. - 5169
4.139,50 Kč - ost. tělových.

činnost nákup služeb
RO č.18/2009
Snižují se výdaje §6171 pol.5139ÚZ14008
2.853,- Kč

výpočetní technika CzechPOINT
Snižují se výdaje §6171 pol.5137ÚZ14008
55.406,-Kč

výpočetní technika CzechPOINT
Zvyšují se výdaje § 6171 pol.5137ÚZ14008
47.095,10Kč

výpočetní technikaCzechPOINT
Zvyšují se výdaje §6171 pol.5139ÚZ14008
2.663,90Kč

výpočetní technika CzechPOINT
Zvyšují se výdaje §6171 pol.5169ÚZ14008
850,-Kč

administrace žádosti
Zvyšují se výdaje §6171 pol.5162ÚZ14008
7.650,-Kč

internetové připojení
RO 19/2009
Snižují se výdaje § 6171 pol. 5169 org.0011
1.000,-Kč

administrace žádosti
Snižují se výdaje § 6171 pol. 5139 org.0011
281,-Kč

nákup materiálu CzechPOINT
Snižují se výdaje § 6171 pol .5162 org.0011
8.719,-Kč
internetové připojení
Zvyšují se výdaje §6171 pol. 5137org.0011
8.083,74Kč

výpočetní technika CzechPOINT
Zvyšují se výdaje §6171 pol.5139org.0011
457,25Kč

výpočetní technika CzechPOINT
Zvyšují se výdaje § 6171 pol.5162org.0011
1.313,11Kč

internetové připojení
Zvyšují se výdaje § 6171 pol.5169org.0011
145,90Kč

administrace žádosti
Hlasování 5pro
5) RMě schvaluje předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě na opravu
a údržbu přístavku a údržbu nástupiště železniční zastávky Krásný Jez
zastávka mezi městem a Správou železniční dopravní cesty, s. o.,
SDC Karlovy Vary zastoupenou Ing. Františkem Vlachem
Hlasování 5pro

81/03 Různé
1) RMě bere na vědomí informaci, že dne 15. 09. 2009 byl předán
projekt části Revitalizace centra města a dále bude požádáno o písemná
vyjádření příslušných institucí před podáním žádosti o stavební povolení
Hlasování 5pro
2) RMě bere na vědomí
a) z ahájení stavebního řízení stavby Výstavba zastávky – Krásný Jez
zastávka a předání staveniště dne 25. září 2009
b) o známení PČR o zjištění pachatele vloupání do ZUŠ J. L. v Bečově n. T.
a sdělení Okresního st. zastupitelství v K. Varech o podání návrhu na
potrestání
c) informace o konání přednášky pod názvem První pomoc dětem,
v objektu fary v 1. patře v termínu 24. září 2009 od 16.00 hod.
d) zápis z jednání předsednictva Euregia Egrensis
e) informace o konání kontrolní prohlídky stavby mostku přes vodní tok
v Rybářské ul. 6. října 2009 od 9.00 hod. – dokumentace skutečného
provedení stavby+ stavební deník
Hlasování 5pro
3) RMě souhlasí s prohlášením SHSČMS týkajícího se schvalování
státního rozpočtu na rok 2010 a zachování dotačních titulů týkajících
se programů záchrany architektonického dědictví
Hlasování 5pro
4) RMě bere na vědomí informace o uskutečněném jednání týkající
se kolaudace plynové přípojky v ul. Rybářské a nesoulad s projektovou
dokumentací a navrhované varianty řešení
Hlasování 5pro
5) RMě ukládá místostarostovi připravit varianty nabídky prodeje
stavebních pozemků v k. ú. Krásný Jez pro jednání na nejbližším ZMě
Hlasování 5pro
6) RMě souhlasí s požádáním o bezúplatný, případně úplatný převod
pozemků v k. ú. Vodná v současném vlastnictví PF v centru osady
do vlastnictví města Bečov nad Teplou
Hlasování 5pro
7) RMě bere na vědomí informace o závěrech jednání rady VSOZČ
a návrzích změny poplatků vodného a stočného
Hlasování 5pro
8) RMě souhlasí se zpracováním modelové situace přihlášení se města
Bečov nad Teplou k platbě DPH a žádá členy finančního výboru paní I.
Svobodovou a Mgr. V. Dicá aby ve spolupráci s paní E. Aisenbrukovou
předložili výsledek svého zpracování – klady i zápory tohoto záměru
Termín kontroly 7. prosince 2009
Hlasování 5pro
Bečově nad Teplou dne 26. září 2009
Schůze RMě ukončena v 19.30 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě),
83. zasedání RMě, konané v pondělí 5. října 2009 od 17.00 hod.
na MěÚ v Bečově nad Teplou
83/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová, Ing. S. Teplík,
Omluven: J. Špak
Host: V. Novotný, V. Svoboda
Pořad schůze rady: - 83/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 83/02 Finanční záležitosti
- 83/03 Různé
Pořad schůze schválen 4 hlasy
83/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje podání žádosti o pronájem pozemků p. p. č.3241/1
včetně pozemku na kterém stojí stavba bývalé vodárny č. 448, za účelem
zajištění přístupu k Bečovské botanické zahradě a přípravě realizace
záměru odstavného parkoviště u mostu přes řeku Teplá
Hlasování 4 pro
2) RMě schvaluje zvýšení odměny veliteli jednotky hasičů panu
M. Neprašovi o 500,-Kč a uvedenou změnu provést formou dodatku
ke smlouvě mezi městem a panem Neprašem
Hlasování 4 pro
3) RMě schvaluje příspěvek na dopravu panu Ing. Jaroslavovi Lukšíkovi
ve výši 1 000,-Kč za odbornou spolupráci pro MěÚ v záležitosti výstavby
nového mostu přes řeku Teplá
Hlasování 4 pro

bečovský zpravodaj
4) RMě schvaluje rozpočtové opatření:
RO č. 20/2009
Přesun z § 2212 pol. 6121
Přesun na § 3639 pol. 5169

166.000. - Kč silnice
166.000,- Kč komunální služby

RO č. 21/2009
Přesun z § 3322 pol. 6323
170.000,- Kč – investiční transf.

církvím a nábož.spol.
Přesun na § 3322 pol. 5171
170.000,- Kč - oprava radnice
Hlasování 4 pro
5) RMě schvaluje prodej vozu Avie A 30+DA12 bez vybavení ve vlastnictví
města, panu Martinu Svobodovi, Hutenice 143, 69611 Hodonín, za cenu
35.000,-Kč
Hlasování 4 pro
83/03 Různé
1) RMě schvaluje termín, program a místo konání 15. Zastupitelstva
města Bečov nad Teplou;
Termín: 13. října 2009 od 17.00 hod.
Program: 15/01 Zahájení a organizační záležitosti
15/02 Kontrola plnění usnesení
15/03 Záměry, prodeje a převody pozemků
15/04 Různé
Místo konání: Hasičská zbrojnice
Hlasování 4 pro
2) RMě bere na vědomí informace předsedy dozorčí rady MSB s.r.o.
o současné finanční situaci a ukládá jednateli společnosti vzhledem
k současné situaci učinit úsporná opatření ve výši mínus 10%
Termín kontroly 7. prosince 2009
Hlasování 4 pro
3) RMě souhlasí s připravovanými návrhy na zabezpečení hospodaření
obce v případě výrazného nenaplňování rozpočtu daňovými příjmy
od státu
Termín kontroly 7. prosince 2009
Hlasování 4 pro
4) RMě bere na vědomí informace o připravovaných akcích;
- Slavnostní otevření mostku v Rybářské ul. – 16. října 2009 od 16.00 hod.
- Lampiónový průvod – 7. listopadu 2009 – od 14 00 v Botanické zahradě,
17.00 hod. průvod přes město na zámek
- Konference 610 let – 16. listopadu 2009 v objektu fary od 16.00 hod
- Návštěva zastupitelů v Grűnbachu v SRN – 12. prosince 2009 – od
16.00 hod. adventní slavnost a Koncert v Turnhalle
Hlasování 4 pro
5) RMě rozšířená o zastupitele města se na základě dohody
ze 14. zastupitelstva města setkali 5. října 2009 na pozemku p. p. č. 977
v k. ú. Bečov nad Teplou, o koupi kterého byly podány dvě žádosti.
RMě bere na vědomí informaci jednoho ze žadatelů, že uvedenou
žádost stáhne před jednáním 15. zastupitelstva
Hlasování 4 pro
6) RMě ukládá starostce města jednat o zpětném odkupu části pozemků
ve Školní ulici, které vlastnicí nabyli v minulých létech a nyní slouží jako
zvyková přístupová komunikaci ke 3 nemovitostem
Hlasování 4 pro
7) RMě bere na vědomí žádost pana Antonína Fridela o doporučuje
ZMě požádat o stanovisko Osadní výbor Vodná k záměru vydání části
p. p. č. 99/1 k. ú. Vodná, (celková výměra 3938 m2) ve vlastnictví PF
a v současné době v nájmu města Bečov nad Teplou s požadavkem
o převod. Pan A. Fridel (restituce a žádá plochu cca 2500 m2 uvedeného
pozemku) má záměr vybudovat na uvedeném pozemku vodní ploše
veřejně přístupnou vodní nádrž – rybník a kluziště)
Hlasování 4 pro
Bečově nad Teplou dne 6. října 2009
Schůze RMě ukončena v 21.20 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta města
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě),
84. zasedání RMě, konané v pondělí 19. října 2009 od 17.00
hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
84/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
Ing. S. Teplík, J. Špak
Host: Zdeněk Šedivý FM SERVIS Trutnov, s.r.o.

Pořad schůze rady: - 84/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 84/02 Městská společnost
- 84/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
84/02 Městská společnost
1) RMě bere na vědomí nabídku firmy FM SERVIS Trutnov, s.r.o. na výkon
údržbových a dalších prací pro město s tím, že rada města nabídku
projedná a připraví všechny potřebné podklady pro další rozhodování
na své pracovní schůzce v pondělí 26. října 2009
Hlasování 5 pro
84/03 Různé
1) RMě schvaluje smlouvu o právu provést stavbu v k. ú. Krásný Jez
související s výstavbou rodinného domu a domovní čistírny odpadních
vod, při výstavbě které bude procházet pozemkem města a to v malém
rozsahu. Žadatelkou je vlastník pozemku p. p. č.1126/9 k. ú. Krásný Jez,
paní L. Čeňková z Karlových Varů
Hlasování 5 pro
2) RMě bere na vědomí informace
a) o špatném stavu komunikace na p. p. č. 1134/1 v k. ú. Krásný Jez,
vedoucí na nádraží – kaluže - návrhu na odkoupení přilehlého pozemku
podél komunikace k nádraží
b) žádost o pokácení smrku v Krásném Jezu p. p. č. 7/1
c) průběhu jednání o odkoupení městského pozemku Na Zelené
p. p. č. 1899/12 a realizace podnikatelského záměru výstavby
fotovoltarické elektrárny na p. p. č. 1547 a 1548 v k. ú. Bečov nad
Teplou
d) příprava záměru odkoupení dvou pozemků v soukromém vlastnictví
v ul. Školní p. p. č. 1899/12 a 1897/6 v k. ú. Bečov nad Teplou se
závěrem, všechny uvedené body ukládá starostce projednat anebo
připravit návrhy usnesení pro jednán rady a zastupitelstva města
Termín kontroly 2. listopadu 2009
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje zadání znaleckého posudku dle GP – p. p. č. 3068/4
v k. ú. Bečov nad Teplou o výměře 43 m2, lesního pozemku LČR
s. p. u vrtu č. 1 a to panu Ing. Janu Sychravovi bytem
Kvapilova 471/22 za cenu do 1000,-Kč
Hlasování 5 pro
4) RMě bere na vědomí informace
a) o problémech občanů s vyvážením septiků, zejména co se týče plateb
za odvoz a likvidaci, která probíhá v Karlových Varech a je tedy
nákladná. Rada města se bude problémem nadále se zabývat
b) o plánovaných přesunech nádob na tříděný odpad a navýšení nádob
dle potřeby a to různého objemu (spolupráci s občany a jejich podněty
jsou vítané)
Hlasování 5 pro
5) RMě schvaluje předložená pravidla pronájmu sloupů veřejného
osvětlení na reklamní účely za uvedené ceny a souhlasí se zveřejněním
Hlasování 5 pro
6) RMě schvaluje darovací smlouvu mezi městem a Karlovarským krajem
a to 5 ks použitých souprav počítačů PC DELL GX260 s evidenčními čísly:
KUKVH0003JZF;…K2T;..KL6;..K03;..0OA
Hlasování 5 pro
7) RMě schvaluje pronájem části pozemků o výměře cca 3.000 m2 za
nájemné ve výši celkem 35.000,- Kč. Jedná se o p. p. č. 92 celková
výměra 899 m2 v k. ú. Bečov nad Teplou, 63/1 celková výměra 2.197 m2,
60 celková výměra 175 m2, st. 45 celková výměra 227 m2 v k. ú. Krásný
Jez firmě Edikt a.s. Rudolfovská 461/95 České Budějovice na období od
12. 10. 2009 do 29. 10. 2009 za účelem využití předmětu nájmu pro
depo matriálu a zařízení staveniště výstavby železniční zastávky v Krásném
Jezu jak je specifikováno v přiloženém zákresu snímku z katastrální mapy
Hlasování 5 pro
Bečově nad Teplou dne 20. října 2009
Schůze RMě ukončena v 21.30 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta města
Oľga Haláková , starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě),
85. zasedání RMě, konané v pondělí 2. listopadu 2009 od 17.00
hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
85/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Ing. S. Teplík
Omluveni: J. Špak, Mgr. M. Beerová

Pořad schůze rady: - 85/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 85/02 Kontrola usnesení
- 85/03 Městská společnost
- 85/04 Různé
Pořad schůze schválen 3 hlasy
85/02 Kontrola usnesení
1) RMě bere na vědomí informace o průběhu plnění přijatých usnesení
Hlasování 5 pro
85/03 Městská společnost
1) RMě odmítá předmět nabídky firmy FM SERVIS Trutnov, s.r.o. s tím,
že uvedené údržbové práce bude dále zajišťovat město prostřednictvím
vlastní obchodní společnosti
Hlasování 3 pro
85/04 Různé
1) ZMě schvaluje roční pojistnou smlouvu o komplexním pojištění vozidla
č. 6266155111 mezi městem a firmou Kooperativa za cenu celkem
5554,-Kč
Hlasování 3 pro
2) RMě bere na vědomí informaci o působení nového pátera Pavla
Větrovce v Bečovské farnosti a to od listopadu 2009
Hlasování 3 pro
3) RMě bere na vědomí informace o dokončovacích pracích na nové
železniční zastávce v Krásném Jezu, technické předávce 11. 11. 2009
a předpokládaném termínu jejího zprovoznění dle nového jízdního řádu
od 13. prosince 2009. Slavnostní otevření za přítomnosti poslanců PSČR
a dalších významných hostů se koná 12. prosince 2009.
Hlasování 3 pro
4) RMě bere na vědomí informace starostky o projednání stížnosti
p. J. Mouchy týkající se pálení klestě v Botanické zahradě za přítomnosti
všech zúčastněných stran a následné dohody
Hlasování 3 pro
5) Rada města bere na vědomí dopis p. Elišky Vaníkové s žádostí
o převzetí příjezdové cesty k jejímu RD do majetku města a ukládá
starostce města k jednání
Termín kontroly 14. prosince 2009
Hlasování 3 pro
6) Rada města doporučuje ZMě schválit záměr prodeje části p. p. č.
3184/1 v k. ú. Bečov n. Teplou, která je zastavěna garáží ve vlastnictví p.
Lubomíra Baxi v ulici Na Zelené
Hlasování 3 pro
6) Rada města doporučuje ZMě schválit záměr prodeje části
p. p. č. 371/1 v k. ú. Vodná u Bečova nad Teplou, která je zastavěna
opěrnou zdí před domem p. Marianne Boučkové
Hlasování 3 pro
7) RMě bere na vědomí informace o probíhajícím jednání možnosti
opravy spadlé hřbitovní zdi
Hlasování 3 pro
8) RMě schvaluje na základě žádosti odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Bečov
nad Teplou Mgr. J. Rudolfové podle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů na základě § 134 zák. č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce. Žádost je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování 3 pro
9) RMě schvaluje na realizaci vydání odborné publikace Konzervace
a prezentace Horního hradu v Bečově nad Teplou finanční příspěvek
ve výši 5.000,- Kč, za který bude poskytnuto 18 kusů vydaných knih,
které budou užity na prezentace města
Hlasování 3 pro
10) RMě bere na vědomí informace ředitelky základní školy
o připravovaných úpravách v objektu školy na příští rok 2010
Hlasování 3 pro

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě),
86. zasedání RMě, konané v pondělí 23. listopadu 2009 od 17
00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
86/01 – 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: - 86/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 86/02 Finanční záležitosti
- 86/03 Program 16. ZMě
- 86/04 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
9

bečovský zpravodaj
86/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje rozpočtová opatření:
RO č.22/2009
Snižují se příjmy pol. 4122 org.0011
1.313,11 Kč

vratka dotace CzechPOINT
Snižují se výdaje §6171 pol. 5162 org.0011
1.313,11 Kč

vratka dotace CzechPOINT
RO č.23/2009
Přesun z § 3722 pol.2111
80.000,- Kč

sběr a odvoz komunál. odpadu
Přesun na § 3725 pol.2111
80.000,- Kč

využívání a zneškodňování kom. odpadu
RO č.24/2009
Zvyšují se příjmy pol. 4122 ÚZ34054
100.000,- Kč

dotace oprava radnice
Zvyšují se výdaje §3322pol.5171ÚZ34054
100.000,- Kč

oprava radnice
RO č. 25/2009
Zvyšují se příjmy pol. 4122 ÚZ14004
170.982,- Kč

dotace hasiči
Zvyšují se výdaje §5512pol.5137ÚZ14004
166.472,- Kč

věcné vybavení
§5512pol.5139ÚZ14004
4.510,-Kč

odborná příprava
RO č.26/2009
Zvyšují se příjmy § 6171 pol. 3111
41.000,- Kč

příjmy z prodeje pozemků
Zvyšují se výdaje § 2143 pol. 5139
16.000,- Kč

cestovní ruch vydání DVD
Zvyšují se výdaje § 3631 pol. 5154
25.000,- Kč

elektrická energie VO
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Mgr. Jitce Rudolfové, dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, nařízením vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a na základě § 134 zák. č. 262/2006 Sb. zákoníku
práce dle odůvodnění uvedeného na žádosti ze dne 23. 11. 2009,
která je nedílnou přílohou tohoto zápisu
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje:
a) objednávku výroby matrice DVD „Střípek z Bečova“ za cenu 6.000,-Kč
a 100 kusů DVD za předloženou nejlevnější cenovou variantu
b) prodejní cenu nového DVD města s názvem „Střípek z Bečova“ ve výši
výrobních nákladů tj. 140,-Kč/kus
c) použití 50 kusů k reprezentačním účelům zdarma
Hlasování 5 pro
4) RMě schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků
č. 1018990929 mezi Pozemkovým fondem ČR se sídlem Husinecká
1024/11a Praha, zastoupeným Jíšou Miroslavem vedoucím územního
pracoviště Karlovy Vary a městem Bečov nad Teplou, týkající se převodu
p. p. č. 745/6, 746/11, 746/19, 746/24 vše v k. ú. Krásný Jez o celkové
rozloze 2.104 m2
Hlasování 5pro
5) RMě bere na vědomí, že ve vyhlášeném termínu do 19. listopadu
2009, pro podání nabídek pro zájemce ke koupi pozemků ve vlastnictví
města v Krásném Jezu nebyla doručena fyzicky ani do datové schránky
města žádná nabídka. RMě doporučuje ZMě pověřit RMě opakovaným
vyhlášením uvedeného záměru a to včetně zadání realitní kanceláři
Hlasování 5pro
86/03 Program 16. ZMě
1) RMě schvaluje Program 16. zasedání ZMě Bečov nad Teplou:
Program:
1) RMě schvaluje termín, program a místo konání 16. zastupitelstva
města Bečov nad Teplou;
Termín: 15. prosince 2009 v úterý od 17.00 hod.
Program: 1 6/01 Zahájení a organizační záležitosti
16/02 Kontrola plnění usnesení
16/03 Rozpočtové provizórium na rok 2010
16/04 Záměry, prodeje a převody pozemků
16/05 Informace o důležitých jednáních
16/06 Různé
Místo konání: Základní umělecká škola J. L. Bečov nad Teplou
Hlasování 5pro
86/04 Různé
1) RMě bere na vědomí informace:
a) o postupu jednání o pronájmu pozemku podél řeky Teplá k zajištění
vstupu do Botanické zahrady a vytvoření odstavné plochy
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b) o záležitosti manželů M. a I. Neuwirthových zastupovaných advokátní
kanceláři JUDr. Turoně a dohodnuté schůzce v termínu 26. 11. 2009,
na které budou projednány sporné body
c) slavnostní otevření nové železniční zastávky v Krásném Jezu za
přítomnosti poslanců PS ČR a dalších významných hostů
z Karlovarského kraje SŽDC, následný raut v Hradní Baště s promítáním
fotografií z výstavby zastávky a výročí železnice; slavnost se koná v
pátek dne 27. 11. 2009 od 10 00 hodiny
Hlasování 5pro
2) RMě schvaluje výroční zprávu o činnosti Základní školy a mateřské
školy Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace za
školní rok 2008/2009, schválenou Školskou radou ZŠ a MŠ Bečov nad
Teplou dne 14. 10. 2009
Hlasování 5pro
3) RMě bere na vědomí výsledek státní kontroly Státního oblastního
archivu Karlovy Vary zaměřené na výkon spisové služby Městského úřadu,
ze dne 5. 11. 2009
Hlasování 5pro
4) RMě bere na vědomí informaci z jednání v Krásném Jezu
v záležitosti soudního rozdělení pozemků p. p. č. 32
ve spoluvlastnictví paní Evy Staňkové a manželů Havlíkových
Hlasování 5pro
5) RMě schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
ve smyslu energetického zákona se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
a to na pozemku p. p. č. 3114/1 v k. ú. Bečov nad Teplou za finanční
náhradu ve výši 500,- Kč
Hlasování 5pro
6) RMě projednala zápis z jednání Osadního výboru Vodná ze dne
28. 10. 2009 a 16. 11. 2009 a schvaluje vypracování geometrického
plánu od oprávněné geodetky Jany Chadové na všechny sporné části
pozemků okolo místní komunikace p. p. č. 371/1 v k. ú. Vodná
Bečov nad Teplou
Hlasování 5pro
7) RMě schvaluje podpis Smlouvy mezi městem Bečov nad Teplou a
firmou EDIKT, a.s. České Budějovice o pronájmu části pozemku dle
schváleného usnesení bod jednání č. 84/03/07 ze dne 19. října 2009
Hlasování 5pro
Bečově nad Teplou dne 27. listopadu 2009
Schůze RMě ukončena v 20. 20 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta města
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková
Bečově nad Teplou dne 5. listopadu 2009
Schůze RMě ukončena v 20.10 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta města
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě),
87. zasedání RMě, konané v pondělí 7. prosince 2009 od 17.00
hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
87/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
Ing. S. Teplík J. Špak
Jednání rozšířené o zastupitele města, přítomni: Bc. J. Kaufman,
J. Mrňák, R. Dytrych, Ing. J. Šindelář, Ing. V. Šindelář
Pořad schůze rady: - 87/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 87/02 Finanční záležitosti
- 87/03 Příprava 16. ZMě
- 87/04 Městská společnost Bečov, s.r.o.
- 87/05 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
87/02 Finanční záležitosti
1) RMě bere na vědomí informace o skutečnosti, že celkový objem příjmu
daní pro město Bečov nad Teplou, které jsou přerozdělovány státem není
naplňován a v této chvíli je ve ztrátě cca 1 milion korun
Hlasování 5 pro
2) RMě souhlasí a doporučuje ZMě ke schválení prodej pozemku
p. p. č. 697/4 o výměře 7.204 m2 v k. ú. Krásný Jez na základě písemné
žádosti č. j. 617/2009 společnosti Ad hoc minimis s.r.o. zastoupené
jednatelkou společnosti paní Ivanou Svobodovou, Vodná 24, Bečov
nad Teplou. Tato žádost o koupi na výše uvedený pozemek je doposud
jediná. Další žádost nebyla doručena na MěÚ
Hlasování 5 pro

3) RMě schvaluje smlouvu mezi městem Bečov nad Teplou a SŽDC
Karlovy Vary zastoupenou Ing. Františkem Vlachem, týkající se pronájmu
části pozemku p. p. č. 1318/1 o výměře 600 m2 v k. ú. Krásný Jez
za roční nájemné ve výši 3.000,-Kč a to od 01. 01. 2010
Hlasování 5 pro
4) RMě schvaluje přijetí daru od Karlovarského kraje a to Sporáku
se sklokeramickou deskou zv.: ZANUSSI ZE 611 CE pro využití
v ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Hlasování 5 pro
5) RMě bere na vědomí žádost manželů Dyedekových o koupi pozemku
p. p. č. 977 o celkové výměře 604 m2 v k. ú. Bečov nad Teplou. RMě
doporučuje ZMě předloženou žádost schválit za cenu 75,- Kč /m2
a při splnění podmínky, že manželé Dyedekovi prodají městu pozemkovou
parcelu p. p. č. 1899/12 v k. ú. Bečov nad Teplou o výměře 105 m2
za cenu 75,- Kč/m2, neboť je ve veřejném zájmu města zajištění přístupu
k dalším pozemkům v dané lokalitě
Hlasování 5 pro
6) RMě bere na vědomí informaci o žádosti předsedkyně Komise
k projednávání přestupků města Bečov nad Teplou pro schválení odměn
členům komise se závěrem, že odměny členům komisí budou proplaceny
dle finančních možností města
Hlasování 5 pro
8) RMě bere na vědomí žádost ředitelky základní školy o vyúčtování
náborového příspěvku na rok 2009 v celkové finanční výši 49 300,-Kč
a předpokládaný výhled na rok 2010 - 62 000,-Kč
Hlasování 5 pro
9) RMě doporučuje ZMě schválit
a) prominutí nedobytných pohledávek města Bečov nad Teplou za roky
2003 – 2006 včetně, které jsou již promlčeny. Pohledávky vznikly
zejména za likvidaci komunálního odpadu, správní poplatky a pokuty
b) vyřazení z evidence nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
dle přiloženého seznamu
Hlasování 5 pro
10) RMě konstatuje, že MSB s.r.o. nezaplatila nájem za první čtvrtletí
2009 dle uzavřené smlouvy s městem, týkající se hospodaření s
městskými lesy v částce 87.500,-Kč. RMě doporučuje ZMě schválit
prominutí platby této částky, vzhledem k ukončení výše citované nájemní
smlouvy
Hlasování 5 pro
87/03 Body jednání 16. Zastupitelstva města
1) RMě doporučuje ZMě přijmout usnesení o rozpočtovém provizóriu na
rok 2010 v tomto znění: ZMě schvaluje hospodaření města na základě
rozpočtového provizória pro rok 2010, a to na úrovni příjmů a výdajů roku
2009 včetně přijatých rozpočtových opatření a to do doby schválení
rozpočtu města na rok 2010. Veškeré závazky vůči třetím osobám budou
městem řádně plněny a nové smluvní vztahy budou uzavírány pouze
v případě nezbytnosti zajištění řádné správy města a MěÚ (předpokládaný
termín schvalování rozpočtu města na rok 2010 je únor 2010)
Hlasování 5pro
87/04 Různé
1) RMě souhlasí a doporučuje schválit ZMě usnesení týkající se „
Prohlášení o kulturní památce místního významu“ v tomto znění:
ZMě schvaluje
a) Město Bečov nad Teplou prohlašuje areál Bečovské botanické zahrady
za významnou památku místního významu. I když není tento areál
uveden na seznamu kulturních památek České republiky, bude jeho
obnova a využívání probíhat v souladu s ochranou přírody a památek.
b) Město Bečov nad Teplou prohlašuje krajinné prostředí extravilánu
města, zvláště lokalitu Zlatého a Šibeničního vrchu, za významnou
památku místního významu. I když není toto území chráněno jako
krajinná památková zóna, bude jeho využívání probíhat v souladu
s ochranou přírody a památek.
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje na základě žádosti ředitelky základní školy
o povolení výjimky z počtu žáků ze dne 16. 11. 2009 v souladu s § 23,
odst. 3 Školského zákona č. 561/2004 Sb. a § 4 vyhl. č. 48/2005 Sb.,
Hlasování 5 pro
3) RMě souhlasí s termíny zasedání rady města a zastupitelstva města
Bečov nad Teplou a vydání zpravodaje na rok 2010;
RMě; 11. a 25. ledna, 8. a 22. února, 8. a 22. března, 12. a 26. dubna,
10. a 24. květen, 14. a 28. června, 12. a 26. července, 16. a 30. srpna,
13. a 27. září

bečovský zpravodaj
ZMě: 2. února, 27. dubna, 27. července
Uzávěrka Bečovského zpravodaje; 2. února, 20. dubna, 22. června,
17. srpna,
Hlasování 5 pro
4) RMě jmenuje inventurní komisi pro inventury města za rok 2009:
předsedkyní komise
paní Mgr. M. Woydichovou, členky komise A. Šindelářovou a Jiřinu
Pejmlovou
Hlasování 5 pro
5) RMě bere na vědomí Revizní zprávy ZŠ a MŠ BnT ze dne 4. 12. 2009,
zápis z kontroly Krajské hygienické stanice ze dne 23. 10. 2009 na ZŠ
a MŠ BnT
Hlasování 5 pro
6) RMě bere na vědomí informace o průběhu jednání s advokátem
manželů M. a I. Neuwirthových a jednání s jejich právním zástupcem
Hlasování 5 pro
7) RMě bere na vědomí informace starostky o situaci v sociální
starostlivosti o občany města
Hlasování 5 pro
Bečově nad Teplou dne 11. prosince 2009
Schůze RMě ukončena v 20. 20 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta města
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě),
88. zasedání RMě, konané v pondělí 21. prosince 2009 od 17 00
hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
88/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Ing. S. Teplík, J. Špak
Omluvena: Mgr. M. Beerová
Pořad schůze rady: - 88/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 88/02 Finanční záležitosti
- 88/03 Různé
Pořad schůze schválen 4 hlasy
88/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje rozpočtová opatření:
RO 27/2009
Zvyšují se příjmy § 6171 pol. 3111
251.022,-Kč prodej pozemků
Zvyšují se příjmy pol. 4121
18.978,-Kč neinv. transfer od obcí
Zvyšují se výdaje § 2212 pol. 5171
25.000,- Kč oprava komunikace
Zvyšují se výdaje § 6171 pol. 5222
36.000,- Kč příspěvek pro MAS
Zvyšují se výdaje § 3631 pol. 5171
74.300,- Kč

oprava veřejného osvětlení
Zvyšují se výdaje § 3639 pol. 5….
106.700,- Kč komunální služby
Zvyšují se výdaje § 2143 pol. 5139
13.000,- Kč

dokument střípek z Bečova
Zvyšují se výdaje § 3631 pol. 5154
10.000,- Kč el. Energie VO
Zvyšují se výdaje § 3329 pol. 5311
5.000,- Kč

příspěvek na vydání knihy NPÚ
RO 28/09
Snižují se příjmy pol. 4116 ÚZ 14008
7.650,- Kč

vratka dotace CzechPOINT
Snižují se výdaje §6171pol.5162ÚZ14008
7.650,- Kč

vratka dotace CzechPOINT
RO 29/09
Zvyšují se příjmy pol. 4122 ÚZ14004
8.800,- Kč – dotace hasiči
Zvyšují se výdaje § 5512 pol. 5139 ÚZ14004
8.800,- Kč

věcné vybavení hasiči
Hlasování 4 pro
2) ZMě schvaluje odpis pohledávek města Bečov nad Teplou za roky
2007 – 2008 včetně, a to na účetní položku podrozvaha s tím,
že nadále mohou být vymáhány. Pohledávky vznikly zejména za likvidaci
komunálního odpadu, správní poplatky a pokuty a to v celkové
výši 32. 500,- Kč.
Hlasování 4 pro
3) ZMě schvaluje Smlouvu o kooperačním příspěvku na nákup
a zpracování knižního fondu a na servis AKS Clavius REKS pro Městskou
knihovnu Bečov nad Teplou na rok 2010 uzavřenou mezi městem
a Krajskou knihovnou Karlovy Vary
Hlasování 4 pro

4) RMě ruší příspěvek na poskytování služeb veřejné telefonní stanice
panu Havlíkovi, Krásný Jez 26, Bečov nad Teplou z těch důvodu,
že místní občané tuto službu již nevyužívají (měsíčně činí příspěvek
345,-). A to s účinností od 1. ledna 2010.
Hlasování 4 pro
5) Rada města schvaluje nákup briket pro zabezpečení provozu v zimních
měsících ve dvou místnostech v objektu fary Mateřské centrum „Cvrček“
v celkové ceně do 3. 000,- Kč
Hlasování 4 pro
88/03 Různé
1) RMě bere na vědomí návrh ředitele ZUŠ J. L. Mgr. P. Pitry na uspořádání
koncertního cyklu v roce 2010 a ukládá starostce připravit do návrhu
rozpočtu města na uvedený rok
Hlasování 4 pro
2) RMě bere na vědomí zápis z pracovního jednání týkajícího se
aktuálního stavu a údržby naučné stezky Šibeniční vrch a ukládá starostce
připravit rozšíření smlouvy s MSB s.r.o. o stálou údržbu této stezky (včetně
využití bezúplatné výpomoci pracovníků veřejně prospěšné služby) a Rada
města žádá jednatele V. Svobodu o předložení plánu úklidu a údržby
města na rok 2010
Hlasování 4 pro
3) RMě schvaluje oddací dny pro rok 2010 takto;
- oddacím dnem je každá sobota, pokud není státem stanovena jako
státní svátek
- oddacím dnem v obřadní síni na radnici je 1. sobota v měsíci
a to od 10 00 hod. – do 14 00 hodin.
Hlasování 4 pro
4) RMě schvaluje dohodnutá stanoviska z jednání se zástupcem firmy
2P REALITY s. r. o. Loket Patrikem Stangarem se závěrem;
a) majitel vodní elektrárny a město se dohodli o zřízení věcného břemene
na pozemky města dotčené přivaděčem k MVO p. p. č. 760
v k. ú. Bečov nad Teplou v dohodnutém jednorázové poplatku
ve výši 10. 000,-Kč
b) RMě souhlasí a doporučuje ZMě vyhlásit záměr a následně prodej
p. p. č. 944 v k. ú. Bečov nad Teplou dle schválené směrné mapy
za cenu 60,- Kč /m2
Hlasování 4 pro
5) RMě schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o provedení práce ze dne
31. 12. 2008 mezi městem Bečov nad Teplou a panem Janem Lisým,
bytem Štúrova 914/26, Ostrov
Hlasování 4 pro
6) RMě bere na vědomí Dodatek č. 2 k vnitřní směrnici Městského úřadu
č. 1/2001 ze dne 21. 12. 2009 o oběhu účetních dokladů, evidence
majetku atd. Dodatek doplňuje článek II. písm. b) o evidenci DNM, DDNM
a ONM dle § 7 vyhlášky č. 505/2002 Sb.
Hlasování 4 pro
Bečově nad Teplou dne 21. prosince 2009
Schůze RMě ukončena v 19 45 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta města
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě),
89. zasedání RMě, konané v pondělí 11. ledna 2010 od 17.00
hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
89/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
Ing. S. Teplík, J. Špak od 18 15 hod.
Pořad schůze rady: - 89/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 89/02 Finanční záležitosti
- 89/03 Různé
Pořad schůze schválen 4 hlasy
89/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Mgr. J. Rudolfové (podle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a na základě § 134 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce). Žádost je neveřejnou přílohou tohoto zápisu
Hlasování 4 pro

2) ZMě schvaluje proplacení příspěvku celkem ve finanční výši
49 300,-Kč (za dopravu 9.700,-Kč a 25.000,-Kč, náborový příspěvek
18.000,-Kč) ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou za rok 2009 dle usnesení
přijatého RMě dne 24. 11. 2008 bod jednání 62/02/03, 09. 02. 2009
bod jednání 67/02/01, 10. srpna 2009 bod jednání 79/02/09,
24. 08. 2009 bod jednání 80/02/06
Hlasování 4 pro
3) RMě schvaluje záměr prodeje pozemků z důvodu vyřešení přístupu
k nemovitostem v soukromém vlastnictví z místní komunikace v k. ú.
Vodná a doporučuje ZMě zveřejnit záměr prodeje následujících pozemků:
p. p. č. 944/1 v k. ú. Bečov nad Teplou, o výměře 305 m2, trvalý travní
porost (přístup a manipulační plocha okolo malé vodní elektrárny MVE
v ulici Karlovarská) p. p. č. 371/1 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou, část
o výměře 7 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace (opěrná zeď k domu
paní Marianne Boučkové) p. p. č. 370/1 v k.ú. Vodná u Bečova nad
Teplou, část o výměře 15 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace (část
oplocené zahrady pana Jana Štěpánka)
Hlasování 4 pro
4) RMě města schvaluje v souladu se stanoviskem Osadního výboru
Vodná (zápis ze dne16. 11. 2009) a doporučuje ZMě schválit koupi
následujících pozemků, a to za cenu 100,- Kč / m2 navýšenou o úhradu
všech nákladů spojených s převodem těchto pozemků:
st. p. č. 24 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou, část o výměře 4 m2,
(část místní komunikace ve vlastnictví pana Jana Štěpánka)
st. p. č. 25 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou, část o výměře 11 m2,
(část místní komunikace ve vlastnictví paní Ludmily Kratochvílové)
p. p. č. 148 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou, část o výměře 29 m2,
zahrada (část místní komunikace ve vlastnictví pana Jiřího Trubače)
Hlasování 4 pro
5) RMě schvaluje podání žádosti města o dotaci z Programu obnovy
venkova Karlovarského kraje na opravu povrchů a odvodnění části Školní
ulice a ukládá starostce zajistit nabídky realizačních firem
Hlasování 4 pro
6) RMě souhlasí s předloženým návrhem starostky města, který se týká
časového harmonogramu přípravy rozpočtu města na rok 2010;
zpracovaný návrh rozpočtu 2010 bude předán k projednání Finančnímu
výboru 18. ledna 2010 a 8. února se bude konat RMě rozšířena
o pozvané zastupitele města. 12. února bude návrh rozpočtu zveřejněn
a 2. března je naplánováno zasedání ZMě, které bude rozpočet schvalovat
Hlasování 4 pro
89/03 Různé
1) RMě bere na vědomí informace starostky o podání přihlášky za město
Bečov nad Teplou o Cenu Programu regenerace MPZ za rok 2009
a to 31. 12. 2009 NPÚ Loket a termín jednání rozhodující komise
v Bečově nad Teplou dne 21. ledna 2010
Hlasování 4 pro
2) RMě bere na vědomí upozornění p. Jiskry z Krásného Jezu na problém
vedení soukromé kanalizace na p. p. č. 746/43 a jeho žádost
o zprostředkování dohody s novým vlastníkem, která již byla splněna
Hlasování 4 pro
3) RMě bere na vědomí a určuje;
a) bere na vědomí, že v souvislosti s přechodem kompetencí týkajících
se rozhodování o povolení kácení zeleně rostoucí mimo les ve městě
Bečov nad Teplou a v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.,
§103 odst. 4 písmeno f) a výkonem funkce tuto činnost zabezpečuje
starosta obce
b) v souladu se zákonem o obcích č. 128/200 Sb., dle § 102 odst. 2
písmeno f), RMě určuje pověřenou osobou pro správní řízení
povolování kácení zeleně mimo les ve městě Bečov nad Teplou
místostarostu města Ing. P. Kužvarta
Hlasování 4 pro
4) RMě v souladu se stanoviskem Osadního výboru Vodná ukládá
místostarostovi iniciovat řízení o odstranění nelegální stavby na části
p. p. č. 371/1 v k. ú. Vodná u Bečova nad Teplou o výměře 7 m2
(oplocení části komunikace manželi Bilaničovými)
Termin kontroly 22. února 2010
Hlasování 4 pro
5) RMě bere na vědomí žádost paní Mgr. Jany Beránkové o odprodej
části pozemku 3113/36 o výměře 11 m2, v k. ú. Bečov nad Teplou
(parkovací místo před garáží v ulici Úzká). V této věci bude provedeno
nejprve místní šetření.
Termin kontroly 22. února 2010
Hlasování 4 pro
Bečově nad Teplou dne 15. ledna 2009
Schůze RMě ukončena v 19.35 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta města
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková
11
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Sport

Již osm let se na Silvestra schází parta nadšenců a bez ohledu na to jaké počasí zrovna venku panuje, svádí mezi sebou souboj v malém fotbalu na hřišti u místní sokolovny. Na výsledku
nezáleží, všichni totiž mají radost z pohybu. Organizaci a občerstvení zajišťuje po celá ta léta pan Slávek Bydžovský. Patří mu za to dík.
Inzerce
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Kalendář nejvýznamějších akcí, zajímavých aktivit a dalších činností
v roce 2010 v Bečově nad Teplou a v jeho členských organizacích
Tento kalenář bude průběžně doplňován po předání informací od organizátorů
MĚSÍC
LEDEN

AKCE

01. 01. 2010

27. ročník novoročního výstupu na Homolku

02. 01. 2010
09. 01. 2010
15. 01. 2010

Novoroční koncert – J. Polívka, P. Pitra, J. Douda
Tříkrálová sbírka - výtěžek předán Farní charitě Karlovy Vary
Spuštěná nová webová prezentace SHS ČMS – karty měst
Cvičení rodičů s dětmi 1-3roky, námětové hry ( Indiáni, na kuchaře,
na tanečnice, stavíme hrad apod.- hry na rozvoj Slovní zásoby, mimika) (fara)

18. 01. 2010

POŘADATEL
TJ KČT Slavoj BnT, ČSOP Berkut, Město BnT, Náš
region
ZUŠ J. L. BnT, Město BnT
ZŠ a MŠ BnT, Farní charita KV
MC CVRČEK BnT

21. 01 2010

Tvořivé ručičky, Zpívánky, Pohádky (fara)

MC CVRČEK BnT

23. 01. 2010
25. 01. 2010

30. 01. 2010

Hasičský ples (sokolovna)
Cvičení rodičů s dětmi 1-3roky,námětové hry (fara)
Lednový žákovský koncert
Výstava výtvarného oboru žáků školy
Tvořivé ručičky, Zpívánky, Pohádky (fara)
Sněhové radovánky

shčms
MC CVRČEK BnT
ZUŠ J. L. BnT
ZUŠ J. L. BnT
MC CVRČEK BnT
ZŠ a MŠ BnT

31. 01. 2010

Collegium musicum

ZUŠ J. L. BnT

01. 02. 2010

Cvičení rodičů s dětmi 1-3roky, námětové hry (fara)

MC CVRČEK BnT

02. 02. 2010
03. 02. 2010
04. 02. 2010
04. - 07. 02. 2010
08. 02. 2010
11. 02. 2010
11. 02. 2010
15. 02. 2010
15. 02. 2010
18. 02. 2010

Okresní kolo soutěže ZUŠ – komorní hra s převahou dechových nástrojů
Zápis do 1. třídy
Tvořivé ručičky, Zpívánky, Pohádky (fara)
Veletrh Holiday World v Praze
Cvičení rodičů s dětmi 1-3roky, námětové hry (fara)
Collegium musicum
Tvořivé ručičky, Zpívánky, Pohádky (fara)
Cvičení rodičů s dětmi 1-3roky, námětové hry (fara)
Vydáno 1. Číslo Bečovského zpravodaje 2010
Tvořivé ručičky, Zpívánky, Pohádky (fara)
Masopust - průvod městem v doprovodu dechové hudby+
masopustní rej – ukončení masopustu v místní sokolovně s živou hudbou
Diskotéka
Soutěž „Mladí fotografují památky“; uzávěrka podání přihlášky
do 22. 02. 2010 (uzávěrka pro zasílání fotografií 31. 03. 2010;
další informace na www.becov.cz starostka
Cvičení rodičů s dětmi 1-3roky, námětové hry (fara)
Žákovský koncert
Výstava výtvarného oboru žáků školy
Tvořivé ručičky, Zpívánky, Pohádky (fara)
První přednáška – logopedie, hudba, výživa, motorika apod.
Výlet do solné jeskyně

ZUŠ J. L. BnT
ZŠ a MŠ BnT
MC CVRČEK BnT

Cvičení rodičů s dětmi 1-3roky, námětové hry (fara)
Přihlašování všech památek a doprovodných akcí k letošnímu roku EHD
17. Zastupitelstvo města
Okresní kolo soutěže ZUŠ – komorní hra s převahou smyčcových nástrojů
Mezinárodní konference „Kulturní cestovní ruch v Jihlavě
Informace na www.vspj. cz
Tvořivé ručičky, Zpívánky, Pohádky (fara)
Cvičení rodičů s dětmi 1-3roky, námětové hry (fara
Tvořivé ručičky, Zpívánky, Pohádky (fara)
RENOVA Olomouc - výstava Sdružení SHS ČMS
Cvičení rodičů s dětmi 1-3roky, námětové hry (fara)
Tvořivé ručičky, Zpívánky, Pohádky (fara)
Konference „Šlechtická sídla a cestovní ruch“ v Hradci Králové
www.revitalizacekuks.cz , www.nucleus.cz
Odpoledne Maškarní pro děti, večer Josefovská zábava

MC CVRČEK BnT
SHS ČMS
Město BnT
ZUŠ J. L. BnT

28. 01. 2010

ÚNOR

20. 02. 2010

21. 02. 201
22. 02. 2010

25. 02. 2010

MC CVRČEK BnT
ZUŠ J. L. BnT, Město BnT
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
Město BnT
MC CVRČEK BnT
SRPDŠ
ZŠ a MŠ BnT

MC CVRČEK BnT
ZUŠ J. L. BnT
ZUŠ J. L. BnT
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT.
MC CVRČEK BnT

BŘEZEN
01. 03. 2010
02. 03. 2010
03. 03. 2010
03. – 04. 03. 2010
04. 03. 2010
08. 03. 2010
11. 03. 2010
11. - 13. 031
15. 03. 2010
18. 03. 2010
18. - 19. 03. 2010
20. 03. 2010
14

spolupořadatel SHS ČMS
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
SHS ČMS
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT

ZŠ a MŠ BnT
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22. 03. 2010
24. 03. 2010
25. 03. 2010
27. 03. 2010
29. 03. 2010
29. 03. 2010

Cvičení rodičů s dětmi 1-3roky, námětové hry (fara)
Hudební pořad „Pardálové“ pro veřejnost
Zápis do MŠ
Collegium musicum
Halová soutěž mladých hasičů v Toužimi
Cvičení rodičů s dětmi 1-3roky, námětové hry (fara)
Jarní burza oblečení a dětského sortimentu
1.exkurze – výběr dle domluvy
Hudební pořad „Pardálové“ pro veřejnost (sokolovna)

MC CVRČEK BnT
ZŠ a MŠ BnT
ZUŠ J. L. BnT
SHČMS
MC CVRČEK BnT
ZŠ a MŠ BnT

DUBEN
01. 04. 2010
03-04. 04. 2010
04. 04. 2010
05. 04. 2010
08. 04. 2010
10. 04. 2010
12. 04. 2010
15.04.2010
17. 04. 2010
19. 04. 2010
20. 04. 2010
22. 04. 2010
24.04.2010

Tvořivé ručičky - Velikonoce
2.přednáška
Jarní výlet – bazén
Vítání jara v Bečovské botanické zahradě
Pálení keramiky v polní peci – výtvarný obor ZUŠ J. L
Collegium musicum
Cvičení rodičů s dětmi 1-3roky, námětové hry (fara)
Tvořivé ručičky, Zpívánky, Pohádky (fara)
Collegium musicum Víkendové kurzy
Cvičení rodičů s dětmi 1-3roky, námětové hry (fara)
Tvořivé ručičky, Zpívánky, Pohádky (fara)
Slavnostní zasedání k Mezinárodnímu dni památek a sídel
v Španělském sále Pražského hradu
Mezinárodní den památek – zpřístupnění 2. nádvoří, křest vícejazyčného interaktivního CD
a monografie o relikviáři sv. Maura
Cvičení rodičů s dětmi 1-3roky, námětové hry (fara)
Zápis do MŠ
Collegium musicum
Tvořivé ručičky, Zpívánky, Pohádky (fara)
Pouť sv. Jiří
Školní pouť
Den pro Náš region – čištění studánek

MC CVRČEK BnT
ČSOP BERKUT
ZUŠ J. L. BnT, MC CVRČEK BnT, ZŠ a MŠ BnT
ZUŠ J. L. BnT
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
ZUŠ J. L. BnT, Město BnT
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
SHS ČMS
SHZ BnT
MC CVRČEK BnT
ZŠ a MŠ BnT
ZUŠ J. L. BnT
MC CVRČEK BnT
Bečovská farnost
ZŠ a MŠ BnT
ČSOP BERKUT, Náš region

26. 04. 2010

Tvořivé ručičky, Zpívánky, Pohádky (fara)

MC CVRČEK BnT

29. 04. 2010

XX. Konference Sdružení v Uherském Hradišti na téma „Dědictví nedávné minulosti a problém současnosti“
Stavění máje, Čarodějnická diskotéka
Pálení čarodějnic ( fotbalový turnájek – SG Slavoj Bečov, Lesní společnost Bečov s.r.o., La Koruňa ) – fotbalové
hřiště TJ Slavoj BnT

SHS ČMS

30. 04. 2010

KVĚTEN
02. 05. 2010
03. 05. 2010

05. 05. 2010
06. 05. 2010
08. 05. 2010
08.-09. 05. 2010
10. 05. 2010
13. 05. 2010
15. 05. 2010
17. 05. 2010
19. 05. 2010
20. 05. 2010
21. 05. 201
24. 05. 2010
27. 05. 2010
29. 05. 2010
30. 05. 2010
31. 05. 2010

SRPDŠ, SHČMS

Collegium musicum
Cvičení rodičů s dětmi 1-3roky, námětové hry (fara)
2. exkurze dle domluvy
Dětská divadelní představení na zámecké terase

ZUŠ J. L. BnT, Město BnT
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
SHZ BnT

Májový žákovský koncert
Vystoupení žáků ke Dni matek
Koncert

ZUŠ J. L. BnT
ZŠ a MŠ BnT
ZUŠ J. L. BnT

Tvořivé ručičky, Zpívánky, Pohádky (fara)
Návštěva karlovarské krajské knihovny, divadlo pro děti)
59. ročník fotbalového turnaje „ Starých pánů “
Taneční zábava – fotbalové hřiště, hrají HOW-WADA Sokolov
Jarní zahradnické dny v Zahradě Teplá (Teplá)
Cvičení rodičů s dětmi 1-3roky, námětové hry (fara)
Tvořivé ručičky, Zpívánky, Pohádky (fara)
Květnový výlet bečovských občanů – Grünbach – vorařské slavnosti a Kinderspielhaus KISPI
Cvičení rodičů s dětmi 1-3roky, námětové hry (fara)
Collegium musicum
Tvořivé ručičky, Zpívánky, Pohádky (fara)
Okresní soutěž mladých hasičů - Žlutice
Cvičení rodičů s dětmi 1-3roky, námětové hry (fara)
Tvořivé ručičky, Zpívánky, Pohádky (fara)
Collegium musicum –Jazzové dny – Dixiland ML, konzervatoř Plzeň
Collegiom musicum Bigband ZŠ a ZUŠ J. L., Swingdows
Cvičení rodičů s dětmi 1-3roky, námětové hry (fara)

MC CVRČEK BnT
TJ Slavoj BnT
ČSOP BERKUT
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
Město BnT
MC CVRČEK BnT
ZUŠ J. L. BnT, Město BnT
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
Město BnT, ZUŠ J. L. BnT
MC CVRČEK BnT
15
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ČERVEN
Město BnT
Město BnT, SRPDŠ, SHČMS
ZŠ a MŠ BnT
SHZ BnT, MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
ZUŠ J. L. BnT, Město BnT
MC CVRČEK BnT
ZUŠ J. L. BnT
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
KČT TJ Slavoj BnT, ČSOP BERKUT
MC CVRČEK BnT
ZŠ a MŠ BnT

17. 06. 2010

Zastupitelstvo města BnT
Dětský den
Dětský den ve škole
Dětská divadelní představení na zámecké terase
Tvořivé ručičky, Zpívánky, Pohádky (fara)
Collegium musicum
Cvičení rodičů s dětmi 1-3 roky, námětové hry (fara)
Absolventský koncert
Tvořivé ručičky, Zpívánky, Pohádky (fara)
3.přednáška
Pochod z Bečova za minerálními prameny
Cvičení rodičů s dětmi 1-3 roky, námětové hry (fara)
Školní akademie
Ocenění nejlepších žáků školy
Vyhlášení výsledků soutěže k 25. výročí nalezení relikviáře sv. Maura
Collegium musicum

21. 06. 2010

Cvičení rodičů s dětmi 1-3 roky, námětové hry (fara)

MC CVRČEK BnT

Závěrečný žákovský koncert
Výstava výtvarného oboru žáků školy
Tvořivé ručičky
Sportovní akce – automobilové závody do vrchu- Mistrovství ČR ÚAMk – Bečov nad Teplou – Krásno
Collegium musicum
Cvičení rodičů s dětmi 1-3 roky, námětové hry (fara)
Diskotéka
Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy v zámecké kapli
Pasování předškoláků

ZUŠ J. L. BnT
ZUŠ J. L. BnT
MC CVRČEK BnT
ÚAMK Patera Citroen klub
ZUŠ J. L. BnT, Město BnT
MC CVRČEK BnT
ZŠ a MŠ BnT
ZŠ BnT
MŠ BnT, Město BnT, SHZ BnT

Výlet do Svržna
Lukostřelba v zámecké zahradě
Koncert Festival Uprostřed Evropy
Oslava Bečovské botanické zahrady
Diskotéka – konec školy
Koncert Mitte Europa
Collegium musicum
Music night – New Generation 2010
Bečovské slavnosti – Na téma 25. výročí nalezení relikviáře sv. Maura
Bečovské slavnosti – odpolední koncert, divadlo, modní přehlídka, mateřské školky atd.
Fotografická soutěž vyhlášena městem na téma: fotografie města Bečov nad Teplou z našich oken, 
vyhodnocení podmínky budou uveřejněny do konce února na www.becov.cz

SHČMS
SHZ BnT
Město BnT, SHZ BnT
ČSOP Berkut
ZŠ a MŠ BnT
Město BnT, SHZ BnT, Festival Mitte Europa
ZUŠ J. L. BnT
TJ Slavoj BnT
Město BnT, SHZ BnT
Město BnT, SHZ BnT

01. 06. 2010
03. 06. 2010
06. 06. 2010
07. 06. 2010
10. 06. 2010
12. 06. 2010
14. 06. 2010
16. 06. 2010

24. 06. 2010
25.-26. 06.2010
26. 06. 2010
28. 06. 2010
30. 06. 2010

ZŠ BnT, Město BnT, SHZ BnT
ZUŠ J. L. BnT, Město BnT

ČERVENEC
01. 07. 2010
02. 07. 2010
03. 07. 2010
18. 07. 2010
23. 07. 2010
24. 07. 2010
25. 07. 2010

Město BnT

SRPEN

05. 08. 2010
06.-07. 08. 2010
12. 08. 2010
13.-14. 08. 2010
19. 08. 2010
26. 08. 2010
28.08.2010

Otevřeno Mateřské centrum CVRČEK
Oslavy Bečovské botanické zahrady – hry, divadlo, hudba, letní filmové představení
Turnaj starých pánů
Lukostřelba v zámecké zahradě
Otevřeno Mateřské centrum CVRČEK
Oslavy Bečovské botanické zahrady
Keramika v přírodě
Letní kino na zámecké terase – téma relikviář sv. Maura na filmovém plátně aneb přehlídka
dokumentárních filmů
Otevřeno Mateřské centrum CVRČEK
Collegium musicum
Diskotéka
Diskotéka – konec prázdnin

ČSOP BERKUT, ZŠ a MŠ BnT, Město BnT, SHZ BnT
TJ Slavoj BnT
SHZ BnT
ČSOP BERKUT
ZUŠ J. L. BnT
SHZ BnT
ZUŠ J. L. BnT, Město BnT
ZŠ a MŠ BnT
ZŠ a MŠ BnT

ZÁŘÍ
01. 09. 2010
02. 09. 2010
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Slavnostní zahájení školního roku
Folklórní vystoupení zahraničních souborů – zámecká terasa
Tvořivé ruce pro rodiče, hlídání dětí zajištěno
Zastupitelstvo města Bečov nad Teplou
Cvičení rodičů s dětmi 1-3roky, námětové hry (fara)

ZŠ a MŠ BnT
SHZ BnT
MC CVRČEK BnT
Město BnT
MC CVRČEK BnT
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09. 09. 201
10. 09. 2010

Tvořivé ruce pro rodiče, hlídání dětí zajištěno
Vernisáž výstavy “Současné umění a umělecké řemeslo v Bečově nad Teplou“ v objektu fary od 16.00 hod.
DHD na téma „Duše památek“
EHD – prezentace běžně nevystavovaných částí z nálezu relikviáře sv. Maura
EHD - Prohlídka města – radnice, kostel – pohled na klenbu lodě, fara, Bečovská botanická zahrada
Národní zahájení Dnů historického dědictví (DHD) v městě Příbor
Cvičení rodičů s dětmi 1-3roky, námětové hry (fara)
Tvořivé ruce pro rodiče, hlídání dětí zajištěno
Koncert Schola Gregoriana – v této chvíli není rozhodnuto
57. ročník lesního běhu „ Kolem tří rybníků “
Cvičení rodičů s dětmi 1-3roky, námětové hry (fara)
Tvořivé ruce pro rodiče, hlídání dětí zajištěno
Collegium musicum
Collegium musicum
Cvičení rodičů s dětmi 1-3roky, námětové hry (fara)
Výlet – Motýlí farma a koně
Tvořivé ručičky

MC CVRČEK BnT
Město BnT
SHS ČMS
SHZ BnT
Město BnT, ČSOP BERKUT
SHS ČMS
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
Město BnT
TJ Slavoj
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
ZUŠ J. L. BnT, Město BnT
ZUŠ J. L. BnT
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT

Cvičení rodičů s dětmi 1-3 roky, námětové hry (fara)
Tvořivé ručičky
Cvičení rodičů s dětmi 1-3 roky, námětové hry (fara)
Tvořivé ručičky
Cvičení rodičů s dětmi 1-3 roky, námětové hry (fara)
Tvořivé ručičky
Cvičení rodičů s dětmi 1-3 roky, námětové hry (fara)
Diskotéka
Třídění odpadů – divadlo
4. přednáška (náhradní řešení 3. Exkurze)

MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
ZŠ a MŠ BnT
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT

11. 11. 2010
15. 11. 2010
18. 11. 2010
22. 11. 2010
25. 11. 2010

Cvičení rodičů s dětmi 1-3 roky, námětové hry (fara)
Collegium musicum
Tvořivé ručičky
Lampiónová slavnost – trasa od Bečovské botanické zahrady přes město na zámeckou zahradu
Cvičení rodičů s dětmi 1-3 roky, námětové hry (fara)
Zpřístupnění místa nálezu relikviáře sv. Maura a doprovodný program
Podzimní burza odívání a dětského sortimentu
Tvořivé ručičky
Cvičení rodičů s dětmi 1-3 roky, námětové hry (fara)
Tvořivé ručičky
Cvičení rodičů s dětmi 1-3 roky, námětové hry (fara)
Tvořivé ručičky

28. 11. 2010

Rozsvícení stromečku na náměstí – vánoční trhy

29. 11. 2010

Cvičení rodičů s dětmi 1-3 roky, námětové hry (fara)

MC CVRČEK BnT
ZUŠ J. L. BnT, Město BnT
MC CVRČEK BnT
SHZ BnT, ČSOP BERKUT, Město BnT
MC CVRČEK BnT
SHZ BnT
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
ZŠ a MŠ BnT, ZUŠ J.L. BnT, SHČMS,
Bečovská farnost, MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT

11. 09. 2010
13. 09. 2010
16. 09. 2010
18. 09.2010
19. 09. 2010
20. 09. 2010
23. 09. 2010
26. 09. 2010
27. 09. 2010
30. 09. 2010
ŘÍJEN
04. 10. 2010
07. 10. 201
11. 10. 2010
14. 10. 2010
18. 10. 2010
21. 10. 2010
25. 10. 2010
29. 10. 2010

LISTOPAD
01. 11. 2010
04. 11. 2010
06. 11. 2010
08. 12. 2010

PROSINEC
02. 12. 2010
04. 12. 2010
05. 12. 2010
06. 12. 2010
07. 12. 2010
09. 12. 2010
13. 12. 2010
18. 12. 2010
21. 12. 2010

Tvořivé ručičky
Mikulášská párty
Mikulášská nadílka
Projekt „Vánoce“
Vystoupení žáků pro bečovské seniory v jídelně
Cvičení rodičů s dětmi 1-3 roky, námětové hry (fara)
20. výročí založení Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)
Tvořivé ručičky
Cvičení rodičů s dětmi 1-3 roky, námětové hry (fara)
Collegium musicum
Vánoční besídka v sokolovně

MC CVRČEK BnT
SHČMS
SRPDŠ
ZŠ BnT
MC CVRČEK BnT
SHČMS
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
ZUŠ J. L. BnT, Město BnT
ZŠ a MŠ BnT
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bečovský zpravodaj
24. 12. 2010

31. 12. 2010

MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
MC CVRČEK BnT
ZŠ a MŠ BnT

Štědrovečerní koncert žáků a zaměstnanců školy v kostele sv. Jiří
Regionální setkání mateřských center
Na cvičení přijde Čert a Mikuláš
Vánoční pouštění balónků s přáním a Vánoce v MC
Víkendovka pro maminky – společný výlet jen pro maminky na „dobití energie“
Silvestrovská diskotéka v sokolovně

Připravujeme Kurzy: Hudby, Jazykový kurz, Kreslení, Točení na hrnčířském kruhu, Kurzy pro seniory počítačové informovanosti apod.
SEZNAM ZKRATEK: SHZ BnT
ZŠ a MŠ BnT
ZUŠ J. L. BnT
SHS ČMS
SRPDŠ
KČT Slavoj BnT
TJ Slavoj BnT
MC CVRČEK BnT
SHČMS
ČSOP BERKUT
ÚAMK Patera
EHD
DED
DHD

Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou
Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou
Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení rodičů a přátel školy
Klub českých turistů Slavoj Bečov nad Teplou
Tělovýchovná jednota Slavoj Bečov nad Teplou
Mateřské centrum CVRČEK Bečov nad Teplou
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody BERKUT
Ústřední automobilový klub Patera
Evropské historické dny
Dny evropského dědictví
Dny historického dědictví

Cvičení v sokolovně:
Pondělí 19 – 20 hodin
paní Dyedeková a spol.
Úterý
18 – 19 hodin
paní Šašková a spol
17 – 18 (v zimě)
Středa 18 – 20 hodin
Miroslav Ondráček (trénink)

Hra: Integrovaná BOCCIA – 1. liga
Čtvrtek 16 – 19 hodin
hasiči
(říjen – duben)
19 – 20 hodin
paní Dyedeková a spol.
Pátek
z důvodu různých akcí (prodej, zábavy apod.) se necvičí
Sobota dle dohody
paní Adamcová Veronika a spol.

badminton
Neděle dopoledne dle dohody
paní Adamcová a spol.
odpoledne dle dohody
pan Martin Kodýtek a spol. fotbal

Mateřské centrum

Půl roku Mateřského centra CVRČEK v Bečově nad Teplou
Vážení čtenáři, rádi bychom Vás informovali o činnosti a plánech Mateřského centra CVRČEK v našem městě. Vzniklo před půl rokem a myslíme si, že se i za tak krátkou dobu dostalo do povědomí občanů Bečova a hlavně dětí a jejich rodičů. Je pro ně místem, kde se
mohou setkávat a sdílet společné dovednosti, radosti i starosti.
Mateřské centrum CVRČEK vzniklo v přízemí historické bečovské fary. S minimem prostředků a velkým pracovním nasazením byly citlivě zrekonstruovány dvě místnosti a toaleta s vodovodem. S ohledem na památkovou podstatu byly zachovány všechny původní prvky
a v historicky autentickém prostoru nemovité kulturní památky se podařilo vytvořit velice
útulnou a působivou atmosféru. Jedna z místností, vybavená kobercem a hračkami, slouží
pro cvičení a volné hraní. Druhá je zařízena jako obývací kuchyně, vybavená mimo jiné dětskými stolky s židličkami, kde mohou děti svačit ale i tvořit. V kuchyni je příjemné posezení
také pro rodiče, kteří se mohou v celodenním kolotoči na chvíli zastavit a vyměnit si své
zkušenosti a zážitky.
12.6. 2009 Se konalo slavnostní zahájení zkušebního provozu Mateřského centra CVRČEK.
Akce se kromě rodičů s dětmi zúčastnila také paní Věra Bartošová z Mateřského centra
Karlovy Vary, pan farář Marián Slunéčko, paní starostka Olga Haláková, bez jejíž iniciativy,
vstřícnosti a pomoci by se vznik MC v Bečově neobešel a další občané Bečova a okolí. Přítomni byli rovněž zástupci regionální televize a tisku.
13.6. 2009 Přátelské setkání rodičů s dětmi, při kterém se diskutovaly plány činnosti a organizace centra. Během letních měsíců bylo centrum otevřeno 2x týdně a sloužilo především jako místo pro setkávání dětí a rodičů.
18.6. 2009 Grilování na farské zahradě.
25.7. 2009 Den otevřených dveří.
20.8. 2009 Grilování, tentokrát na zahradě u Neprašů.
Od září 2009 rozšířilo mateřské centrum CVRČEK nabídku služeb.
Každé pondělí dopoledne se konalo cvičení pro rodiče s dětmi od 1 do 3 let. Cvičení probíhalo hravou formou za pomoci písniček a básniček, při kterých se děti nejen protáhly, ale
také získaly nové dovednosti. Postupně se podařilo zajistit i některé cvičební náčiní, včetně
tolik oblíbené trampolíny.
Čtvrteční odpoledne byla věnována kurzu tvořivých ručiček. Děti i rodiče si mohly vyzkoušet
mnoho zajímavých nápadů a technik, které byly často tématicky zaměřeny na dané roční
období a svátky. Velké oblibě se těšilo také promítání pohádek či hraní na kytaru, které
často následovalo po společné svačině.
Oba programy se osvědčily a budou probíhat nadále i v roce 2010.
Od září 2009 byly pořádány přednášky zaměřené především na tématiku péče o dítě.
Vstupné bylo dobrovolné a hlídání dětí po dobu přednášky bylo zajištěno.
24.9. 2009 Přednáška na téma První pomoc dětem (přednášela J. Mahovská, dětská
sestra z novorozeneckého JIP v Karlových Varech).
22.10. 2009 Přednáška na téma Logopedie - vývoj řeči (přednášela D. Dobiášová, učitelka
MŠ, speciální pedagožka).
3.12. 2009 Přednáška Hudba a děti (přednášel Martin Mosáth, učitel ZUŠ, s vydatným
přispěním Kačenky Bronecové a Kristýny Šindelářové).
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6.10. 2009 Členky MC CVRČEK navštívily spřátelené Mateřské centrum Karlovy Vary. Cílem
bylo ujasnění některých sporných otázek a získání nových zkušeností, jak zlepšit nabízené
služby.
30. - 31.10. 2009 Uspořádalo MC CVRČEK v prostorách fary burzu odívání a dětského sortimentu. Prodat a nakoupit bylo možné dětské a těhotenské oblečení, kočárky, hračky a
další potřeby pro děti.
MC CVRČEK se účastnilo také dalších akcí pořádaných v Bečově nad Teplou.
Dne 16.11. 2009 vystoupily maminky a děti z MC CVRČEK na setkání s veřejností na téma
„Bečov nad Teplou 1399 - 2009 – v roce 2009“, konaném pod záštitou města.
První adventní neděli vystoupily maminky a děti u příležitosti rozsvícení vánočního stromu
na náměstí v Bečově.
MC CVRČEK oslavilo s dětmi i Mikuláše a vánoční svátky. Dne 7.12.2009 se konala Mikulášská nadílka s básničkami, říkadly a spoustou malých čertů a andílků a o deset dní později jsme se na vánoční besídce sešli naposledy v roce 2009. Nechybělo cukroví, stromeček s dárečky, vánoční příběh o Ježíškovi, kouzelné oříšky, rozkrájená jablíčka, lodičky se
svíčkami, ani házení střevíce pro svobodné maminky. Každé z dětí vytvořilo krásný svícen
pro vánoční stůl.
Po vyhodnocení půlročního provozu a životaschopnosti centra bylo ke konci roku 2009 přistoupeno k zaregistrování občanského sdružení pod názvem Mateřské centrum CVRČEK
Bečov nad Teplou. Předsedkyní se stala Monika Brůžová a její zástupkyní ve funkci jednatelky je Jiřina Horváthová.

Co chystáme v roce 2010
I nadále budeme pořádat pravidelné akce:
• PO 9:30 - 10:30 cvičení rodičů s dětmi od 1 do 3 let (centrum otevřeno do 11.30)
Cvičení budou zpestřována námětovými hrami, zaměřenými na rozvoj slovní zásoby a mimiky dětí (hra na indiány, tanečnice, kuchaře, stavění hradu apod.).
• ČT 16:00 - 17:00 výtvarný kurz „Tvořivé ručičky“ (centrum otevřeno do 18.00) V rámci
kurzu mimo jiné přivítáme jaro, oslavíme Velikonoce, Vánoce a další svátky. Dále budou
příležitostně pořádány přednášky, exkurze, burzy odívání a dětského sortimentu, kurzy
tvořivých rukou pro rodiče, oslavy narozenin dětí, zahradní party, atd. O činnosti MC CVRČEK Vás budeme informovat nově též pomocí vývěsní tabule na náměstí v Bečově nad
Teplou.
Poděkování:
Velice si ceníme nepostradatelné podpory paní starostky Olgy Halákové a vedení Města
Bečova nad Teplou vůbec. Děkujeme také Lesní společnosti Bečov nad Teplou, drobným
podnikatelům a ostatním obyvatelům obce a okolí, kteří nám nezištně pomáhají v naší
činnosti. Pevně věříme, že vklad do rozvoje dětí, mladých rodin a rozšíření nabídky aktivit
je dobrou investicí do budoucna nejen pro děti samotné, ale i pro město jako takové.
Přejeme vše dobré do nového roku
Za tým MC připravila D. Wizovská, foto M. Brůžová, J. Horváthová
Tel. informace na č.: 606 311 078, 606 854 261

Společenská rubrika

Cvičení a tvořivé ručičky pro rodiče a děti do 3 let se staly základní náplní aktivit Mateřského centra CVRČEK Bečov nad Teplou.

Obdivuhodná životní síla paní Cahajlové byla potvrzena vykonaným tradičním výstupem na Homolku
1. ledna 2010. Těšíme se na příští výstup s Vámi.

Na působivém adventním koncertu 2. 1. 2010 v ZUŠ J.L. vystoupili Mgr. P. Pitra, J. Polívka a J. Douda.

„V letošním roce se opět počet účastníků výstupu na Homolku zvýšil byl vytvořen rekord počtem 268 pří
tomných. Prostor na úpatí Homolky se zkultivoval, je označen informační tabulí s faktickými údaji
i příběhem a pověstí o jejím vzniku a také je zde umístěno hezké sezení, masivní stůl a lavice.“
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Symboly města - městský znak, prapor a pamětní deska

Kde najdete další informace
o dění v Bečově?
Městský úřad Bečov nad Teplou
5. května 1, 364 64 Bečov nad Teplou
+420 353 999 318
www.becov.cz
email: info@becov.cz
Hrad a zámek Bečov
NKP SHZ Bečov nad Teplou
364 64 Bečov nad Teplou
Tel.: +420 353 999 394, GSM: +420 606 659 637
info@zamek-becov.cz, www.castlebecov.eu
wwww.zamekbecov.cz, www.zamek-becov.cz

Odznak s malovaným městským znakem realizován v roce 1996.

Reliéfní ražený odznak města Bečov nad Teplou s městským
znakem realizován v roce 1996

Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
www.sosl.cz
email: usosl@seznam.cz
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
www.shscms.cz
MAS Náš region
www.nas-region.cz
email: nas.region@seznam.cz
CESTA Z MĚSTA
www.cestazmesta.cz
email: info@cestazmesta.cz
Kontakty na členy Rady města Bečov nad Teplou
a předsedy výborů

Text na pamětní desce na Sloupu P. Marie, kulturní památky na seznamu Ministerstva kultury České republiky. 21. července 2010
tomu bude 150 let od slavnostního svěcení tehdy nově postaveného morového sloupu.

Reliéfní ražený odznak města Bečov nad Teplou s městským znakem
realizován v roce 1996
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Tepaný městský znak na vratech radnice vytvořen
Arturem Zörklerem

Oľga Haláková
starostka města
724 180 137
olga.halakova@becov.cz
Ing. Petr Kužvart
místostarosta města
606 791 807
petr.kuzvart@becov.cz
Mgr. Milada Beerová
člen rady města
606 852 049
milibeerova@seznam.cz
Ing. Stanislav Teplík
člen rady města
777 092 122
stanislavteplik@seznam.cz
Jiří Špak
člen rady města
731 125 144
jiri.spak@volny.cz
Ing. Jiří Šindelář
předseda výboru pro regeneraci MPZ
a obnovy obce
736 642 792
jiri.sindelar@becov.cz
Jiří Kaufman
předseda finančního výboru
602 955 806
jiri.kaufman@tiscali.cz
Vlastimil Novotný
předseda kontrolního výboru
724 524 804
vl.novotny@centrum.cz
Vlastislav Svoboda
jednatel Městské společnosti Bečov, s.r.o.
msb.sro@becov.cz
604 834 873, 608 246 088

