BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
MÌSTO BEÈOV NAD TEPLOU OD ROKU 1399
Beèovský zpravodaj 2-4/2014

Úvodní slovo
Vážení občané města Bečov nad Teplou, vzhledem
k tomu, že toto volební období se blíží ke konci, ráda
bych vám poděkovala za vaši přízeň a podporu
a důvěru, kterou jste do mne a mých kolegů zastupitelů
v minulých letech vložili. Děkuji i za nejrůznější podněty,
se kterými jste se na nás obraceli. Díky nim se nám
podařilo společně pracovat na modernizaci města a žít
zde spokojenější život ve prospěch jeho občanů
i návštěvníků. Rolí zastupitelů je věnovat se správě
města na celém jeho území. Rozumíme tomu, že každý
z nás zná dobře „své“ místo života ve městě, svou ulici,
dům, zahradu, či byt a přeje si, aby mu byla věnována
nejvyšší pozornost. O to těžší je udržovat technický
stav města a podmínky pro život občanů, kteří zde žijí
v dobrém stavu v celé ploše, včetně jeho osad Vodná
a Krásný Jez. V souladu s možnostmi rozpočtu města
a získanými dotacemi jsme zlepšili stav majetku města

opravami komunikací, výstavbou mostků, rozšířením
veřejného osvětlení, obnovou kanalizací, opravou radnice, našich škol a školky, kostela, fary atd. Věřím, že
všichni máme radost i z nového vybavení městské
knihovny, kterou jsme po mnoha letech zařídili novým
nábytkem, počítači s napojením na internet pro
veřejnost, projektorem, kamerou, čtečkou kódů
s příslušným softwarem atd. V knihovně plánujeme
pořádání klubových akcí a výstav pro všechny generace. O všech rozhodnutích, která se týkají materiální,
i duchovní obnovy města máte možnost se dovědět
v Bečovském zpravodaji. K tomuto způsobu komunikace s občany, který není obvyklý v jiných městech,
nás vedla snaha, abyste měli přehled o každém kroku
radnice a rozhodnutí zastupitelstva. Ve zpravodaji
uveřejňujeme doslovný záznam usnesení včetně jmenovitého hlasování, a stejně tak i na webových
stránkách města, které jsou nadprůměrně
navštěvované. V posledních desítkách let Bečov nad
Teplou vykročil novým směrem a stává se stále
atraktivnějším cílem cestovního ruchu. To přináší
občanům zde žijícím pracovní i jiné příležitosti, ale

i nové skutečnosti, s kterými se musí vyrovnat. Úkolem
správy města je především zajistit vše potřebné pro
bečovské občany a o to jsme se ze všech sil snažili.
O vaši důvěru se budeme ucházet v nadcházejících
komunálních volbách. Na následujících stránkách si
dovolíme uvést a připomenout to, na čem jsme
konkrétně pracovali pro zlepšení podmínek života
občanů a pro dobré jméno města. Jsme si vědomi
skutečnosti, že nás všechny čeká ještě mnoho práce
na obnově města Bečov nad Teplou, ale i toho, že se
nám to podaří rychleji a úspěšněji, pokud se nenecháme
zviklat nesmyslnými útoky jednotlivců, bez jakéhokoliv
zájmu o samosprávu a pochopení pravidel, které musí
dodržovat při výkonu každý, kdo je členem zastupitelstva obce. A není pochyb o tom, že současní členové
zastupitelstva pracovali v souladu se zákonem o obcích
a snažili se pro občany zrealizovat to, co bylo v reálných možnostech, pro jejich spokojenost a další rozvoj
a modernizaci malebného města Bečov nad Teplou.
Olga Haláková
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BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Informace z Městského úřadu
Pro připomenutí, co se v posledních letech změnilo v Bečově nad Teplou,
uvádíme některé z nejvýznamnějších změn, realizací a činností.
Oprava v Tovární ul. – sesunutí části svahu komunikace – zpevňující
„plomba“ na komunikaci – z rozpočtu města
Oprava kanalizační přípojky ve Školní ul. poblíž náměstí
Výstavba mostku ve Vodné – sloučené finanční prostředky RM, LS Bečov
s.r.o., LČR
Oprava stropu sokolovny
Oprava mostku a komunikace Rybářská – RM a dotace Karlovarského kraje
POV
Rekonstrukce ústředního topení v ZŠ a MŠ… RM a dotace Karlovarského
kraje POV – 3 etapy
Odvodnění spodní části stavby ZŠ – odkanalizování
Oprava podlahy v MŠ
Oprava havarijního stavu střechy radnice – výměna pozednic, nosných
trámů a střešní krytiny – RM a Ministerstva kultury Program regenerace
MPZ
Restaurování kašny u radnice a sloupu P. Marie – RM a Ministerstva kultury
Restaurování kašny v Kostelní ulici
Oprava fasády věže kostela sv. Jiří, natření báně, opravy oken a pozlacení
věžních hodin a kříže, oprava oltářního obrazu
Oprava fasády fary a oken – Ministerstvo kultury Program regenerace MPZ,
Karlovarský kraj a 10% zákonná spoluúčast z RM
Realizace čekárny na autobusové zastávce na náměstí
Zkulturnění interiéru fary pro další užívání aktivit občanů – v současnosti
Bečovská farnost a Mateřské centrum – převážně pomocí výkonu veřejných
prací
Nátěr střechy ZUŠ J. Labitzkého, okenních parapetů, výměna
termoregulačních ventilů ÚT – RM
Oprava svahové komunikace včetně odvodnění v Krásném Jezu
Oprava Školní ulice jejího pravého ramene, včetně odvodnění a opravy části
kanalizace pod komunikací – RM a dotace Karlovarského kraje POV
Směna lesních pozemků mezi městem a LČR z důvodu záměru ucelení
původních pozemků Botanické zahrady
Odstranění stromů na území obce, které ohrožovaly život např.
Mariánskolázeňská ul., vydáno mnoho dalších povolení v oblasti životního
prostředí, k odstranění dožilých stromů, a to na základě žádosti občanů
Stavební projektová dokumentace části revitalizace centra – schody
Kostelní náměstí 2x, Poštovní před radnicí – RM
Dokončení rekonstrukce fotbalového hřiště – RM a dotace Karlovarského
kraje
Uspořádání archivu města – skartace PODKLADŮ od roku 1990 a následkem toho odkrytí havarijního stavu střechy radnice
Instalace lamp veřejného osvětlení před prodejnou potravin, v Tepelské ul.
a Mariánskolázeňské ul. – RM
Rozvod kabelů veřejného osvětlení z Toužimské ul. na Výšinu s možností
napojení dalších lamp – RM
Oprava povrchu Poštovní ul. zadlážděním – RM
Oprava schodiště mezi Kostelní ul. a náměstím
Oprava Hasičské zbrojnice, Instalace výjezdových vrat
Instalace ukazatele rychlosti v Plzeňské ul.
Výstavba prvního veřejně provozovaného dětského hřiště – RM a dotace
Ministerstva pro – místní rozvoj
Instalace parkovacích automatů ve vlastnictví města
Zpracování změn územního plánu města ve třech etapách
Výjezd v ulici Srázná
Oprava ulice Plzeňská (k hřišti)
Montáž termoregulačních hlavic ústředního topení na radnici a ve školách
Obnova pomníku ve Vodné

2

Zpracování nového Územního plánu města
Oprava ulice Na Zelené
Odstranění septiků a přímé napojení ZŠ na veřejnou kanalizaci
Historická pěšina 2011 – příprava obnovy a zprovoznění pěšiny u kostela
Kamenné sloupky Stará pošta 2011 – nájemní smlouva
Kovová vrátka u studánky Rybářská + chrlič u studánky, zábradlí u zámku
Rozšíření veřejného osvětlení – Vodná, Krásný Jez
Knihovna – veřejný internet a nové počítačové vybavení, kamera, projektor s plátnem, nově vybaveny prostory knihovny a čítárny
Digitalizace území Bečova nad Teplou
První veřejně provozované Dětské hřiště u Sokolovny – vybudováno ve 3
etapách

OPRAVY A STAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA FINANCOVANÉ Z JINÝCH ZDROJŮ
Výstavba nového mostu přes řeku Teplá – investor Karlovarský kraj a EU
Oprava železničního mostu ve Vodné
Oprava viaduktu na Karlovarské ulici
Zprůchodnění vodního toku řeky Teplá ř.km 24,430 – 24,493 – zhotovitel TRANSREGION-STAV
Prodloužení kanalizační sítě z Toužimské do Plzeňské ul. – VSOZČ
Realizace železniční vlakové zastávky v Krásném Jezu – investor SFDI a RM
Nově postavený most přes řeku Teplá
Oprava opěrné zdi a zpevnění silnice v Novoveské ulici

NA CO MĚSTO ZÍSKALO NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTÍ KAŽDOROČNĚ DOTACE
Na opravy komunikací
Na opravy mostů
Na opravy v ZŠ a MŠ
Na opravu kulturních památek
Na výstavbu dětského hřiště
Na opravu kanalizací
Na pořádání kulturních akcí
Na cestovní ruch
Na realizaci mapy centra města
Na realizaci dvd o městě
Získané dotace v číslech
2008 – 1 971 614,- Kč
2009 – 1 586 209,- Kč
2010 – 1 883 252,- Kč
2011 – 3 816 862,- Kč
2012 – 4 096 096,- Kč
2013 – 1 980 271,- Kč

PROPAGACE MĚSTA
Vydání Panoramatické mapy centra města – RM, sponzoři a dotace
Karlovarského kraje
Vydání DVD o městě k 610. výročí „Střípek“ – RM, Karlovarský kraj
a sponzoři
ZVÝŠENÁ prezentace města v médiích – NOVINY, rozhlas, TELEVIZE
Účast města v publikacích vydaných NPÚ, Karlovarským krajem a dalšími
institucemi
Přihláška města Bečov na Teplou do soutěže o cenu regenerace MPZ 2009 –
umístění 2. místo v Karlovarském kraji
Konference 2008

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Přihláška města Bečov nad Teplou do soutěže o Cenu regenerace MPZ 2013 –
umístění 1. místo v Karlovarském kraji (získali jsme 100.000,-Kč na opravu
památek v MPZ)
Historické město roku 2013 – Cena měsíčníku MODERNÍ OBEC
1. místo za KRONIKU MĚSTA v Karlovarském kraji
Spoluorganizace oslavy Den železnice 140 let trati Plzeň – Cheb – 28. září 2012
Účast na oslavě 110 let Slavkovské dráhy 7. 12. 2011
Každoroční Bečovské slavnosti
Bečovské kvítí
Bečovský turistický průvodce
Mapa Hrdelních památek
Sada pohlednic – kresby žáků ZUŠ J.L.
Bečov – perla Slavkovského lesa
Relikviář sv.Maura
Informační brožury (židovský hřbitov, naučná stezka na Šibeniční vrch)

NOVÉ STRATEGICKÉ POSTUPY VE SPRÁVĚ MĚSTA APOD.
Změna správce městských lesů – z důvodu odborné péče o majetek města
Prodej pozemků za účelem výstavby rodinných domů v Krásném Jezu – rozvojové
území města
Města pronajalo pozemek na volnočasové aktivity pro občany v Krásném Jezu
Pronájem fary za účelem získání prostoru pro aktivity občanů
Uzavření smlouvy s Agenturou Ladara domácí péče – starostlivost o starší občany
v sociální oblasti
Zajištěna dětská lékařská péče po odchodu dětské lékařky MUDr.Havlík
(z důvodu nezájmu veřejnosti lékařské péče odešel)
Udržení výkonu praktického lékaře
Výkon opatrovnictví nad občanem města soudem určeného městu Bečov
nad Teplou
Setkání s občany na dané témata (ve spolupráci s PČR přednášky, školení apod.)
Výlety s občany za kulturou (divadlo, zoo..)
Nový hřbitovní řád
Smlouva o výpůjčce budovy mezi městem a ZUŠ
Obnovená trať Krásný Jez – Kounice
Směna domu v Mariánskolázeňské ulici pro výstavbu seniorských a vstupních
bytů pro občany Bečova nad Teplou
Reorganizace Městské společnosti – až 15 pracovních míst pro nezaměstnané
místní občany
Sběrný dvůr – zřízení sběrného místa pro velkoobjemový, stavební, biologický
a tříděný odpad
Kontejnery na tříděný odpad

PARTNERSTVÍ
Partnerská smlouva o vzájemné spolupráci s Belgickým městem Florennes
Spolupráce s Německým městem Grünbach, Vogtland SRN (příprava žádostí
o dotace EU)
Spolupráce s německým městem Thurnau - návštěvy občanů města, spolupráce
na Bečovských slavnostech
Spolupráce s bavorským městem Bad Berneck – spolupráce na Bečovských
slavnostech
Eschenburg – 10 let trvání spolupráce výměnných pobytů žáků

STUDIE A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Posouzení technického stavu ZŠ
Analýza a Studie centra města
Stavební projektová dokumentace – Revitalizace centra města: schodiště
Nádražní, Srázná, schodiště ke kostelu, schodiště u pošty, před radnicí
Školní ulice

Pasporty komunikací
Pasport veřejného osvětlení
Pasport dopravního značení
Digitalizace stávajícího Územního plánu – RM

OCHRANA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ MĚSTA
Zařazení kulturních objektů na území města, které byly doposud bez vlastníka,
do vlastnictví města:
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
6. Most ve Vodné přes řeku Teplá (původní silniční most), v k. ú. Vodná
p. p. č. 361/1 a p. p. č.361/7
7. Boží muka u silnice na Chodov p.p.č. 288/1, k. ú. Bečov nad Teplou
8. Soubor kamenných památek u hájovny směrem na Chodov, p. p. č. 2400/35
v k.ú. Bečov nad Teplou
9. Boží muka na křižovatce u fary, p.p.č.196/9 v k. ú. Bečov nad Teplou
10. Nový Svatojiřský kříž na pastvinách u bývalého koupaliště, p.p.č. 1965
v k.ú. Bečov nad Teplou
Prohlásili jsme, že ke kulturním, krajinným a technickým památkám 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) navrženou 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
TRANSPARENTNÍ HOSPODAŘENÍ – VŠECHNY ZÁPISY Z NEVEŘEJNÉHO
JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZÁPISY ZASTUPITELSTVA MĚSTA JSOU
UVEŘEJNĚNY V BEČOVSKÉM ZPRAVODAJI, TEDY DOSTUPNÉ V TIŠTĚNÉ
PODOBĚ VŠEM OBYVATELŮM – KAŽDÉ ROZHODNUTÍ JE SNADNO
PŘÍSTUPNÉ (prokazatelné hlasování členů rady města). A SAMOZŘEJMĚ
PŘÍSTUPNÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA NA ÚŘEDNÍ DESCE
Městský úřad vyřizuje záležitosti občanů každý den (přes určené úřední dny
v pondělí a středu)
Město rozšířilo své členství v celorepublikových a regionálních institucích zejména
z důvodu možností získávání dotačních prostředků pro obnovu města.

SPOLKY A OBČANSKÁ SDRUŽENÍ MĚSTA
Nově plošná každoroční finanční podpora z rozpočtu města spolkům, neziskovým organizacím se sídlem anebo působícím ve městě – RM
Podpora založení Collegium musicum ZUŠ J. Labitzkého
Podpora založení mateřského centra
Vytvoření studie občanských aktivit za účelem založení pracovní skupiny
spolu s veřejnou správou a podnikatelskou sférou, aby společně zpracovali
koncepci rozvoje města.
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NÁVŠTĚVY ZÁSTUPCŮ MĚSTA BEČOV NAD TEPLOU V ZAHRANIČÍ
Pracovní cesty na akcích Sdružení obcí Slavkovský les a Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska
Grünbach – Vogtland – SRN
Brusel 2009 – Evropský parlament
Florennes 2010

VZHLEDEM K NÁLEZU PŮVODNÍ BAROKNÍ VALOUNOVÉ DLAŽBY NA MÍSTĚ
STAVBY REVITALIZACE CENTRA MĚSTA BEČOV NAD TEPLOU - NÁMĚSTÍ
A NÁSLEDNÝM JEDNÁNÍM S PŘÍSLUŠNÝMI STÁTNÍMI ORGÁNY PAMÁTKOVÉ
PÉČE BUDE STAVBA UKONČENA V TERMÍNU DO 31. SRPNA 2014.
NÁLEZ BAROKNÍ DLAŽBY NA NÁMĚSTÍ V MPZ BEČOV NAD TEPLOU
19. 6. 2014 | sdělení, informace | okres Karlovy Vary | Bečov nad Teplou - hrad a zámek

DO BEČOVA PŘIJELI NA OFICIÁLNÍCH NÁVŠTĚVU
Ministr kultury p. V. Jehlička
Ministr pro místní rozvoj p. J. Vondruška
Ministerstvo kultury – náměstkyně ministra PhDR. a Matoušková
Ministerstvo pro místní rozvoj – Ing. L. Kynčilová
Biskup anglikánské církve
Ministr kultury MUDr. J. Besser
Viceprezident Evropy Nostry – John Sell
Poslanci a senátoři Poslanecké sněmovny ČR za Karlovarský kraj
Hejtman Karlovarského kraje
Starosta německého města Eschenburg
Starosta saského města Grünbach
Starosta belgického města Florennes a občanské spolky st.Exupery a historicko
– archeologický spolek
Ambasador republiky Nikaragua Lautaro Sandino Montes
Starosta bavorského města Thurnau
PrezidenT ČR Miloš Zeman
Další VIP osobnosti politického života, poslanci a senátoři, atd.

ČLENSTVÍ
Město se nově STALO ČLENEM Euregia Egrensis – získali jsme finanční podporu
bečovských slavností 2010 z EU
Zachovali jsme členství: Svaz měst a obcí (smo), Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska (shsčms), NGA Slavkovský les (nga sl), sdružení obcí Slavkovský
les, vodohospodářské sdružení obcí západních Čech (vsozč)

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
č.1/2008 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
č.1/2014 o ochraně veřejného pořádku a nočního klidu na území města Bečov
nad Teplou

Použité zkratky:
RM – rozpočet města
POV – Program obnovy venkova – dotační titul Karlovarského kraje a Ministerstva
pro místní rozvoj
PR MPZ – Program regenerace Městské památkové zóny Ministerstvo kultury
LČR – lesy české republiky
NPÚ – národní památkový ústav
ÚT – národní památkový ústav
VSOZČ – vodohospodářské sdružení obcí západních čech
EU – evropská unie
NGA SLAVKOVSKÝ LES – nadace georgia agricoly slavkovský les
MSB s.r.o. – Městská společnost Bečov s.r.o.

Krátce po zahájení stavebních prací v rámci revitalizace náměstí v Bečově nad
Teplou byla při odkryvu zatravněné plochy v jeho centrální části nalezena valounová
historická dlažba. Nález je mimořádný svým rozsahem dochování a představuje
významnou památkovou hodnotu městské památkové zóny v Bečově.

Jedná se o velmi hodnotný doklad původní barokní dlažby s dobře čitelnou původní
kompozicí prostoru, kdy centrálním bodem náměstí byl mariánský sloup. Ke sloupu
se sbíhaly ze čtyř stran diagonálně vedené chodníčky vyskládané z kamenů kladených na štět proti spádu svahu, plochy mezi nimi byly zadlážděny valouny skládanými na štět po spádu terénu. Dle historické ikonografie byl tento pozůstatek
barokního řešení centra města zachován i v době, kdy již bylo náměstí po úpravě
v 19. století předěleno komunikací a chodníky ze žulových kostek. Až ve druhé
polovině 20. století nahradila dlažbu parková úprava prostoru, která měla být podle
současného projektu revitalizace náměstí nahrazena dlažbou ze žulových kostek
a novou úpravou vstupního prostoru radnice.
Díky vstřícnému postoji vedení města a realizační firmy byl ve spolupráci s archeologem NPÚ ÚOP v Lokti nález plošně odkryt. Zástupci státní památkové péče vedli
s radnicí jednání, při nichž bylo nalezeno řešení, které umožní zachování nalezené
historické dlažby na místě v celém dochovaném rozsahu, její zakomponování
do obnovovaných ploch okolních komunikací a důstojnou a esteticky kvalitní
prezentaci veřejnosti. Jedná se o příklad spolupráce, jaký by měl být vzorem
i v ostatních plošně chráněných územích, kdy je vedení města ochotné přehodnotit
původní záměr revitalizace veřejného prostranství a v zájmu zachování památkových
hodnot zachovat a vhodně prezentovat původní historickou podobu centrální
veřejné plochy městského centra.

Autorem fotografií je Mgr. Filip Prekop.
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Informace z radnice
NA ČEM SE PRACOVALO V ČERVENCI 2014:

NA ČEM SE PRACOVALO V SRPNU 2014

Vzhledem k probíhající stavbě Revitalizace centra města - náměstí se denně
řešily záležitosti s touto stavbou související. Každou středu se konal Kontrolní
den na stavbě, za přítomnosti zástupce města, technického dozoru stavby
města, památkářů NPÚ Loket a Magistrátů města Karlovy Vary, archeologa,
stavbyvedoucí a realizační firmy. Předpokládaný termín ukončení stavby byl
31. 07. 2014.
Od poloviny července 2014 jsme zahájili opravu části ulice Školní v 1. etapě
- 2 ulice v jihozápadní části města.
Připravujeme další etapu rekonstrukce pomníku ve Vodné - jednotlivé kamenné
díly jsou připraveny ke kompletaci po provedení povrchové úpravy a zhotovení
chybějících částí. Městská společnost Bečov, s.r.o. provede přípravu základu
pomníku a zajistí odvodnění přilehlého pozemku za pomníkem. Předpoklad
dokončení je koncem měsíce září 2014. Opravu financuje město Bečov nad
Teplou za finanční podpory Karlovarského kraje.
Podali jsme žádost o dotaci na restaurování pomníku před základní školou
a připravujeme zahájení jeho restaurování v srpnu 2014.
Ve dnech od 18.–20. 07. 2014 se konaly XI. Bečovské slavnosti s čímž souvisela všechna technická zabezpečení, od těch drobných (plakátky, letáky, pozvánky, informační letáčky kvůli uzavření náměstí….) až po koordinaci celého
programu a jeho technického zajištění. Vzhledem k probíhající stavbě před
radnicí byla letošní hlavní scéna na konci náměstí. Stánky byly jako v minulosti
v prostoru od konce náměstí směrem k zámku. Letos bylo přihlášeno cca 40
prodejců, stánkařů se zaměřením na umělecká řemesla. V radnici byla instalována výstava akvarelů pana Jiřího Boudy, v objektu fary byla výstava železničních
modelů a soutěžní kresby Bečovské mašinky. Na slavnosti přijel parní automobil
(3 repliky na světě), ručně poháněný kolotoč, vláček pro děti (v zámeckých
zahradách) atd.
V pátek večer se konal koncert v kostele, v sobotu slavnostní zahájení
s připraveným programem s připomínkou 100. výročí od vzniku 1. světové války
a na téma železnice. V sobotu večer se pokračovalo zábavou na Staré poště
a v 22.15 hodin jsme mohli shlédnout ohňostroj nad řekou. V neděli pokračoval
stánkový prodej a na zámeckých terasách byl na dopoledne připravený program
pro rodiny s dětmi a odpoledne koncert, tentokrát s hostem brazilským kytaristou.
Záměr získání objektu vhodného na bytový dům byl zrealizován. Město vlastní
dům na Mariánskolázeňské ulici č. 315. V těchto dnech se pro tento dům
zadávala Studie pro realizaci malometrážních seniorských bytů s případnou
pečovatelskou službou a vstupních bytů pro mladé lidi a po jejím předání bude
realizována stavební projektová dokumentace a připravena žádost o dotaci
na přestavbu bytů.
Koncepce vybudování sběrného parkoviště města v prostoru u mostu byla
podmíněna získáním pozemku a město pracuje na posledních krocích vedoucích
k vlastnictví. (Kupní smlouva, zápis do katastru.)
Jednání o objektu Centrál s majiteli je ve stádiu přípravy projednání převodu
objektu a přilehlých pozemků v zastupitelstvu města. Centrál jako kulturní
památka bude zachraňována před zkázou zejména z dotačních finančních
zdrojů.

Konference sedmé století Bečova se koná 20. září 2014 v objektu ZUŠ J. L.
v Bečově nad Teplou
Přípravná jednání Konference pokračují:
Město, Státní hrad a zámek, Fornicagrafics, s.r,o., ZUŠ J.L., Bečovská farnost, J.
Polívka, jsou hlavními organizátory Konference, která má za cíl připomenout výročí
615 let od udělení prvních městských práv Bečovu
Připravovaný program na sobotu 20. záři 2014
Celodenní cyklus odborných přednášek
Večerní koncert
Výstava fotografií
Promítání filmů
Páteční a nedělní doprovodný program
Souběžně je připravováno vydání Sborníku č. 2, jehož obsahem budou přednesené
odborné příspěvky. Nový sborník naváže na Sborník č. 1, který byl vydán v roce
1999 u příležitosti výročí 600 let udělení prvních městských práv. Vzhledem k tomu,
že vydání je již rozebráno zvažujeme jeho 2. vydání.
Revitalizace centra města - náměstí
Revitalizace neboli obnova prostoru před radnicí se v podstatě dokončila. Původní
záměr navrácení náměstí historickému městu, které trpělo nedostatkem volného
prostranství typického pro centra měst, byl pozměněn vzhledem k významnému
nálezu valounové dlažby. Úprava a provedená realizace jsou výsledkem mnoha
jednání s Národním památkovým ústavem, Státní památkovou péčí, Stavebním
úřadem MM KV, projektovou firmou, realizační firmou atd. Strom byl ponechán
v souladu s vůlí občanů. Stavební povolení bude uvedeno do souladu se skutečným
stavem. Na radnici a přilehlou zídku byly instalovány madla, kovaného zábradlí.
Prostor bude vybaven lavicemi a květinovou výzdobou. Parkovací místa vedle radnice v ulici Kostelní budou určena pro služební vůz Městského úřadu a návštěvníky
úřadu.
Přivítáme přímou a osobní komunikaci s veřejností ve všech oblastech obnovy
města. Žijeme přece všichni spolu v historickém sídle obklopeném zelení, které
přitahuje pozornost přesahující nejenom naše hranice, ale i hranice regionu.
Zahájili jsme opravu části Školní ulice, která bude dokončena do září 2014.
Opravujeme schody na Výšinu.
Opravujeme zábradlí mezi Poštovní a Úzkou ulicí.
Pracujeme na Bečovském zpravodaji.
Základní školu vybavíme skříňkami pro žáky nákupem z městského rozpočtu.

Další úkoly pro následující měsíce jsou:
Zrealizovat rozvod vody a kanalizace v úseku Tepelské ulice
Odkopat pozemek před kostelem a přilehlým soukromým pozemkem
Dokončit Program regenerace MPZ
Dokončit obnovu veřejného osvětlení v Krásném Jezu
Připravit konání Konference sedmé století Bečova (615 let) - termín konání
20. září 2014
Provést průzkum základů kašny na náměstí
Zrestaurovat kašnu u radnice - dotace Ministerstva kultury
Zařadit do majetku města kulturní objekty místního významu - smírčí kříže,
historický most ve Vodné atd.

Oľga Haláková
Starostka města

Setkání spolku SPCCH
Bečovský spolek SPCCH patří k nejaktivnějším a nejlépe organizovaným neziskovým organizacím ve městě. Plní svůj program rehabilitace zdravotní i duševní
a pracuje v přátelské atmosféře. 38 členů spolku pořádá týdenní setkání, procházky městem i okolní přírodou, výlety do okolí ba i ozdravné pobyty do zahraničí,
návštěvy společenských akcí,
divadel atp. Aktivně se zúčastňuje a spolupracuje na pořadech
města, školy, botanické zahrady,
sportovců či zámku. Snad symbolickou členskou je paní
Cahajlová, která se těší velké
životní síle a tu ji přejeme
i do dalších let u příležitosti jejího
významného výročí.
OH

5

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Bečov nad Teplou získal prestižní ocenění časopisu Moderní obec pro rok 2013
Tisková zpráva autorů Přihlášky do Soutěže o cenu
Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2013 Olga Haláková, Kateřina Rozinková, Tomáš Wizovský
V rámci předávání cen Soutěže o cenu Programu
regenerace městských památkových zón a rezervací
pro rok 2013, které proběhlo dne 17. 4.

2013 právě Bečovu nad Teplou, odpověděla starostka města paní Olga Haláková následně: „Výraznými
rysy MPZ Bečov nad Teplou je právě velmi vysoké
procento neziskových organizací fungujících ve vlastním městě, které se zaměřují na organizaci a rozvoj
komunitního života, stejně jako dlouhá tradice

kole Soutěže o Cenu programu regenerace Městských
památkových zón a rezervací ve výši 100 000,- Kč.
Více informací:
Olga Haláková, starostka města Bečov nad Teplou,
Tel.: + 420 724 180 137,
e-mail: olga.halakova@becov.cz

2014 ve Španělském sále Pražského hradu, byla
předána cena časopisu Moderní obec. Moderní obec
je periodikem, které se zabývá řízením, správou,
údržbou a prezentací měst a sídel a za počiny v těchto
oblastech v roce 2013 ocenil město Bečov
nad Teplou.
Bečov nad Teplou se již na přelomu ledna a února
roku 2014 stal krajským vítězem Soutěže o cenu
programu regenerace městských památkových zón
a rezervací, které se také přezdívá soutěž o Historické
město roku. Na tento úspěch nyní navázalo další
ocenění, které si kromě dosavadních počinů města
v rámci rehabilitace a využití kulturních památek
všímá zejména rozvoje života ve městě Bečov
nad Teplou a aktivit v jeho veřejném prostoru. Právě
důraz na komunitní život, oživování prostoru městské
památkové zóny a navracení původních funkcí
do mnohdy prázdných budov představoval jeden
ze základních kamenů přihlášky Bečova nad Teplou
do uvedené soutěže.
Autoři přihlášky Olga Haláková, Kateřina Rozinková
a Tomáš Wizovský se snažili představit
nejvýznamnější neziskové organizace působící
ve městě Bečov a jejich aktivity. Je velmi pozitivním
signálem, že většina těchto organizací se zabývá
problematikou veřejného prostoru a snaží
se nabídnout atraktivní program pro občany města
i zájemce z jiných míst především ve vazbě na kulturní a přírodní dědictví Bečova a jeho okolí.
Na otázku, co podle jejího názoru nejvíce ovlivnilo
porotu při udělení ceny Moderní obec roku
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Bečova n. Teplou jako místa spjatého s rozvojem
umění. Město je garantem rozvojových aktivit v rámci
všech uvedených schémat. Centrum města Bečov
nad Teplou ožívá i díky navracení obchodů a živností
do prostoru náměstí, které slouží nejen pro obyvatele
města, ale v průběhu turistické sezony také
pro návštěvníky.“

Cena časopisu Moderní obec je považována za jakýsi
předstupeň k zisku nejvýznamnějšího ocenění
Historické město roku. Je nepsaným pravidlem,
že město, které bylo oceněno Moderní obcí při zachování přístupu k památkám, jejich opravě a využití
v nejbližší době získá i titul Historického města roku.
Bečov nad Teplou díky nastavenému směru a i díky
získanému ocenění bude dál pokračovat v rozvojových aktivitách vedoucích k rehabilitaci a širší prezentaci jednoho z nejkrásnějších historických sídel
v západních Čechách. K tomuto cíli jistě pomůže
i finanční odměna spojená s vítězstvím k krajském

Fotodokumentace (autory fotografií jsou Josef
Rozinek, Olga Haláková a kronikářka města Bečov
nad Teplou Jana Dyedeková):
Pražský hrad - Španělský sál - Den památek
Přítomni ministři - Ministerstvo kultury ČR
a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, předsedkyně
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska,
kancelář prezidenta ČR, generální ředitelka NPÚ,
poslanci parlamentu, primátoři, starostky a starostové historických měst, mediální partneři,
šéfredaktor časopisu Moderní obec a další významní
hosté.
Dne 17. dubna 2014 se konalo u příležitosti Dne
památek, slavnostní vyhlášení vítězného historického
města za rok 2013 České republiky, soutěže o cenu
Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón za rok
2013. Naše město Bečov nad Teplou jednak zvítězilo
v krajském kole zejména za dlouhodobou přípravu
programu obnovy centra města a jeho velmi čilý
společenský ruch, pořádání kulturních akcí
a využívání památek pro komunitní život a za druhé
v rámci této slavnosti město Bečov nad Teplou získalo Cenu měsíčníku Moderní obec.
Děkuji všem, kteří vkládají nemalé úsilí do obnovy
historického sídla Bečov nad Teplou, pořádání kulturních akcí, komunikace s architekty a dalšími
odborníky, zástupcům Státního hradu a zámku
a všem přátelům a občanům, kteří si uvědomují
potřebu revitalizace historického města, které je
tím podstatným pro spokojený život ve městě. OH
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Procházka minulostí – nová návštěvnická trasa
pro nejmenší děti na zámku Bečov
Dne 9. dubna 2014 byl za účasti dětí z Mateřského
a rodinného centra CVRČEK odzkoušen nový
lektorský program SHZ Bečov s názvem
Procházka minulostí. Prohlídkový okruh určený
dětem předškolního a mladšího školního věku, je
vytvořen s cílem představit nejmenším
návštěvníkům hravým způsobem zámek Bečov
a seznámit je se základními pojmy jako jsou hrad
či zámek, stejně jako s typickými obyvateli těchto
sídel a způsobem jejich života. Program,
inspirovaný knihou Pohádka o bečovském
dávnosnění, se odehrává převážně v prostoru II.
návštěvnického okruhu zámeckých interiérů, je
však navíc rozšířen o zámecké zahrady, štolu
tesanou ve skále či druhé zámecké nádvoří. Při
programu dětem kromě lektora pomáhají také
bohatě ilustrované pracovní listy, které jsou
součástí vstupenky stejně jako zmíněná pohádková kniha. V závěrečné části, která se odehrává
v jinak nepřístupných prostorách sallyterrenny,
jsou pro děti připraveny nejrůznější pomůcky,
díky nimž si mohou vyzkoušet a zopakovat, co se
naučily. Za svou snahu jsou na konci prohlídky
pasovány do šlechtického stavu a odnesou si
pamětní glejt.
Program bude slavnostně uveden do stálé
nabídky SHZ Bečov na Mezinárodní den dětí
v neděli 1. června 2014 spolu s bohatým doprovodným programem. Rezervace bude možné
po tomto datu realizovat prostřednictvím
webového formuláře na www.zamek-becov.cz ,
či telefonicky na čísle 353 999 394.
Zdroj: Fototéka NPU, autor: Lenka Svášková

Procházka začíná v zámeckých zahradách

Pokračuje tesanou štolou na druhé nádvoří

Prochází zámecké salóny a kapli

Kdo asi jedl a pil z takového nádobí?

Pasování do šlechtického stavu za vzdělání

Na závěr si děti mohou pohrát s replikami oděvů, nádobí, mincí či zbroje a zopakovat si, co se naučily
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Zápisy ze zasedání rady města a zastupitelstva města Bečov nad Teplou
19. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané v úterý 11. února 2014 od 17.00 hod. v ZUŠ J. Labitzkého
v Bečově nad Teplou
Přítomni:Členovézastupitelstva města (dále též ZMě) dle prezenční listiny,
která je přílohou tohoto zápisu: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M.
Beerová, Ing. J. Šindelář, V.Novotný, L. Sýkorová, Ing. P. Špak, J. Špak,
Ing. S. Teplík, M. Bláha, F. Neuwirth, I. Rudolf, M. Nepraš
Omluveni: L.Pejmlová-Kubát, Z.Ehrlich
Zahájení a organizační záležitosti
Program: 19/01 Zahájení a organizační záležitosti
19/02 Kontrola plnění usnesení
19/03 Rozpočet města na rok 2014
19/04 Záměry, prodeje a převody pozemků
19/05 Různé
Navržený program schválen 9 hlasy, včetně rozšíření o bod č. 6 v rámci
bodu Různé, zdrželi se 3 M.Nepraš, L.Sýkorová, M.Bláha, proti 1 F.Neuwirth

K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určen: Žaneta Svobodová
Schváleno 13 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni:Mgr. M. Beerová,M. Nepraš
Schváleno 13 hlasy
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: Ing. P. Špak
Členové komise:V. Novotný, L.Sýkorová
Zvoleni 12 hlasy, zdrželi se 1 L.Sýkorová
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 18. zasedání, ze dne 17. prosince 2013
Usnesení schváleno 13 hlasy

OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 2) programu - Kontrola plnění usnesení:
ZMě bere na vědomíinformace o usnesení č. 18/04/12 - proběhlo jednání
RMě a představenstva Elektra v.d. a 21. 02. 2014 bude projednán návrh
Smlouvy o spolupráci;
18/04/14 plnění usnesení trvá (předseda FV zhotoví zápis z mezitímní účetní
závěrky); 18/04/17 plnění usnesení trvá (přijetí příspěvku na dlouhometrážní
dokument); ostatní usnesení jsou splněna
Usnesení schváleno 13 hlasy
K bodu 3) programu – Rozpočet města Bečov nad Teplou na rok 2014
1) ZMě schvaluje návrh rozpočtu města Bečov nad Teplou na rok 2014
ve výši celkových
příjmů =12 176 500,- Kč a celkových výdajů = 12 201 336,-Kč. Spolu se
zůstatkem prostředků na účtech města z roku 2013 ve výši 816 276,-Kč, se
financují splátky dlouhodobě přijatých prostředků půjček z dřívějších let
(financování rozpočtu v roce 2014 ve výši 791 440,-Kč). Celý rozdíl mezi
výdaji a příjmy ve výši 24 836,-Kč je krytý přebytkem prostředků města
na běžném účtu hospodaření z minulých let. Součástí schváleného rozpočtu
města je dále rozpis předpokládaných kapitálových výdajů v celkové sumě
1 050 000,-Kč. Dále ZMě schvaluje v rámci rozpočtu města plán tvorby
a použití Fondu obnovy města na rok 2014 a rozpočtový výhled na rok 2015
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a 2016, to vše ve znění schváleného rozpočtu, který je přílohou tohoto zápisu
Usnesení schváleno 12 hlasy, proti 1 F. Neuwirth
K bodu 4) programu – Záměry, prodeje a převody pozemků
1) ZMě schvalujesměnust.p. č. 432 s rodinným domem čp.315 o výměře 735
m2 a zahrady p.p.č 1247 o výměře 1214m2 v ul. Mariánskolázeňské v k.ú.
Bečov nad Teplou za lesní pozemky v k.ú. Vodná p.p.č. 193/5o výměře 3,6364
ha a p.p.č. 285/7 o výměře 1,6993 hao celkové výměře 5,3357 ha. S odhadní
cenou nemovitosti i lesních pozemků byli zastupitelé seznámeni.
Usnesení schváleno 8 hlasy, zdrželi se 2 - L.Sýkorová a I. Rudolf, proti 2 - M.
Bláha,
F. Neuwirth, hlasování se neúčastnil 1 Ing. P. Kužvart
K bodu 5) programu – Různé
1) ZMě schvaluje ručení města Bečov nad Teplou při založení kontokorentního
účtu MSB s.r.o. se sídlem Školní 430, Bečov nad Teplou, zastoupené jednatelkou společnosti Andreou Petrovovou a jednatelem Petrem Chomickým,
ve finanční výši 200.000,-Kč u České spořitelny a.s. Karlovy Vary
Usnesení schváleno 12 hlasy, zdržel se 1 F.Neuwirth
2) ZMě schvaluje přípravu podkladů a podání žádostí o dotace:
ZKarlovarského kraje:
a) Cestovní ruch a to na pořádání „Mezinárodní konference sedmé století
Bečova“, k 615. výročí města – do 31. 01. 2014
b) Z Programu obnovy venkova (POV) na rozvod vody v objektu ZŠ a MŠBečov
nad Teplou – v prioritě č. 1 a Rekonstrukci hřbitovní zdi v prioritě č. 2. –
do 28. 02. 2014
c) Regionální rozvoj - Územní plán města Bečov nad Teplou – do 15. 03. 2014
d) Zabezpečení akceschopnosti a věcné vybaveni NIV SDH – do 31. 03. 2014
e) Protipovodňová opatření - Povodňový plán - do 31. července 2014
f) Realizacidrobných vodohospodářských ekologických akcí – do 28. 02. 2014
g) POV MMR Informace o možnosti dotace pro podnikatele na pořízení
strojů a zařízení,hardware a software, novou výstavbu či rekonstrukci staveb,
předána MSB s.r.o.,
do 3. – 14. března 2014
Z Českoněmeckého fondu budoucnosti:
a) naopravu pomníku před školou
b) výměnný pobyt žáků škol – Eschenburg – Bečov nad Teplou
c) XI. Bečovské slavnosti
Z Evropské unie:
a) zadláždění prostoru před radnicí
b) oprava ulice Školní
c) výměna oken a zateplení objektu základní školy
Usnesení schváleno 13 hlasy
3) ZMě schvaluje volbu paní Jiřiny Urbánkové, trvale bytem Nová 449,
Bečov nad Teplouza přísedící zastupitelstva obce příslušného Okresního
soudu v Karlových Varech, pro období 2014-2018 v souladu se zákonem č.
6/2002 Sb. ze dne 30.11. 2001.Souhlas ke zvolení ze strany Okresního soudu
v Karlových Varech již byl městu předán v písemné podobě
Usnesení schváleno 13 hlasy
4) ZMě bere na vědomí informace,které se týkají odměn zastupitelů a jejich
zákonné povinnosti v souladu se změnami nového občanského zákoníku.
Od 01. 01.2014 musí uvedený roční příjem zastupitelé zdanit
Usnesení schváleno 13 hlasy

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
5) ZMě bere na vědomí Roční zprávu o finančních veřejnosprávních kontrolách hospodaření města Bečov nad Teplou za rok 2013
Usnesení schváleno 13 hlasy
6) ZMě souhlasí:
a) s odkoupenímnemovitostí od Českých drah a.s. a to: budovy na pozemku
st. p. č. 448, pozemku p. č. st. 448o celkové výměře 70 m2 a pozemku p. p. č.
3214/1 o celkové výměře 26.342 m2 (který vzniká z pozemků p. p. 3241/1,
p. p. č. 3243/2 a p. p. č. 3244) dle GP č. 602-84/2012 vše v k. ú. Bečov nad
Teplou,za navrhovanou kupní cenu v celkové finanční výši 570.000,-Kč. Výše
ceny vychází z ceny obvyklé stanovené soudním znalcem. Město na uvedených pozemcích připravuje vybudování sběrného parkoviště, v budově bývalé
vodárny zřízení malého železničního muzea a na pozemcích podél řeky vybudování cyklostezky a venkovní galerie
b) s uzavřenímSmlouvy mezi městem a SŽDC o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene (přístup k dopravně technické infrastruktuře)
Usnesení schváleno 11 hlasy, zdrželi se 2 - F.Neuwirth, M.Nepraš

STRUČNÝ ZÁZNAM DISKUSE K BODŮM JEDNÁNÍ ZMĚ, KTERÁ PROBĚHLA
PŘED PŘIJETÍM USNESENÍ:
K bodu 1) Zahájení a organizační záležitosti
F.Neuwirth dal námitku, že nebyly dodány podklady včas, kromě návrhu rozpočtu města
O.Haláková – navrhujev rámci bodu Různé o zařazení dalšího bodu jednání
programu, který se týká koupě pozemku - pod bodemč. 6) a vysvětlila závažný důvod pro jeho zařazení a dala hlasovat o rozšíření programu
K bodu 2) Kontrola plnění usnesení
Proběhla krátká diskuze mezi zastupiteli
K bodu 3) Rozpočet města na rok 2014
F. Neuwirth – Co se rozpočtu týče, navrhuji vzít 500.000,-Kč MSB, s.r.o. (§
3639) a dát je na
opravu a údržbu komunikací (§2212) např. na Školní ulici. Dále navrhuji
převést 10.000,-Kč z částky 80.000,-Kč pro TJ Slavoj Bečov n/T (§ 3419) a to
pro účely školy, konkrétně pro sokolovnu, na sportovní vybavení apod., tak
aby občané Bečova, kteří tam chodí cvičit, nemuseli za pronájem platit
O.Haláková – co se týče MSB, s.r.o. jedna věc je, jak fungovala MSB v minulém roce, ale v této chvíli řešíme rozpočet města na rok 2014. Momentálně
tam pracuje 13 zaměstnanců placených z Úřadu práce, kdy jim na jaře končí
pracovní smlouvy, proto se musíme na takovou situaci připravit. Chystáme
reorganizaci společnosti. Co se týče Školní ulice, rozpočet na její opravu je
3.500.000,-Kč, takže navrhovaná úprava rozpočtu města by to nevyřešila.
Realizaci rekonstrukce Školní ul. plánujeme zafinancovat mimo rozpočtu
města z případných dotací a částečného krytí úvěrem
K částce10.000,-Kč pro školu bych uvedla jenom to, že sport bych samozřejmě vždy ráda podpořila, ale tento návrh se mi zdá nekonstruktivní. Podpoříme
sport jinými cestami
M.Beerová – paní ředitelka školy tady není a tak bych ráda mluvila za školu.
Škola teď čerpá peníze z projektu „Řemeslo má zlaté dno“, kdy budeme nakupovat sportovní náčiní a proto není třeba převádět 10.000,-Kč. Ráda bych se
také vyjádřila k MSB, s.r.o., která za svého nového působení udělala kus
práce. Např. šatny ve škole udělali moc hezky.
S.Teplík – jen bych chtěl říci, že pro nás je 10.000,-Kč opravdu hodně, neradi
bychom o tuto částku z rozpočtu přišli

F. Neuwirth – jde mi o to, aby hasiči a ženy, které tam chodí cvičit, nemuseli
platit za pronájem sokolovny
O.Haláková – je to na jednání mezi sportujícími a paní ředitelkou, která je
momentálně správcem sokolovny a určuje výši poplatků
Návrh F. Neuwirtha na usnesení v tomto znění:
ZMě schvaluje následující změny v kapitole Výdaje běžné v návrhu rozpočtu
města Bečov nad Teplou na rok 2014:
Paragraf 3419, položka 5229
snížit částku na podporu TJ Slavoj Bečov o 10.000 Kč na celkových
70.000 Kč
Paragraf 3113, položka 5331
navýšit částku pro ZŠ a MŠ Bečov o 10.000 Kč na celkových 1.610.000 Kč
Paragraf 3639, položka 5
snížit částku určenou na provoz Městské společnosti Bečov o 500.000 Kč
na celkových 1.000.000 Kč
Paragraf 2212, položka 5
navýšit částku na opravu a údržbu komunikací o 500.000 Kč na celkových
1.000.000 Kč
Hlasováno o tomto návrhu usnesení – 1 pro F. Neuwirth, 12 proti
Usnesení nebylo schváleno
K bodu 4) Záměry, prodeje a převody pozemků
F.Neuwirth – ten objekt je v dezolátním stavu, střecha, okna, voda vše je
na odpis. Objekt je tak na to, aby se zboural. Cena je nepřiměřená. Navrhuji,
aby si Lesní společnost dům nechala a město koupilo stavební pozemek
a postavil něco nového. Chci upozornit, že jsem kategoricky proti
O.Haláková – je to otázka názorů. Za vašeho působení byly všechny stavební
parcely prodány. Z pohledu nového územního plánu města je rozvoj Bečova
pozastaven do doby, než lidé začnou stavět na těchto stavebních parcelách,
které se prodaly. Když dům směníme za 5 ha lesa, tak se to v žádném případě
neprojeví na finanční ztrátě, nájem za les zůstane přinejhorším v té samé výši
a vzhledem k tomu, že jsme mezitím získali další ha lesa, lze uvažovat i o zvýšení nájmu. Jediným důvodem, pro který tento záměr směny předkládáme, je
ten, aby občané města získali možnost bydlení v nájemních bytech přímo
ve městě. V tomto domě může vzniknout 8 – 12 malometrážních bytů a to
není zanedbatelné, protože to vyřeší situaci mnoha místním lidem, jak těm
mladým tak i seniorům. Myslím si, že je to jedna z možných cest, neříkám, že
je to ideální, ale dům například stojí na stavební parcele o rozloze více než 700
m2.Diskutovanou nemovitost jsme navštívili s architektem a nechali jsme si
ji odborně posoudit, vzhledem k uvažovanému záměru. Z dalších nabídek
staré zástavby byla nemovitost posouzena jako nejvhodnějšína přestavbu pro
malometrážní byty, samozřejmě mimo obchodního domu.Na směňované
parcele lze uvažovat i o výstavbě nového domu
P. Kužvart – cituje posudek architekta, který dům posuzoval
Zastupitelé dále vedli diskuzi ohledně směny pozemku za dům, k vytvoření
malometrážních bytů. K rozpravě se připojila i veřejnost.
Proběhlo hlasováno o ukončení rozpravy
Schváleno 13 hlasy.
K bodu 5) Různé
1) P.Chomický požádal o pomoc a záruku města založení
kontokorentního účtu, pro zajištění financování zejména
zaměstnanců, z důvodu opožděných plateb Úřadu práce. Uvádí, že
společnost má pouze nějaké drobné závazky, ale s těmi se
vyrovnají, jinak jsou všechny ostatní závazky z minulého roku
uhrazeny
2) Zastupitelé vedli rozpravu ohledně podpory MSB, s.r.o.
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3)
4)
5)
6)
7)

Proběhla krátká diskuze k tomuto bodu.
Bez dotazů a připomínek.
Bez dotazů a připomínek.
Bez dotazů a připomínek.
Proběhla krátká diskuze k tomuto bodu.

MSB s.r.o.
c) o poskytnutí prostoru sokolovny k výuce tělesné výchovy ZŠ a MŠ zdarma
d) změny provozu sokolovny (bod b) a c)) a s tím související finanční plnění
budou provedeny RMě formou rozpočtových opatření
Usnesení schváleno 11 hlasy
7) ZMě schvaluje uzavření smlouvy na úvěry u České spořitelny, a. s. v roce
2014 na:

Jednání 19. zasedání ZMě ukončeno v 19.00hod.
V Bečově nad Teplou dne 11. 2. 2014
Ověřovatelé zápisu: Mgr. M. Beerová
M. Nepraš

a) Revitalizaci centra města Bečov nad Teplou, nám. 5. května, ve výši
1 685 126 Kč
b) Opravu ulice Školní, Bečov nad Teplou, větev 3 a 4 ve výši 1 269 509 Kč

Oľga Haláková
starostka města
Zapsala: Žaneta Svobodová
Vyvěšeno dne ............2014
Sejmuto dne………....2014

Úvěry budou poskytnuty za těchto podmínek: úvěry budou úročeny fixním
úrokem 1,17 p. a., se splátkami po dobu 4 let, bez jakéhokoliv zajištění,
s možností předčasného splacení,
s poplatkem 100 Kč měsíčně za vedení účtu, bez poplatku za sjednání smlouvy
Usnesení bylo schváleno 11 hlasy

20. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané v pondělí 14. dubna 2014 od 18:00 hod. na radnici – zasedací síň
2. patro v Bečově nad Teplou
Přítomni: Členové zastupitelstva města (dále též ZMě) dle prezenční listiny,
která je přílohou tohoto zápisu: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
Ing. J. Šindelář, V. Novotný, L. Sýkorová, Z. Ehrlich (od bodu 2) F. Neuwirth,
Ing. P. Špak, J. Špak, M. Nepraš
Omluveni: L. Pejmlová-Kubát, Ing. S. Teplík, I. Rudolf, M. Bláha
Host: Zděněk Mušálek zástupce České spořitelny, a. s. Karlovy Vary
Program: 20/01 Zahájení a organizační záležitosti
20/02 Dotace na hasičský vůz
20/03 Různé
Navržený program schválen 10 hlasy
1.

K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:

A) Zapisovatelem zápisu určen: Mgr. M. Beerová
Schváleno 10 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: V. Novotný, Ing. J. Šindelář
Schváleno 10 hlasy
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: Ing. P. Špak
Členové komise: L. Sýkorová, M. Nepraš
Zvoleni 10 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 19. zasedání, ze dne 11. února
2014 a bere na vědomí připomínky F. Neuwirtha a následné vysvětlení starostky městy
Usnesení schváleno 10 hlasy

OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 2) programu – Dotace na hasičský vůz
ZMě schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Ministerstva vnitra – generální
ředitelství – sokolovny. Od 1. dubna 2014 bude provoz sokolovny zajišťovat
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STRUČNÝ ZÁZNAM DISKUSE K BODŮM JEDNÁNÍ ZMĚ, KTERÁ PROBĚHLA
PŘED PŘIJETÍM USNESENÍ:
K bodu 1) Zahájení a organizační záležitosti:
p. Neuwirth podal tyto připomínky - nedostal včas podklady k jednání ZMě
- v zápise nejsou uvedeny všechny body diskuse p. starostka: všichni zastupitelé materiály dostali včas a později se zjistilo, že p. Neuwirth měl pravděpodobně opakované problémy v příjmu E-mailové pošty; proto budeme
příště o zaslání materiálů na jednání zastupitelstva zastupitele informovat
souběžně i prostřednictvím SMS; dále zápis ve smyslu stručného záznamu
diskuse není doslovným záznamem, je na úvaze zapisovatelky a ověřovatelů
jak zaznamenají podněty a připomínky;
K bodu 2) Dotace na hasičský vůz
p. starostka – uvedla, že byla oslovena Karlovarským krajem o možnosti
spolupráce a spoluúčasti na pořízení nového hasičského vozu pro Bečov nad
Teplou s tím, že pokud město podá žádost (do konce dubna 2014) a získá
dotaci Ministerstva vnitra ČR ve výši 2,5 mil. Kč, kraj by poskytl 1 mil. Kč.
Starostka doporučuje zastupitelům odsouhlasit podání žádosti s tím, že rozpočet na rok 2015 musí počítat se zapracováním potřebné finanční spoluúčasti
p. Nepraš – navrhuje v rozpočtu na rok 2015 snížit částku pro provoz místní
JSDH o polovinu z důvodu podpory záměru pořízení nového hasičského vozu
p. starostka – stávající vůz v případě úspěšné dotace převede kraj bezúplatně
jiné obci; za výjezdy mimo území k dopravním nehodám dostávají a budou
dostávat hasiči cca 5.000,-Kč, které půjdou do jejich rozpočtu
p. starostka – konstatuje, že částka 1 mil. Kč jako spoluúčast k dotaci je velkým závazkem pro město v rozpočtu pro rok 2015 a proto zde musí dojít
k dohodě všech zastupitelů a zvolení strategie na příští rok
K bodu 3) Různé
Bod 1/ : p. Neuwirth – město přispívá nějakou částkou?
p. starostka – město přispívá z položky schválené v rozpočtu na opravu
kulturních památek
Bod 4 /: p. Neuwirth – kdo bude realizovat opravu Školní?
p. starostka – oprava ještě není zadána, pravděpodobně bude realizací
pověřena
- Městská společnost Bečov s.r.o. a její jednatel P. Chomický
- p. Ehrlich – budou kontrolní dny na stavbě před radnicí?
- p. starostka – byly uzavřeny smlouvy na zajištění autorského a technického dozoru a stavba proběhne pod pečlivým dozorem investora a dozorů;
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kontrolní dny budou probíhat 2-3x týdně a zastupitelé budou informováni o jednotlivých termínech
p. starostka – po skončení stavby plánujeme vybavit prostor mobiliářem –
lavičkami, nádobami na květiny atp.
p. Sýkorová – jak bude řešena dopravní situace v průběhu stavby?
p. starostka – náměstí bude v průběhu stavby průjezdné a do poloviny června
by měla být stavba dokončena;
Bod 6 /: p. Nepraš – možnost ukončení smlouvy? – standardní – viz příloha
p. Neuwirth – může TJ Slavoj žádat o dotace když bude nájemníkem?
p. Špak – pokud bude uzavřena smlouva na delší dobu například 10 let,
tak může
p. Neuwirth – jak byla předána sokolovna?
p. starostka – budova byla předána protokolárně mezi ředitelkou a
jednatelem k 1. 4. 2014. MSB s.r.o. převezme na sebe platby za energie atp.
Diskuse: 1. p. Neuwirth – jaká je kvalifikovanost učitelů ZŠ?
p. Beerová – odchází 3 učitelé z 2. stupně, 1. stupeň je plně kvalifikovaný, nově
nastupující učitelé jsou také kvalifikovaní anebo to jsou vysokoškoláci, kteří si
doplňují pedagogické minimum, 1 učitelka dokončuje studium 3. ročníku PF a 1
toto
studium zahajuje
2. p. Nepraš – retardér na náměstí – bude se nějak řešit?
p. starostka – dočasná obytná zóna byla odsouhlasena dopravní policií a bude
platit
do doby celkového zadláždění náměstí. Gumový práh lze přesunout do nižší
části
ulice Pod zámkem, případně na zimu odmontovat. Připravuje se informační
plakátek s návodem pro řidiče i chodce, jak se chovat v obytné zóně v souladu
s platnými zákonnými dopravními předpisy, pro zajištění zklidnění dopravní
situace na náměstí a bezpečnosti v zóně
3. p. Sýkorová – upozorňuje na nevhodně a nebezpečně zaparkovaná auta
při vjezdu do ulice Pod zámkem z Plzeňské ulice; také provoz Plzeňské ulice je
stále větší a nebezpečnější, nedá se takřka přejít bezpečně – je možno osadit
značky pozor děti, Pozor chodci?
p. starostka – ve spolupráci s dopravní policií bylo městem zadáno zpracování
projektové dokumentace 3 přechodových míst na Plzeňské ulici (Pod zámkem
–
Plzeňská; Příčná – Rybářská; Toužimská – Plzeňská; po jejím předání budou
vybudována a označena dopravními značkami. Starostka navrhuje schůzku s
dopravní policií za účasti p. Sýkorové
Jednání 20. zasedání ZMě ukončeno v 20:20 hod.
V Bečově nad Teplou dne 18. 04. 2014
Ověřovatelé zápisu:

V. Novotný
Ing. J. Šindelář
Oľga Haláková
starostka města
Zapsala: Mgr. M. Beerová
Vyvěšeno dne ............2014
Sejmuto dne………...2014

21. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané v úterý 17. června 2014 od 17:00 hod. v ZUŠ J. Labitzkého
v Bečově nad Teplou
Přítomni: Členové zastupitelstva města (dále též ZMě) dle prezenční listiny,
která je přílohou tohoto zápisu: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M.
Beerová, Ing. J. Šindelář, V. Novotný, L. Pejmlová-Kubát, L. Sýkorová, Ing. S.
Teplík, Z. Ehrlich, M. Bláha, F. Neuwirth, Ing. P. Špak, M. Nepraš
Omluveni: I. Rudolf, J. Špak
Hosté: Mgr. Filip Prekop, Petr Chomický, Mgr. Jitka Rudolfová

Program: 21/01 Zahájení a organizační záležitosti
21/02 Výsledek hospodaření za rok 2013
21/03 Různé – Obecně závazná vyhláška města – veřejný
pořádek, počet zastupitelů, Centrál
Navržený program schválen 13 hlasy
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určen: Ž. Svobodová
Schváleno 13 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: L. Pejmlová – Kubát, F. Neuwirth
Schváleno 13 hlasy
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: Ing. P. Špak
Členové komise: Mgr. M. Beerová, M. Bláha
Zvoleni 12 hlasy, zdržela se 1 - L. Sýkorová
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 20. zasedání, ze dne 14. dubna
2014
Usnesení schváleno 13 hlasy

OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 2) programu – Výsledek hospodaření města za rok 2013:
1) ZMě Bečov nad Teplou schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Bečov nad Teplou za rok 2013, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok 2013 – se závěrem bez výhrad
Usnesení schváleno 13 hlasy
2) ZMě schvaluje roční účetní závěrku města Bečov nad Teplou za rok 2013
dle zákona o obcích
Usnesení schváleno 13 hlasy

K bodu 3) programu – Různé – Obecně závazná vyhláška města – veřejný
pořádek, počet zastupitelů, Centrál
1) ZMě ruší usnesení č. 18/04/06 – Obecně závazná vyhláška města č. 1/2013
Usnesení schváleno 13 hlasy
2) ZMě schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky města č. 1/2014 O ochraně veřejného pořádku a nočního klidu na území města Bečov nad Teplou
ve znění, jak je přiloženo k tomuto zápisu
Usnesení schváleno 13 pro
3) ZMě bere na vědomí informace starostky o jednání s majiteli objektu
„Centrál“ a zástupci Odboru státní památkové péče Magistrátu města Karlovy
Vary, z kterých vyplývají 2 varianty možných řešení záchrany objektu Centrál
Usnesení schváleno 13 pro
4) ZMě souhlasí s variantou převedení objektu do vlastnictví města Bečov
nad Teplou zejména z důvodu možné záchrany ohrožené městské kulturní
památky vedené na Ústředním seznamu kulturních památek ČR a to
za symbolickou cenu 100,-Kč a koupí pozemku, který k objektu náleží,
za cenu v místě obvyklou. ZMě ukládá RMě projednat záměr se současnými
vlastníky a předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva
města
Usnesení schváleno 8 pro, zdrželi se 5 - Z. Ehrlich, M. Nepraš, L. Sýkorová,
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F. Neuwirth, M. Bláha
5) ZMě:
a) bere na vědomí předložené informace starostky města, že po zahájení
stavby Revitalizace centra města Bečov nad Teplou – náměstí (před radnicí)
došlo k unikátnímu nálezu historické valounové dlažby v mimořádně velkém
rozsahu. Z tohoto důvodu je stavba pozastavena do projednání dalšího postupu s příslušnými orgány státní správy;
b) souhlasí z výše uvedeného důvodu s prodloužením termínu čerpání úvěru
na realizaci stavby Revitalizace centra města Bečov nad Teplou náměstí (před
radnicí) a to do 30. 09. 2014 a pověřuje starostku města uzavřením a podpisem Dodatku č. 1 k příslušné úvěrové smlouvě a dále k jednáním o pokračování ve stavbě, v souladu s vyjednanými podmínkami orgánů státní správy
Usnesení schváleno 13 pro
6) ZMě bere na vědomí Radou města přijata rozpočtová opatření č. 1 – 4/2014
a schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2014, která se týká přijetí úvěru na revitalizaci centra města Bečov n.T., nám. 5.května a na realizaci opravy ulice Školní
1. etapa větve č.3 a č.4
Rozpočtové opatření č. 4/2014 – ZMě bere na vědomí
Zvyšují se příjmy
Pol. 4116 nástroj 54 zdroj 1 ÚZ 15324 org.0028 - 3.629,98 Kč neinv.dotace
omezní prašnosti z plošných zdrojů MPŽ
Pol. 4116 nástroj 54 zdroj 5 ÚZ15325 org.0028 - 61.710,- Kč neinv. dotace
omezení prašnosti z plošných zdrojů EU
Zvyšují se výdaje
§ 3719 pol. 5169 nástroj 54 zdroj 1 ÚZ 15324 org.0028 - 3.629,98 Kč
ostatní služby činnost k ochraně ovzduší
§3719 pol. 5169 nástroj 54 zdroj 5 Ú Z15325 org.0028 - 61.710,- Kč
ostatní služby činnost k ochraně ovzduší
Zvyšují se příjmy
Pol. 4216 nástroj 54 zdroj 1 ÚZ 15832 org.0028 - 99.159,01 Kč inv. dotace
omezení prašnosti z plošných zdrojů MŽP
Pol. 4216 nástroj 54 zdroj 5 ÚZ 15833 org.0028 - 1.685.711,50,- Kč inv. dotace
omezení prašnosti z plošných zdrojů EU
Zvyšují se výdaje
§ 3719 pol. 6123 nástroj 54 zdroj 1 ÚZ 15832 org.0028 - 99.159,01 Kč
činnost k ochraně ovzduší-zametací vůz
§3719 pol. 6123 nástroj 54 zdroj 5 ÚZ 15833 org.0028 - 1.685.711,50,- Kč
činnost k ochraně ovzduší -zametací vůz
Přesun z § 2212 pol. 6123 - 198.319,49 Kč - silnice dopravní prostředky
Přesun na § 3719 pol.6123 nástroj 54 zdroj 1 org. 0028 - 198.319,49 Kč
činnost k ochraně ovzduší - zametací vůz
Přesun z § 2212 pol.6123 - 1.680,51 Kč - silnice dopravní prostředky
Přesun z § 3639 pol.6… - 5.579,51 Kč - komunální služby
Přesun na § 3719 pol. 5169 nástroj 54 zdroj 1 org. 0028 - 7.260,02 Kč
- služby ostatní činnost k ochraně ovzduší
Rozpočtové opatření č. 5/2014 – ZMě schvaluje
Financování
Pol. 8123 1.685.126,- Kč,- úvěr „Revitalizace centra města Bečov n.T., nám.
5.května“
Zvyšují se výdaje
§ 3639 pol.6121 1.685.126,- Kč,- úvěr „Revitalizace centra města Bečov n.T.
nám.5.května“

a) členství města Bečov nad Teplou v Místní akční skupině Náš region
b) zařazení Města Bečov nad Teplou do územní působnosti MAS Náš region
na období 2014 - 2020
Usnesení schváleno 13 pro
8) ZMě souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Náš region na svém území
Usnesení schváleno 13 pro
9) ZMě stanovuje v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., §67, 68,
počet členů Zastupitelstva města Bečov nad Teplou na 9 pro volební období od voleb do zastupitelstva města, které se budou konat v roce 2014
Usnesení schváleno 11 pro, zdržel se 1 – F. Neuwirth, nehlasovala M. Beerová
10) ZMě bere na vědomí, že hlavní scéna XI. Bečovských slavností bude pro
letošní rok 2014 přemístěna do prostoru náměstí v parčíku před Tepelskou
a Nádražní ulicí
Usnesení schváleno 13 pro
11) ZMě bere na vědomí informace Mgr. Filipa Prekopa, NPÚ Loket, týkající
se nálezu historické valounové dlažby před radnicí
Usnesení schváleno 13 pro
12) ZMě bere na vědomí informace ředitelky školy Mgr. Jitky Rudolfové
o situaci v ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou.
Usnesení schváleno 13 pro
13) ZMě schvaluje zadání zakázky ve výši 1 269 509,-Kč na realizaci projektu
ul. Školní, Bečov nad Teplou, větev 3 a 4, Městské společnosti Bečov, s.r.o.
s termínem dokončení do 31. 08.2014
Usnesení schváleno 11 pro, zdrželi se 2 – Z. Ehrlich, M. Nepraš

STRUČNÝ ZÁZNAM DISKUSE K BODŮM JEDNÁNÍ ZMĚ, KTERÁ PROBĚHLA
PŘED PŘIJETÍM USNESENÍ:
K bodu 1) Zahájení a organizační záležitosti:
Bez dotazů a připomínek.
K bodu 2) Výsledek hospodaření za rok 2013
Bod 1 /: Bez dotazů a připomínek.
Bod 2 /: M. Bláha: Kdo dělal audit?
O. Haláková: Karlovarský kraj
K bodu 3) 03 Různé – Obecně závazná vyhláška města – veřejný pořádek,
počet zastupitelů, Centrál
Bod 1 /: Bez dotazů a připomínek.

Financování
Pol. 8123 1.269.509,- Kč,- úvěr „Oprava ulice Školní Bečov n.T., větev č.3 a 4“
Zvyšují se výdaje
§ 2212 pol. 5171 1.269.509,- Kč,- úvěr „Oprava ulice Školní Bečov n.T., větev
č.3 a 4“
Usnesení schváleno 13 pro

Bod 2 /:
P. Kužvart: konkretizoval, k jakým změnám došlo od posledně schválené vyhlášky
J. Rudolfová: navrhuje, aby se občanům nezasílala celá vyhláška. Dle jejího
názoru nebudou tak dlouhý elaborát číst. Postačí informovat, že byla
vyhláška schválena, čeho se týká a kde si ji lze přečíst
V. Novotný: zda je správně uvedeno v článku 4 odst. 1 čas, tedy od 8.00 h
ráno.
O. Haláková: vyhláška je schválena Ministerstvem vnitra ČR
L. Sýkorová: v článku 4 odst. 1 je uvedeno časové rozmezí pro konání kulturních akcí. Chápu to dobře tak, že když budeme pořádat ples, musíme si
zažádat o výjimku?
O. Haláková: ano

7) ZMě schvaluje:

Bod 3 /: Bez dotazů a připomínek.
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Bod 4 /:
P. Kužvart: upřesnil náklady na pozemek 3168m2 (přes 1200m2 stavební
pozemek). Odhadem kalkulace celkem 460.000,-Kč dle cen města.
J. Lukšík: je možné, že se budou opakovat Norské fondy, ze kterých by bylo
možné čerpat dotace.
Bod 5 /:
Z. Ehrlich: Je dostatečné prodloužení lhůty do 30. 9. 2014, vzhledem ke zjištění?
O. Haláková: zítra máme další sezení, kde bychom se měli finálně dohodnout.
Firma tvrdí, že je schopna práce do konce léta dokončit.
Bod 6 /:
M. Nepraš: čeho se týká rozpočtové opatření č.2?
O. Haláková: týká se záležitosti správy sokolovny, kdy jsme se dohodli s paní
ředitelkou školy, že sokolovnu nebude nadále spravovat škola, ale MSB, s.r.o.
Bod 7 /:
J. Šindelář: podrobně informoval o společnosti MAS Náš region. Roční poplatek za členství města činí 500,-Kč. MAS má celkem 19 členů.
M. Nepraš: na co můžou jít finanční prostředky?
J. Šindelář: rozvoje lidských zdrojů, podporu podnikání, školství investiční
zdroje a další. Ročně se bude rozdělovat zhruba 20 miliónu korun. Předpoklad
jsou drobnější akce do 1 milionu.
M. Nepraš: výbor je v rámci spolku? Bude se měnit?
J. Šindelář: Může se změnit na řádné valné hromadě, která má 5 členů.
M. Nepraš: můžou se stát členy i členové jiných neziskových organizací?
J. Šindelář: ano, každý člen platí jednorázový roční poplatek 500,-Kč. Členové
jsou voleni valnou hromadou, členem se může stát i fyzická osoba. Doporučuji
se podívat na webové stránky, kde jsou všechny informace.
Bod 8 /: Bez dotazů a připomínek.
Bod 9 /: Bez dotazů a připomínek.

revitalizaci celého náměstí od brány zámku až po vchod základní školy.
M. Nepraš: je předpoklad, že u radnice pod kamennými deskami je také valounová dlažba?
F. Prekop: ano
L. Sýkorová: je pravděpodobné, že pod valounovou dlažbou se nachází ještě
něco jiného?
F. Prekop: ano, je to velká pravděpodobnost.
O. Hálková: měli bychom zadat archeologický průzkum náměstí. V jakých
cenách se to pohybuje.
F. Prekop: jde o komplexní činnost, každá profese má své cenové kategorie.
Na internetových stránkách archeologického ústavu lze najít ceník těchto
prací. Ceník NPÚ se pohybuje asi na polovičních cenách než u archeologického ústavu. Například 5 zajišťovacích sond o velikosti 1 na 1,5 metrů určitě
nepřesáhne 50.000,-Kč. Náklady na archeologický výzkum hradí stavebník.
L. Sýkorová: řekněte mi jako laikovi, co ten nález znamená pro obyčejného
občana, k čemu byste to přirovnal?
F. Prekop: Bečov jako celek tvoří soubor památek. Řekl bych, že je to velký
střep mozaiky.
O. Haláková: Dá se říct, že nalezená barokní dlažba má souvislost se stavbou barokní radnice a byla zhotovena ve stejné době?
F. Prekop: Ano, buď to úzce souvisí s výstavbou radnice, nebo je to ještě
starší. Čím menší plochu ponecháte, tím menší to bude cennost.
M. Beerová: jak to vidíte časově s výzkumem, jde o to, že je na to vzatý úvěr
a hrozí sankce.
F. Prekop: Nevidím žádné další časové nároky na archeologický výzkum stavby před radnicí
L. Pejmlová - Kubát: Jaký bude pracovní postup?
F. Prekop: mělo by se začít od Sloupu Panny Marie. V místech kde je dlažba
poškozená by přišlo v úvahu valouny přeskládat, ale musí se dodržet technologický postup, způsob položení musí být zachován
L. Pejmlová-Kubát: Jaký je váš názor na lípu na náměstí?
F. Prekop: historicky je doloženo, že tam žádný strom nebyl. Z historického
hlediska se mění i zeleň, stromy se zasadí, poté se porazí a sází se jiné
L. Sýkorová: Myslíte si, že valounová dlažba je i pod povrchem na cestě
směrem k zámku?
F. Prekop: je to pravděpodobné.

Bod 10/: Bez dotazů a připomínek.
Bod 11 /:
Mgr. Filip Prekop: informoval zastupitelstvo a veřejnost ohledně nálezu barokní
dlažby před radnicí. Poukázal na jedinečnost nálezu a k tomuto použil také
fotodokumentaci nynějšího stavu a možnosti řešení příkladem jiných míst.
O. Haláková: valouny jsou říční kameny, které se nacházejí tady všude kolem
nás. Ta vzácnost je tedy ve způsobu položení?
F. Prekop: je to tak, hodnota nálezu je v souboru, ne v materiálu
O. Haláková: zda se dočkáme nějakého písemného vyjádření NPÚ, které by
nás nasměrovalo, jakou cestou jít dále
F. Prekop: Na zprávě se pracuje. Momentálně se jedná o dílčí zjištění vaší stavby. Jelikož se pohybujeme v průběhu, pak správa bude obecná, bude to mezistupeň dané věci. Celková zpráva se uzavírá po dokončení stavy jako takové.
O. Haláková: Jde o to, jestli ručíte za to, že ten nález je takový, že to za to
opravdu stojí. V projektu jde o nemalé finanční prostředky, hrozí nám
sankce. Pro nás je prioritou to, aby se tady dalo žít, aby se dalo bez problému vstoupit do Městského úřadu.
F. Prekop: Právě jsem vám na fotografiích ukázal, že i valounová dlažba
může být funkční.
M. Bláha: Zda z nějakého statutárního orgánu přišlo písemně, že stavba musí
být zastavena? Máme stavební povolení?
O. Haláková: Stavba je pozastavena po vzájemné dohodě s firmou. Doposud
jde o ústní ujednání, potvrzeno zápisy z Kontrolního dne. Ano máme platné
stavební povolení.
M. Nepraš: dělaly se sondy pod asfaltem?
O. Haláková: prozatím se nedělaly, ale současná situace s nálezem vede k závěru, aby se udělal archeologický průzkum celého náměstí vzhledem k plánované

Zastupitelé dále diskutovali s jednatelem MSB Petrem Chomickým ohledně
dění v MSB, provozu hřbitova.
F. Neuwirth: vznáší námitku ohledně usnesení schváleného Radou města, kdy
byla přidělena zakázka za více než 500.000,-Kč MSB, s.r.o. (ulice Školní).
O tomto by mělo rozhodovat zastupitelstvo.
O. Haláková: necháme to schválit zastupitelstvem
Bod 12/:
Paní ředitelka Jitka Rudolfová informovala zastupitelstvo o situaci v ZŠ a MŠ
Bečov.
Bod 13/:
Bez dotazů a připomínek.

Jednání 21. zasedání ZMě ukončeno v 19.22 hod.
V Bečově nad Teplou dne 17. 6. 2014
Ověřovatelé zápisu:

L. Pejmlová - Kubát
F. Neuwirth
Oľga Haláková
starostka města
Zapsala: Žaneta Svobodová
Vyvěšeno dne ............2014
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Sejmuto dne………...2014
22. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané v úterý 5. srpna 2014 od 17:00 hod. v zasedací místnosti Radnice
v Bečově nad Teplou

3121/1 v k.ú. Bečov nad Teplou a drobné stavby kamenného mostku nezapsaného v katastru nemovitostí na p.č. 3210/2 v k.ú. Bečov nad Teplou
a služebností stezky, průhonu a cesty
Usnesení schváleno 12 hlasy
K bodu 3) Různé

Přítomni: Členovézastupitelstva města (dále též ZMě) dle prezenční listiny,
která je přílohou tohoto zápisu: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M.
Beerová, Ing. J. Šindelář, V. Novotný, L. Pejmlová-Kubát, Ing. S. Teplík, Z.
Ehrlich, F. Neuwirth, M. Nepraš
Omluveni: Ing. P. Špak, L. Sýkorová, M.Bláha
Hosté:
Program: 22/01 Zahájení a organizační záležitosti
22/02 Finanční záležitosti
22/03 Různé
Navržený program schválen 12 hlasy
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určen: Ž. Svobodová
Schváleno 12 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: L. Kubát, V.Novotný
Schváleno 12 hlasy
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: Mgr.M.Beerová
Členové komise: S.Teplík, M. Nepraš
Zvoleni 12 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 21. zasedání, ze dne
17. června 2014
Usnesení schváleno 12 hlasy

OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 2) Finanční záležitosti
1) ZMě schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene dle smlouvy č. IP-120001974 mezi městem Bečov nad Teplou a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem
Děčín zastoupenou SUDOP Praha a.s., se sídlem Praha. Na parc. č. 1763/1,
v k. ú. Bečov nad Teplou v LV č. 1 ve vlastnictví města Bečov nad Teplou
provozuje Oprávněná zařízení distribuční soustavy
Usnesení schváleno 12 hlasy
2) ZMě schvaluje smlouvy mezi městem Bečov nad Teplou a Karlovarským
krajem
a) Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na věcné vybavení,
ve finanční výši 42 963,00 Kč na výdaje jednotky JSDH (na nákup: proudnice
vysokotlaké, stroboskopického majáku a zásahové hadice, rozdělovače)
b) Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na věcné
vybavení neinvestiční, ve finanční výši 29 760,00 Kč (dýchací přístroj Dräger
PSS 3000 komplet)
Usnesení schváleno 12 hlasy
3) ZMě schvaluje Smlouvu o zrušení předkupního práva mezi městem
a manželi Mgr. Kateřinou Sázečkovoubytem Mariánské Lázně Úšovice
a Ing. Pavlem Sázečkem bytem Olomouc Lazce v souvislosti z usnesení
zastupitelstva bod č. 14/03/06 ze dne 26. února 2013z důvodu dokončení
zápisu v katastru nemovitostí
Usnesení schváleno 11 hlasy, zdržel se 1 F.Neuwirth

1) ZMě bere na vědomí informace o jednání s majitelinemovitosti „Centrál“,
kulturní památkyČeské republiky se závěrem; majitelům bylo sděleno, že
město má zájem převést nemovitost z důvodu její záchrany do svého vlastnictví.ZMě ukládá RMě dále jednat ve věci
Usnesení schváleno 10 hlasy, zdrželi se 2 M.Nepraš, Z.Ehrlich
2) ZMě bere na vědomí informace o záležitosti nalezeného majetku – kulturní památky místního významu u silnice do Chodova a ukládá RMě projednat
smlouvu s panem Janem Svěchotou o společném zájmu na zachování tohoto
kulturního dědictví
Usnesení schváleno 12 hlasy
3) ZMě bere na vědomí informace starostky o jednání s ŘSD ČR, které se
týká vybudování opěrné zdi na komunikaci I/20 a předběžně takto navrženém
postupu opravy: odkoupení pozemku p. p. č. 359/1 ve vlastnictví města Bečov
nad Teplou, následné zpracování projektové dokumentace a postavení gabionové zdi
Usnesení schválen 12 hlasy
4) ZMě bere na vědomí:
1) informace o průběhu přípravy projektové dokumentace Sběrného dvora
a s tím souvisejících příslušných vyjádřeních ČEZ, Životní prostředí MM KV
atd.
2) Návrh stavby Sběrného dvora na p. č. 995/1, k. ú. Bečov nad Teplou,
zpracovaný Ing. T. Bernáškem, autorizovaným architektem
Usnesení schváleno 12 hlasy
5) ZMě bere na vědomí:
a) informace o souhlasném vyjádření představenstva firmy Elektro v. d., které
se týká posunutí oplocení pozemku družstva a následného umožnění lepšího
přístupu do Bečovské botanické zahrady
b) žádost organizace 23/02 ZO ČSOP Berkut se sídlem Klášter č.p. 106,
364 61 Teplá u Toužiměo finanční pomoc při zajištění posunu oplocení u výše
zmíněné přístupové komunikace
Usnesení schváleno 12 hlasy
6) ZMě bere na vědomí informace:
a) o probíhající přípravě vybudování městských bytů na Mariánskolázeňské ulici
b)dokončování stavby před radnicí a změn stavebního povolení v souladu
s provedenou stavbou po nálezu valounové dlažby a zachování lípy
c) realizace vodovodu v Krásném Jezu v roce 2015
d) oprava schodů na Výšině, oprava zábradlí schodiště Poštovní - Úzká,
oprava komunikace Školní
Usnesení schváleno 12 hlasy

STRUČNÝ ZÁZNAM DISKUSE K BODŮM JEDNÁNÍ ZMĚ, KTERÁ PROBĚHLA
PŘED PŘIJETÍM USNESENÍ:
K bodu 1) Zahájení a organizační záležitosti:
Bez dotazů a připomínek.
K bodu 2) Finanční záležitosti
Bod 1 /: Bez dotazů a připomínek

4) ZMě schvaluje prohlášení o zřízení služebnosti k pozemku na p.p.č.
Bod 2 /: Bez dotazů a připomínek
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Bod 3 /:
F.Neuwirth: Proč se to nedalo zapsat, na základě minulého schválení?
P.Kužvart: cituje ze smlouvy, která je zapotřebí vložit do katastru nemovitostí.
F.Neuwirth: nevíte, zda si to chtějí odkoupit doktoři?
P.Kužvart: ne, nechtějí si to odkoupit. Teď hlasujeme pouze o znění smlouvy,
předkupního
práva jsme se již vzdali v předchozím zastupitelstvu
O. Haláková: samotného výkonu lékařské péče se to netýká

O. Haláková: ano funguje
M.Nepraš: Letos se měl opravovat most na Plzeňské.
P.Kužvart: zaurgujeme to. Všechna povolení končí v listopadu. Bude uzavřena
půlka mostu.
M.Nepraš: jak je to se změnou územního plánu.
O.Haláková: Příští týden probíhá jednání na Magistrátu města KV, předám pak
informace
Jednání 22. zasedání ZMě ukončeno v 18.55 hod.
V Bečově nad Teplou dne 11. 08. 2014

Bod 4/: Bez dotazů a připomínek
Ověřovatelé zápisu:
K bodu 3) Různé
Bod 1 /: Bez dotazů a připomínek.

Zapsala: Žaneta Svobodová
Vyvěšeno dne ............2014
Sejmuto dne………...2014

Bod 2 /:
P.Kužvart: za mnou pan Svěchota byl, vysvětloval mi ten příběh, jak k tomu
přišel. Pan Svěchota měl vztah k těmto věcem, spíše se podivoval nad tím, že
jsme to vyvěsili, protože to považoval za svůj majetek. Na to mi pan Svěchota
řekl, že se půjde domluvit s paní starostkou. Říkal, že se toho nechce vzdát,
že to bere jako svůj majetek
O. Haláková: jednala jsem s panem Svěchotou a diskutovali jsme o důvodech
určení vlastníka památek se záměrem jejich další ochrany. Proto je předložen
tento návrh usnesení ve dvou variantách
J. Šindelář: Soubor kamenných památek není na jeho pozemku. Myslím, že
varianta b) je správná. Smlouva by mohla zohlednit poděkování.

L. Kubát
V. Novotný
Oľga Haláková
starostka města

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě)
72. zasedání RMě, konané v pondělí 27. ledna 2014od 17:30 hod.
na MěÚ v Bečově nad Teplou
72/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 1730hod.

Bod 3 /: Bez dotazů a připomínek.

Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, V. Novotný,Mgr. M. Beerová, Ing. J.
Šindelář
Pořad schůze rady:
- 72/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 72/02 Finanční záležitosti
- 72/03 Různé
Pořad schůze schválen5 hlasy

Bod 4 /: Zastupitelé diskutují o nákladech z vynětí ZPF v případě realizace.

72/02 Finanční záležitosti

Bod 5 /: Zastupitelé vedli diskuzi k zpřístupnění cesty.

1) RMě schvaluje Smlouvu mezi městem a firmou TZBstudio Jan Černík,
Jednoty 1318 Sokolov, s předmětem smlouvy zpracování Průkazu energetické
náročnosti 4 budov ve vlastnictví města za cenu 27.000,-Kč
Hlasování 5 pro

P.Kužvart: myslím, že mu jde o to, aby to zůstalo tam u něj, abychom to
nezačali vystavovat někde jinde
V.Novotný: i kvůli případným dotacím bude lepší, když to bude patřit městu

Bod 6 /:
a) Zastupitelé k tomuto bodu krátce diskutovali.
b) O.Haláková informovala zastupitele ohledně ukončení stavby před radnicí
a zdůraznila, že lípě nikdo neubližuje. Podle vyjádření odborníků se hlavní
kořeny lípy nachází pod kmenem, protože má lípa kořenový systém v srdcovitém tvaru. Odhalením vrchních kořenů si začne lípa vytvářet nové kořeny
pod valounovou dlažbou. Na odkrytých kořenech se udělá krusta, poté se
budou moci odříznout úplně. Lípa byla řádně ošetřena proti vniknutí bakterií
F. Neuwirth – Jak se změny dotkly rozpočtu stavby?
O.Haláková – zatím to nebylo vyčísleno, cena bude navýšena zejména z důvodu nálezu valounové dlažby a jejího ručního přeložení. Na zítřejším kontrolním
dnu bude předloženo definitivní vyčíslení nákladů stavby
P.Kužvart: cituje psaní petičního výboru na záchranu Lípy o informaci, že
nemá nic společného s televizí Prima, která přijela natáčet reportáž o tom, že
je údajně lípě ze strany města ubližováno. Byli pozváni panem Peškem
na natáčení této reportáže. Nechtějí se ničeho účastnit, věří zastupitelům
města, že lípě nebude ubližováno
J.Šindelář – k ošetření kořenů došlo okamžitě, proto by lípa neměla nijak
utrpět. To, že se teď v koruně stromu objevují suché listy, je projevem běžného vegetačního období
c) Proběhla krátká diskuze k tomuto bodu.
d) F.Neuwirth: Jaký je termín opravy schodů na Výšině?
O.Haláková: do konceléta
F.Neuwirth: zametací stroj funguje?

2) RMě schvaluje přípravu podkladůapodání žádostí o dotace:
ZKarlovarského kraje:
a) Cestovní ruch a to na pořádání „Mezinárodní konference sedmé století
Bečova“, k 615. výročí města – do 31. 01. 2014
b) Z Programu obnovy venkova (POV) na rozvod vody v objektu ZŠ a MŠ
Bečov nad Teplou – v prioritě č. 1 a Rekonstrukci hřbitovní zdi v prioritě
č. 2. – do 28. 02. 2014
c)Regionální rozvoj - Územní plán města Bečov nad Teplou – do 15. 03. 2014
d)Zabezpečení akceschopnosti a věcné vybaveni NIV SDH –do 31. 03. 2014
e)Protipovodňová opatření - Povodňový plán - do 31. července 2014
f)Realizacidrobných vodohospodářských ekologických akcí – do 28. 02. 2014
g)POV MMR Informace o možnosti dotace pro podnikatele na pořízení strojů
a zařízení, hardware a software, novou výstavbu či rekonstrukci staveb,
předána MSB s.r.o. do 3. – 14. března 2014
Z Českoněmeckého fondu budoucnosti:
a) naopravu pomníku před školou
b) výměnný pobyt žáků škol – Eschenburg – Bečov nad Teplou
c)XI. Bečovské slavnosti
Z Evropské unie:
a) zadláždění prostoru před radnicí
b) oprava ulice Školní
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c) výměna oken a zateplení objektu základní školy
Hlasování 5 pro
72/03 Různé
1) RMě ukládá místostarostovi dle připravené dokumentace připravit žádost
o odnětí 3 parcel ze ZPF. Důvodem je zajištění změny charakteru pozemkových
parcel, které jsou přístupovými komunikacemi k rodinným domům v ulici
Školní, ale v platném Územním plánu města jsou definovány jako součást
území pro bydlení aužívány jako komunikace.Jde o tyto parcely dotčené
připravovaným odnětím ze ZPF: p. p. č. 1886/1, 1915/5 a 1886/1
Hlasování 5 pro
2) RMě ukládá starostce a jednatelům MSB, s.r.o. zpracovat návrh nové
smlouvy mezi Městem a Společností(Obnova smluv s MSB s.r.o.-správa
hřiště, úklid komunikací, údržba zeleně, zimní údržba, pronájem zametacího
stroje, sokolovny, směrný dvůr, motohodiny….)
Termín kontroly:31. března 2014
Hlasování 5 pro
3) RMě bere na vědomí zprávu České školní inspekce, která prošetřila
anonymní stížnost na ředitelku ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou se závěrem,
stížnost je neopodstatněná
Hlasování 5pro
4) RMě schvaluje předložený návrh na Odpisový plán ZŠ a MŠ Bečov nad
Teplou na rok 2014;
Hlasování 5 pro
5) RMě bere na vědomí vzdání se funkce člena přestupkové komise pana
Antonína Češky a
jmenování dalších členů paní Žanety Svobodové, trvale bytem Plzeňská 252
Bečov nad Teplou a pana Rudolfa Kávy, trvale bytem Nová 449
Hlasování 5 pro
6) RMě souhlasí s účastí na projektu mulitmediálního informačního a orientačního systému formou prezentačních videospotu, audiospotů a grafických prezentačních panelů, dle předložené nabídky a to na prezentaci
města Bečova nad TeplouSoučástí prezentace je i zařazení informací o zákazníkovi do aplikace pro mobilní telefony DARUMAgo! - AUDIO TOUR
a umístění QR kódu dle zadání zákazníka (financování z cestovního ruchu)
Hlasování 5 pro
7) RMě schvaluje termín, program a místo konání 19. zasedání ZMě Bečov
nad Teplou:

9) RMě bere na vědomí informace o výši nájemného v okrese Karlovy Vary
z mapy nájemného MMR: Bochov 61 – 74,6,-Kč/m2; Jáchymov 65,1 – 79,6,Kč/m2; Nejdek 48,3 – 55,6,-Kč/m2; Nová Role 66 – 80,7,-Kč/m2; Ostrov 72,4
– 80,-Kč/m2; Toužim 44,1 – 53,9,-Kč/m2; Žlutice 57,9 – 70,7,-Kč/m2.
Hlasování 5 pro
10) RMě bere na vědomí:
a) vydání rozhodnutí v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. C) vodního zákona
povolení
k nakládání s vodami, k vypouštění průmyslových odpadních vod do vod
povrchových ze zneškodňovací stanice provozu Galvanizovny 110, závodu
Elektro v. d. v Bečově nad Teplou
b) vydání rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami „Šikmý pevný jez
na vodním toku
Teplá, ř. km 27,6 pro vodohospodářskou stavbu Pstruhařství Bečov II
c) krátkodobou uzavírku silnice č. II/208 ve dnech 28. 6. a 29. 6. 2014 a 5. – 6. 7.
2014 z důvodu pořádání VI. ročníku závodů automobilů do vrchu Bečov nad
Teplou – Krásno v rámci seriálu Českého mistrovství ZAV
d) správní řízení v návaznosti na stavební záměr „Most ev. Č. 20-021 přes
řeku Teplá v Bečově a ochranu zvláště chráněných živočišných druhů
Hlasování 5 pro
11) RMě projednala na základě usnesení ZMě s představenstvem Elektra, v.
d. v Bečově nad Teplou přípravu nové smlouvy mezi Městem a Družstvem
s tím, že v termínu 21. února 2014 se na radnici bude konat další společné
jednání.
Hlasování 5 pro
12) RMě souhlasí s termíny zasedání RMě a ZMě na 1. pololetí roku 2014
RMě:13. a 27. 01.; 10. 02., 03. a17. a 31. 03.; 14. a 28. 04.; 12. a 26. 05.; 9.
a 23. 06.;
ZMě: 11. 2.; 06. 05.;
Uzávěrky Bečovského zpravodaje: 15. února; 11. dubna; 13. června;
Hlasování 5 pro
13) RMě schvaluje předložený Program prevence kriminality města Bečov
na Teplou pro rok 2014
Hlasování 5 pro
14) RMě schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního titulu MV ČR prevence
kriminality
a ukládá zastupiteli města Ing. P. Špakovi zpracovat uvedenou žádost
Hlasování 5 pro
V Bečově nad Teplou dne3.února 2014
Schůze RMě ukončena v 19:35 hod.

Termín: 11. února 2014 v úterý od 17:00 hod.
Program: 19/01 Zahájení a organizační záležitosti
19/02Kontrola plnění usnesení
19/03 Rozpočet města na rok 2014
19/04 Záměry, prodeje a převody pozemků
19/05 Různé
Místo konání: ZUŠ J. L. Bečov nad Teplou, koncertní sál, 1. patro
Hlasování 5pro
8) RMě bere na vědomí nabídku firmy WS doprava a parkování s.r.o.
na nákup parkovacích automatů TicketLineEconomy, typ PSA-6 za cenu
110 347,-Kč bez DPH, TicketLine 2011, typ PSA-5 za cenu 145 530,-Kč bez
DPH (vracení mincí) a repasovaný TicketLine 2001 – typ PSA 2 za 90 765
–návratnost za PA je kalkulována cca 1 rok. Nákup projednáme po schválení
rozpočtu na rok 2014
Hlasování 5 pro

Ing. Petr Kužvart
místostarosta města
Oľga Haláková
starostka města

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě)
73. zasedání RMě, konané v úterý 4. března 2014 od 17:30 hod. na MěÚ
v Bečově nad Teplou
73/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17:30hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Ing. J. Šindelář
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Omluveni:V. Novotný,Mgr. M. Beerová
Pořad schůze rady:
- 73/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 73/02 Finanční záležitosti
- 73/03 Různé
Pořad schůze schválen 3 hlasy
73/02 Finanční záležitosti
1) RMě
a) bere na vědomí zprávu Krajské knihovny Karlovy Vary a přehled čerpání finančních prostředků za rok 2013 na nákup a zpracování knižního
fondu a servis AKS Clavius REKS pro městskou knihovnu Bečov. Město
poskytlo finanční prostředky na výše uvedené celkem 21.730,-Kč
b)schvaluje smlouvu mezi městem a Krajskou knihovnou Karlovy Vary
na nákup a zpracování knižního fondu a servis AKS Clavius REKS pro
městskou knihovnu Bečov za celkovou částku 21. 730,-Kč na rok 2014.
Hlasování 3 pro
2) RMě schvaluje nabídku na vymalování prostor Městské knihovny
v objektu ZUŠ J. L. firmou Josef Frolo, Nová ul., Bečov nad Teplou.
Celková plocha 2 místností je 82,9 m2 a 109 m2=191,9m2 za navrhovanou cenu ve výši 13.800,-Kč.
Hlasování 3 pro
3) RMě schvaluje neinvestiční příspěvek z rozpočtu města na rok 2014,
neziskovým organizacím a spolkům, které pořádají kulturní, sportovní
a dalších aktivity na území města Bečov nad Teplou i mimo něj,oživují
tradice ve městě a s velkým nadšením spoluvytváří velmi čilý komunitní
život:
1. Boccia Crew – Bečov nad Teplou – celorepublikové, prvoligové závody
– 4000,- Kč
2. Liga lesní moudrosti – kmen Strážci pokladů – 7.000,- Kč
3. Kovadlina o. s. – Mezinárodní kovářské sympózium – 25.000,-Kč
4. MRC CVRČEK – Mateřské a rodičovské centrum -13.000,-Kč
5. Sportovní vybavení a pomůckyna cvičení žen v sokolovně a na další
organizované sportovně naučné akce - 6000,-Kč
6. SHČMS -hasiči- letos jsou hlavní organizátoři Dne dětí v Bečově nad
Teplou-10.000,-Kč
7. SPCCH – civilizační choroby -7000,-Kč
8. SRPDŠ - rodiče a přátelé dětí školy - 18.000,- (Masopust, Dětský karneval, Karneval pro dospělé, Balónková párty,
9. ZO ČSV- (Včelaři) – 5.000,-Kč
Suma 95.000,-Kč
Příjemci výše uvedeného neinvestičního příspěvku získají příspěvek
na základě uzavřené smlouvy s městem a po předložení ročního vyúčtování MěÚ do 30. 11. 2014, v souladu s předpisy pro vedení účetnictví
samosprávných celků.
Hlasování 3 pro
4) RMě doporučuje ZMě schválit Smlouvu mezi městem a firmou ALGON,
a.s. se sídlemRinghofferova 1/115 v Praze, pobočka Cheb, zastoupenou
Petrem Študlarem, předsedou představenstva, IČ: 284 204 03 a ve věcech
technických Janem Benkou, na realizaci stavby Revitalizace centra města
Bečov nad Teplou -- náměstí, za celkovou cenu včetně DPH ve výši
1 685 125,00 Kč. Předpokládaný termín realizace je květen- červen 2014.
Podmínkou realizace je zajištění financování úvěrem v plné výši ceny.
Hlasování 3 pro
5) RMě schvaluje nájemní smlouvu fotbalového hřiště p. p. č. 2990
o výměře 13 075 m2, v k. ú. Bečov nad Teplou mezi městem jako pronajímatelem a TJ Slavoj Bečov nad Teplou -registrace u MV ČR pod čj.
VSP/1-1985/90-R, IČ: 49751921, se sídlem Nová 448, 364 64 Bečov nad
Teplou, jednající svými statutárními zástupci předsedou Ing. Stanislavem

Teplíkem a místopředsedou Jiřím Špakem, - jako nájemcem, na zajištění
provozu fotbalového hřiště a to na dobu neurčitou za výši nájemného
3.000,-Kč ročně. Smlouva nabývá platnost po podpisu obou stran.
Hlasování 3 pro
6) RMě schvaluje pachtovní smlouvu mezi městem jako vlastníkem
pozemku p. p. č. 500/7 o výměře 8.139 m2 v k. ú. Krásný Jez a panem
Josefem Kleinem, Ležnice 811, 35731 Horní Slavkov, za pachtovné
ve finanční výši 4.200,-Kč ročně a to na dobu určitou do 31. 12. 2014
s možností prodloužení pachtovní smlouvy.
Hlasování 3 pro
7) RMě schvaluje:
a) účast na veletrhu INCHEBA – EURO CITY GREEN a nákup a zadání výroby 6 kusů výstavních panelů o rozměru 100x70 cm, kapaplast + folie +
polep + grafická úprava, firmou Robert Fűrst - Agentura BOOM, Na Výhledě
886/3a, 360 17 Karlovy Vary, za celkovou cenu 11.132,- včetně DPH
b) úhradu registračního poplatku ve výši 2 420,-Kč.
Hlasování 3 pro
8) RMě schvaluje neinvestiční příspěvek na opravu fasády nemovitosti
náměstí 5. Května 185, Bečov nad Teplouv majetku pana J. Harta
ve finanční výši 10. 000,-Kč a její čerpání ze schváleného rozpočtu města
na rok 2014 na obnovu kulturních památek a objektů v MPZ.
Hlasování 3 pro
9) RMě vyslovuje poděkování za organizaci a pomoc Tříkrálové sbírky
v roce 2014 paní J. Rudolfové, M. Papouškové, L. Sýkorové, E. Kodýtková,
M. Kávové, J. Váňové, panu R. Kávovi, M. Poulovi. Letošní výtěžek
v Karlovarském kraji činí 161 147,-Kč a v rámci Bečova nad Teplou bylo
vybráno 22.614 Kč Bečov nad Teplou. Poděkování patří také koledníkům
a všem, kteří přispěli do pokladniček Tříkrálové sbírky 2014.
Hlasování 3 pro
73/03 Různé
1) RMě bere na vědomí nabídku čipových světelných zdrojů veřejného
osvětlení města (VO) města firmy Q-EL PRO s.r.o.
Hlasování 3 pro
2) RMě schvaluje Smlouvu mezi městem a výrobním družstvem ELEKTRO,
v.d. v Bečově nad Teplou o vzájemné spolupráci ve prospěch rozvoje
města a výrobního družstva.
Hlasování 3 pro
3) RMě schvaluje Smlouvu o výpůjčce části pozemku za účelem realizace
stavby Karlovarského kraje – oprava silničního propustku na silnici
III/0205 p. p.č. 1128/5 v k. ú. Krásný Jez. Smlouva bude uzavřena mezi
městem a Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje.
Hlasování 3 pro
4) RMě schvaluje Plán údržby komunikací a chodníků města Bečov nad
Teplou, Vodné a Krásného Jezu, předložený MSB, s.r.o.
Hlasování 3 pro
5) RMě bere na vědomí písemné vyjádřeník rozmístění výstupu prací
kovářského sympozia ve veřejném prostoru Městské památkové zóny
(MPZ) Bečov nad Teplou. Bezproblémové je městem navrhované soustředění děl ve volné galerii podél říčního toku řeky Teplá a plánované cyklostezky v úseku od mostu k lávce. Dále je navrhována prezentace jednoho
díla v centru města a to nejnovějšího anebo vítězného díla na vytipovaném
místě a jeho následné přesunutí do otevřené galerie a instalací nového
díla na uvedeném místě. Jiný postup by byl považován Národním památkovým ústavem za negativně poškozující Městkou památkovou zónu. RMě

17

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
předá doporučující vyjádření organizátorům sympozia a zajistí jeho realizaci při projektové přípravě cyklostezky.
Hlasování 3 pro

V Bečově nad Teplou dne 08. 03. 2014
Schůze RMě ukončena v 20:30 hod.
Ing. Petr Kužvart
místostarosta města

6) RMě bere na vědomí informace o konzultaci podání žádosti z Programu
obnovy venkova Karlovarského kraje a souhlasí s podáním žádosti z tohoto
programu na realizaci projektu Revitalizace centra města etapa náměstí
Hlasování 3 pro
7) RMě souhlasí s účastí města na mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet,
která si připomíná 10. března 2014 u příležitosti 55. výročí povstání
v Tibetu, kdy město Bečov nad Teplou vyvěsí vlajku Tibetu
Hlasování 3 pro
8) RMě schvaluje Smlouvu mezi městem a firmou REVENGE, a.s.
Za Mototechnou 1114/4 Praha, která umístí v obci kontejnery na textil
a hračky. Tyto služby budou poskytnuty městu zdarma.
Hlasování 3 pro
9) RMě souhlasí s předloženým návrhem Ověřovací studie Sběrného
dvora v Bečově nad Teplou a projednáním dalšího postupu realizace
na nejbližším jednání 10. března od 10:00h.
Hlasování 3 pro
10) RMě bere na vědomí informace starostky o průběhu:
a)přípravy stavebních akcí na rok 2014a uskutečněných jednání se stavebním úřadem Magistrátu města Karlovy Vary, realizačními firmami
a přípravou financování realizací
b) nákupu dopravních značek pro označení Obytné zóny a výměnu dožilých značek ve městě.
Hlasování 3 pro
11) RMě souhlasí s přípravou záměru údržby hrobových míst a hrobek
významných osobností spojených s historií města na místním hřbitově,
ke kterým se více než 10 letnikdo nehlásí. RMě ukládá jednatelům MSB
s.r.o. zpracovat seznam dotčených hrobových míst, zaslat výzvu na dohledatelné kontakty příslušných rodin a vyvěsit veřejnou výzvu.
Hlasování 3 pro
12) RMě bere na vědomí informace starostky o jednání s Občanským
sdružením Fokus Mladá Boleslav, nestátní neziskovou organizací poskytující sociální služby a pravidelných kontaktechs občany, kteří potřebují
odbornou pomoc
Hlasování 3 pro
13) RMě v působnosti valné hromady Městské společnosti Bečov, s.r.o.
(MSB, s.r.o.), se sídlem v Bečově nad Teplou – Školní čp. 430, IČO
252 210 01,v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.
(o obcích) a na základě § 132 odst. 1 a § 125 odst. 1 písm. f) zákona
č.513/1991 Sb. (obchodní zákoník), ve znění pozdějších předpisů
a po vzájemné dohodě:odvolává z funkce jednatelky MSB, s.r.o. paní
Andreu Petrovovou, trvale bytem Vančurova 1091, Ostrov, s účinností
od 01. 04. 2014. RMě ukládá jednateli panu P. Chomickému provést
změnu v zápisu do Obchodního rejstříku.
Hlasování 3 pro
14)RMě bere na vědomí
a) informace o průběhu opravy původního rozvodu kanalizace a vodovodu v Tepelské ulici a plánované realizaci VSOZČ v roce 2014.
b) plánované stavbě vodovodu v Krásném Jezu v roce 2015 z důvodu
vyřizování stavebního povolení.
Hlasování 3 pro

Oľga Haláková
starostka města

74. zasedání RMě, konané v pondělí 17. března 2014od 17:30 hod.
na MěÚ v Bečově nad Teplou
74/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17:30hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, V. Novotný,Mgr. M. Beerová,
Omluven: Ing. J. Šindelář
Pořad schůze rady:
- 74/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 74/02 Finanční záležitosti
- 74/03 Různé
Pořad schůze schválen4 hlasy
74/02 Finanční záležitosti
1)RMě schvaluje zadání výroby 6 kusů výstavních panelů o rozměru
100x70 cm, kapaplast + folie + polep + grafická úprava, firmou Robert Fűrst
- Agentura BOOM, Na Výhledě 886/3a, 360 17 Karlovy Vary, za celkovou cenu
11.132,- včetně DPH
Hlasování 4 pro
2) RMě schvalujevýsledekhospodařeníZŠ a MŠ Bečov nad Teplou za rok
2013 se závěrem, škola hospodařila se ziskem ve výši 34 493,-Kč a tyto
uvedené prostředky budou převedeny do rezervního fondu a použity na uhrazení ztráty hospodaření z minulých let.
Hlasování 4 pro
3)RMě schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bečov nad
Teplou za rok 2013
Hlasování 4 pro
4) RMě bere na vědomí předložený návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Bečov nad
Teplou příspěvkové organizace na rok 2014, který vychází z předepsaných
závazných ukazatelů
Hlasování 4 pro
5) RMě schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku dárkyni krve paní
Daně Fialové, trvale bytem Příčná ulice 242. Bečov nad Teplou ve výši
1.500,-Kč
Hlasování 4 pro
6) RMěpověřuje jednatele MSB s.r.o.p. P. Chomického zajištěním instalacídopravního značení a dopravních značek v souladu s vydaným rozhodnutím
Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikacischváleným Dopravní
policií ČR – dopravní zklidnění náměstí – obytná zóna a silnici II/230. Z předložených 2 nabídek RMědoporučuje realizaci zakázky firmouMIDOS Cheb –
ing. Milan Dolejš, údržba pozemník komunikací a jejich příslušenství, Antala
Staška 47, Cheb, za celkovou cenu 95 420,- Kč bez DPH.
Hlasování 4 pro
74/03 Různé
1) RMě souhlasí s připojením se města k akci „Hodina země 2013“. 23.
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března 2012 od 20:30 hod. do 21:30 hod. se v rámci celosvětové akce
na hodinu zhasne veřejné osvětlení v centru města
Hlasování 4 pro
2) RMě bere na vědomí informace o uskutečněném jednání s místními podnikateli, kteří provozují předzahrádky na náměstí a stanovení doporučeného
postupu v souladu se zákonnými předpisy
Hlasování 4 pro
3) RMě bere na vědomí informace o komunikaci s majitelem objektu
„Centrál“ a termín pracovního jednání spolu se zástupci oddělení památkové
péče MM KV ve čtvrtek 6. března 2014 na které se majitelé nedostavili a zaslali návrh další schůzky na Magistrátu města KV, odboru památkové péče.
Město se dohodlo na organizaci nového termínu k projednání obnovy hotelu
dle záměru majitelů
Hlasování 4pro
4) RMě bere na vědomí, že akce obnovy kanalizace mezi Školní a Novou ulici
se plánuje na přelomu dubna a května 2014 a je potvrzena realizační firmou
VAK Karlovy Vary
Hlasování 4 pro
5) RMě souhlasí se zajištěním školení jedné osoby pro získání způsobilosti
pro odchyt zvěřea ukládá MěÚ vyvěsit oznámení pro případné zájemce z řad
veřejnosti
Hlasování 4 pro
V Bečově nad Teplou dne 21. března 2014
Schůze RMě ukončena v 19:30 hod.
Ing. Petr Kužvart
místostarosta města
Oľga Haláková
starostka města

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě)
75. zasedání RMě, konané v pondělí 31. března 2014od 17:30 hod. na MěÚ
v Bečově nad Teplou
75/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17:30hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, V. Novotný,Mgr. M. Beerová,Ing.
J. Šindelář
Omluven:
Hosté: p. Jiří Lášek, Pavel Větrovec
Pořad schůze rady:
- 75/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 75/02 Finanční záležitosti
- 75/03 Různé
Pořad schůze schválen 4 hlasy
75/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje pro zpracování Studie rozšíření Sběrného dvora celou p.p.č.
995/1 ve vlastnictví města
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje realizaci opravy veřejného osvětlení U Trati – výměnu vadných
stožárů včetně vedení na základě CN a to firmou Elektromontáže Nepraš s.r.o.,

Otročín 96, Toužim, IČ: 290 258 za celkovou cenu 168 176,-Kč včetně DPH
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje nákup 10 kusů permanentekdo Bečovské botanické zahrady
v ceně celkem 2.000,-Kč za účelem použití do soutěží o ceny při pořádání kulturních akcí města Bečovské kvítí a Bečovské slavnosti
Hlasování 5 pro
4) RMě schvaluje Smlouvu o nájmu sportovního areálu mezi městem a TJ Slavoj
v předloženém znění a to na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 3.000,-Kč
Hlasování 5 pro
5) RMě ukončuje smluvní vztah mezi městem Bečov nad Teplou a ZŠ a MŠ
Bečov nad Teplou s předmětem smlouvy „Výpůjčku objektu sokolovny“ s datem
účinnosti k 31. 03. 2014 a ukládá starostce města ve spolupráci s ředitelkou školy
připravit návrh změny financování provozních nákladů formou rozpočtového
opatření
Hlasování 5 pro
6) RMě schvaluje „Smlouvu o výpůjčce objektu sokolovny“ mezi městem Bečov
nad Teplou a ukládá starostce města a jednateli MSB, s.r.o. předložit návrh změny
financování provozu sokolovny formou rozpočtového opatření
Hlasování 5pro
7) RMě schvaluje objednávku autobusové dopravy přepravcem R. Pöseltem
z Krásna na 30. května 2014 na divadelní představení do divadla R. Brzobohatého
do Prahy. Cena dopravy je 10.800,-Kč včetně DPH
Hlasování 5 pro
8) RMě schvaluje objednávku zhotovení fotografické dokumentace kulturních
památek města Bečov nad Teplou pro účely propagace v tisku, p. Lenkou
Sváškovou, trvale bytem Krásný Jez, Bečov nad Teplou, za celkovou cenu 4 950,Kč.
Hlasování 5 pro
9) RMě schvaluje objednávku zajištění autorského dozoru na stavbě Revitalizace
centra města – náměstí Ing. arch Vladimírem Krajícem členem České komory
architektů (ČKA) číslo autorizace ČKA 02 454za cenu 400,-Kč/hod. + DPH +
cestovné,
dle
skutečně
navštívených
kontrolních
dnů
Hlasování 5 pro
10) RMě schvaluje Mandátní smlouvu na zajištění technického dozoru na stavbě
Revitalizace centra města – náměstí Ing. Tomášem Bernáškemautorizovaným
architektem ČKA 02678
za cenu 450,-Kč za hodinu + cestovné ve výši 6,-Kč/km + DPH, dle skutečně
navštívených kontrolních dnů
Hlasování 5 pro
10) RMĚ souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku města na obnově
kulturní památky v rámci městského programu regenerace v roce 2014 ve výši
80.000,-Kč,na opravu poslední etapy fasády kostela sv. Jiří, v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2014 adoporučuje schválitZMě
Hlasování 5 pro
11) RMě schvaluje hudební vystoupení Karlovarského hudebního divadla
v rámci akce Bečovské kvítí s představením Máchův Máj za celkovou cenu
10.000,-Kč
Hlasování 5 pro
12) RMě schvaluje Smlouvy na pořádání umělecké produkce všech zúčastněných umělců, dle předložených návrhů smluv v celkové finanční výši
Hlasování 5 pro
13) RMě schvaluje objednávku výroby dárkových papírových tašek s logem
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města v počtu 100 kusů za cenu 3 051,-Kč včetně DPH
Hlasování 5 pro
14) RMě ukládá starostce ve spolupráci s ředitelkou školy připravit plánovaný
nákup šatních skříněk pro žáky základní školy
Hlasování 5 pro
15) RMě schvaluje nákup 2 stávajících parkovacích automatů, (v roce 2013 byly
zapůjčeny na zkoušku provozu) od firmy WSA doprava a parkování s.r.o.,
Na Plachotě 156, 250 74 Radonice, parkovací automat TicketLine 2011, typ
PSA-5 za celkovou cenu za 1 kus 174 636,00 Kč s DPH celkem za 2 kusy cena
349 272,-Kč včetně DPH po odpočtu 5.000,-Kč je cena – 344 272,-Kč včetně
DPH. Ta bude splácena ve třech splátkách v roce 2014
Hlasování 5 pro
75/03 Různé
1) RMě schvaluje termín, program a místo konání 20. zasedání ZMě Bečov nad
Teplou:

76/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17:30hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, V. Novotný,Mgr. M. Beerová
Omluven: Ing. J. Šindelář
Host: P. Chomický
Pořad schůze rady:
- 76/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 76/02 Finanční záležitosti
- 76/03 Různé
Pořad schůze schválen 4 hlasy
76/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje realizaci výškových úprav poklopů revizních šachet
a mříží uličních vpustí v ulici Nádražní a náměstí 5.května v počtu10 kusů.
Provedením úprav je pověřena firma MSB s. r.o., jednatel P. Chomický,
za celkovou cenu 50.000,-Kč včetně DPH
Hlasování 4 pro

Termín: 14. dubna 2014 v pondělí od 18:00 hod.
Program: 20/01 Zahájení a organizační záležitosti
20/02 Dotace na nový hasičský vůz
20/03 Různé
Místo konání: Radnice – zasedací síň 2. patro
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje pořádání 12. dubna 2014 Dne pro náš region a pověřuje
Ing. J. Šindeláře jeho organizací ve spolupráci se ZŠ a MŠ a Bečovskou farností
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje informativní rozbor vybraných rozpočtových výdajů v rozpočtu
města Bečov nad Teplou na rok 2014
Hlasování 5 pro
4) RMě bere na vědomí pořádání akce Semináře -Východní a zdravotní cvičení
a techniky, 17. a 18. května 2014 v ZUŠ J. L.
Hlasování 5 pro
5) RMě bere na vědomi informace
a) o připravované realizaci výměny sloupů elektrického vedení v horní části
Krásného Jezu financované ČEZ s příspěvkem města 2014
b) přestavbě propustku v Krásném Jezu financované KSÚS 2014
c) připravované výstavbě vodovodu v Krásném Jezu financované VSOZČ 2015
Hlasování 5 pro
6) RMě schvaluje v působnosti valnéhromady, jako jediný společník Městské
společnosti Bečov, s.r.o., uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele mezi
společností a p. Petrem Chomickým, novým jednatelem společnosti. Současně
RMě souhlasí s uzavřením pracovní smlouvy mezi společností MSB, s.r.o. a p
P. Chomickým při splnění základních podmínek, jak je vymezeno v rámci znění
schválené smlouvy o výkonu funkce jednatele
Hlasování 5 pro
7) RMě schvaluje Dohodu ovzájemné pomoci, podpoře a spolupráci mezi
Městem Bečov nad Teplou a Lesní společností Bečov, s.r.o.
Hlasování 5 pro
V Bečově nad Teplou dne 4.dubna 2014
Schůze RMě ukončena v 19:45 hod.
Ing. Petr Kužvart
místostarosta města
Oľga Haláková
starostka města
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Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě)
76. zasedání RMě, konané v pondělí 12. května 2014od
17:30 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou

2) RMě schvaluje provedení opravy zábradlí Na Výšině dle předložené
nabídky MSB s.r.o. ve finanční výši 18.000,-Kč včetně DPH
Hlasování 4 pro
3) RMě schvaluje na základě objednávky města, technické úpravy trasy
pro sportovní akcí Bečovská chůze, za celkovou cenu 5.000,-Kč včetně
DPH. Úpravu zábradlí na lávce provede MSB, s.r.o., dle předložené nabídky
Hlasování 4 pro
4) RMě schvaluje realizacizpevnění příjezdové plochy do Sběrného místa,
dle předložené kalkulace MSB, s.r.o., za celkovou cenu 35.000,-Kč bez
DPH. Úpravu provede MSB s.r.o., s termínem ukončení do 30.května 2014
Hlasování 4 pro
5) RMě schvaluje zadání zakázky instalace zábradlí na schodišti mezi
Poštovní a Sráznou ul. MSB s.r.o. za cenu 14.000,-Kč včetně DPH
Hlasování 4 pro
6) RMě v působnosti valné hromady Městské společnosti Bečov s.r.o.
schvaluje výsledek hospodaření společnosti za rok 2013 dle předloženého
výkazu zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2013 s výsledkem + 299 907,76
Kč. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku takto: zisk bude použit
na pořízení technického vybavení společnosti a dále bude z něj vyplacena
odměna členům Dozorčí rady společnosti ve výši 2.500,-Kč/osobu (J.
Jaša, Ing. V. Šindelář, V. Novotný)
Hlasování 4 pro
7) RMě v působnosti valné hromady Městské společnosti Bečov s.r.o.
souhlasí
a)s nákupem užitkového automobilu VW Transporter 1.9 TDi valník v ceně
160 000,- bez
DPH s akontací 20.000,- a splátkami rozloženými do 48 měsíců (á 6.050,- Kč)
b) s nákupem sekacího traktor McCullochza cenu 81.000,- s DPH
a akontací 10% a splátkami rozloženými do 9 měsíců
Hlasování 4 pro
8) RMě schvaluje SOD mezi městem a firmou BcA.Michal Durdis,
Dalovice-Vysoká, Borská 35, IČ : 73707767- Restaurování
sochařských památek, s předmětem smlouvy restaurování kašny
u radnice za celkovou cenu 85.000,-Kč, firma není plátcem DPH
Hlasování 4 pro
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9) RMě schvaluje Rozpočtové opatření:
RO č. 2/14
§ 3113 pol. 5331 Mínus 150.000,-Kč ZŠ a MŠ
§ 3639 pol. 5169 Plus 150.000,-Kč komunální služby a úz. Roz., nákup
ostatních služeb (MSB)
Hlasování 4 pro
10) RMě schvaluje Kupní a Servisní smlouvumezi městem
a firmouIMPROMAT CZ spol. s r.o., Kreuzmannova 18, 318 00 Plzeň,
s předmětem smlouvynákup kopírky pro potřeby Městského úřadu,
ModelAficio MP 2501 SP, za celkovou cenu 27.980,00 Kčbez DPH
(součástí ceny zavýstup jsou tonery,developery atd.)
Hlasování 4 pro
11) RMě schvaluje
a) smlouvu mezi městem a firmou EKOKOM, a.s. Na Pankráci 1685/17
Praha o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů v souvislosti
s novým občanským zákoníkem
b) Dodatek č. 1 ke smlouve mezi městem a firmou Resur s předmětem
smlouvy pověření svozové firmy výkaznictvím a spolupráci při auditech
pro potřeby Smlouvy s autorizovanou obalovou společností EKOKOM
Hlasování 4 pro
12) RMě schvaluje objednávku inzerce v časopisu KAM po Česku
za celkovou cenu 5.000,-Kč bez DPH v rozsahu 1/3 stránky
Hlasování 4 pro
13) RMě schvaluje nájemní smlouvu mezi městem a paní Věrou
Huňátovou, trvale bytem Krásný Jez 4, Bečov nad Teplou s předmětem
smlouvy pronájem p. p. č. 1126/9, o celkové výměře 30 m2, v k. ú.
Krásný Jez a to za cenu 100,-Kč za rok. Parcelaje vstupním pozemkem
do příslušné nemovitosti
Hlasování 4 pro
14) RMě schvaluje pachtovní smlouvu mezi městem a žadatelem
Václavem Ušákem trvale bytem Moskevská 910/5 Karlovy Vary. Jedná se
o p. p. č. 1547/1 o výměře 4239 m2 a p. p. 1548/1 o výměře 1709 m2 v k.
ú. Bečov nad Teplou. Nájemné je stanoveno na výši 1.000,-Kč /rok
Hlasování 4 pro
15) RMě pověřuje starostku města a ředitelku základní školy přípravou
nákupu šatních skřínek, které by byly nainstalovány do objektu základní
školy a předložení min. 3 nabídek na jednání rady města
Hlasování 4 pro
Termín kontroly červenec 2014
16) RMě bere na vědomí informace starostky o jednání se zástupci
realizační firmy Algon, a.s., projekční kanceláře FACT, s.r.o. a technickým
dozorem stavby před předáním staveniště stavby před radnicí a nutných
úpravách projektové dokumentace (PD). RMě schvaluje upřesnění
rozpočtu stavby Revitalizace centra města – náměstí, z důvodu provedení
technických změn v projektové dokumentaci a výkazu výměru, s celkovým
plusovým dopadem ceny o její navýšení cca 68.000kč bez DPH. Nejbližší
termín kontrolního dne stavby se koná ve středu 21. května 2014 od 9 hodin
Hlasování 4 pro
17) RMě schvaluje zadání a provedení opravy ulice Školní, Bečov nad
Teplou, větev č.3 a č.4 v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou
projektovou kanceláří SK-Projekt Ostrov a to firmě Městská společnost
Bečov, s.r.o. zastoupené jednatelem Petrem Chomickým, podle předložené
cenové nabídky za celkovou cenu ve výši 1 269 509 Kč včetně DPH. Termín
ukončení opravy je 30. srpen 2014.
Hlasování 4 pro
18) RMě schvaluje neinvestiční příspěvek v celkové výši 4.800,-Kč na účast
dvou žáků ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou na letním táboře, pořádaném

členskou organizací Euregio Egrensis v roce 2014
Hlasování 4 pro
76/03 Různé
1) RMě v působnosti valné hromady Městské společnosti Bečov s.r.o
schvaluje rozšíření předmětu podnikání v souladu se zákonnými předpisy
takto :
a) Provádění staveb, změn a jejich odstraňování (přikryji svou odborností),
b) Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví
a myslivost,
c) Činnost odborného lesního hospodáře,
d)Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov,
e) Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin,
f) Poskytování technických služeb
g) Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
h) Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
i) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební
činnosti
j) Sklenářské práce, rámování a paspartování
k) Zprostředkování obchodu a služeb
l) Velkoobchod a maloobchod
m) Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
n) Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
a pověřuje jednatele MSB, s.r.o. P. Chomického podat žádost o živnost
na uvedené předměty podnikání v souladu se zákonem o živnostenském
podnikání
Hlasování 4 pro
2) RMě bere na vědomí informace o výsledcích jednání s majiteli
nemovitostí:
p.p. č. 332 Karlovarská ul. –sdělenzáměr v krátké době prodat nemovitost
anebo zrealizovat demolici objektu
Centrál– st. 444 U Trati – majitelé předložili k projednání městu 2 varianty
řešení současného stavu, které budou projednány na zastupitelstvu města
p. p. st. 127 U elektrárny - sdělen záměr opravy v krátké době
Komtesa – probíhají jednání o zprovoznění objektu
Hlasování 4 pro
3) RMě bere na vědomí výše objemu odpadu města Bečov nad Teplou
za rok 2013 se závěrem; z přehledné tabulky za posledních 5 let vyplývá,
že objem komunálního odpadu klesl o zhruba 18 t, biologického,
nebezpečného a objemového a tříděného vzrostl (zejména v roce
2013,zřejmě ovlivněno zřízením Sběrného místa ve městě. Celkový objem
odpadu za rok 2013 činí v Bečově nad Teplou 360, 499 tun
Hlasování 4 pro
4) RMě bere na vědomí informace starostky o zájemci o stavební parcelu
a výstavbu nového rodinného domu v Bečově nad Teplou, s tím, že
do konce měsíce srpna budou MěÚ zpracovány možné varianty vhodných
stavebních parcel a předloženy zájemci
Hlasování 4 pro
5) RMě bere na vědomí předložené 2 varianty řešení obnovy kulturní
památky zvané «Centrál » vedené na Ústředním seznamu kulturních
památek ČR. Nabídka majitelů vyplynula z jednání Města Bečov nad
Teplou, Magistrátu města Karlovy Vary a majitelů objektu. RMě doporučuje
ZMěschválit navrženou variantu č. 2, která navrhuje převést « Centrál »
do vlastnictví města zejména z důvodu možné záchrany ohrožené městské
kulturní památky
Hlasování 4 pro
6) RMě ukládá místostarostovi připravit všechny potřebné podklady pro
podání žádosti o změnu charakteru pozemku p. p. č.995/1 v k. ú. Bečov
nad Teplou a jeho vyjmutí ze ZPF. V současnosti je zde provozováno
Sběrné místo města Bečov nad Teplou
Hlasování 4 pro
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7) RMě bere na vědomí
a) informace o personálním obsazení zaměstnanců MSB s.r.o. s tím, že
od 1. 5. 2014 bude od Úřadu práce Karlovy Vary poskytnuta dotace na 5
lidí z programu Veřejně prospěšných prací a to po dobu 1 roku ve výši
minimální mzdy
b) od 2.5.2014 bude poskytnuta Úřadem práce dotace na SÚPM
(společensky účelové pracovní místo) na pozici provozní vedoucí
a na obsluhu úklidových a komunálních strojů
Hlasování 4 pro
8) RMě bere na vědomí informace o významných návštěvách v Bečově
nad Teplou;
a) dne 19. května 2014 navštíví město Michaela Šojdrová, ředitelka odboru
vnějších vztahů a inovací České školní inspekce. Paní M. Šojdrová stráví
den v našem městě v diskuzích o současném a budoucím školstvía zapojí
se do místních akcí. Na setkání budou přítomni i zástupci samospráv
z regionu
b) dne23. května 2014 navštíví město Bečov nad Teplou místopředseda
poslanecké sněmovny PSČR Jan Bartošek, místopředseda Organizačního
výboru, člen Podvýboru přípravy návrhů na propůjčení nebo udělení
státních vyznamenání, člen Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti
a národnostní menšiny Poslanecké Sněmovny ČR
Hlasování 4 pro

9) RMě bere na vědomí informace o záležitosti plotu u železničního
nádraží v Bečově nad Teplou s tím, že zástupce vlastníka ČD- Regionální
správa majetku přislíbil nápravu stavu do konce měsíce května 2014
Hlasován 4 pro
10) RMě souhlasí se záměrem projednání pronájmu pozemkové parcely
ve vlastnictví města Krásno, které sousedí s pozemky v k. ú. Bečov nad
Teplou ve vlastnictví města Bečov nad Teplou, které jsou vhodné ke zřízení
kompostárny
Hlasován 4 pro

V Bečově nad Teplou dne16.května 2014
Schůze RMě ukončena v 19:45 hod.

Inzerce

Prodej slePiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových
plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří: 15-20 týdnů. Cena 149 -180,- Kč/ ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé
slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční: V úterý 23. září 2014
Bečov nad Teplou – u vlakového nádraží - 15:45 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Případné bližší informace: Po - Pá 9:00 - 16:00 hod., tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

AUToŠkolA HejHAl s.r.o. kArloVY VArY

výuka a výcvik sk. „B“ v Bečově nad Teplou
+ kondiční jízdy
předem nutná telefonická domluva na čísle
+420 773 057 708
Karlovy Vary, Havlíčkova 5
výuka a výcvik pro všechny skupiny

tel.:

+420 732 421 329
+420 602 445 030

e-mail : info@ashejhal.cz
napište nám a my Vám sami zavoláme
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Ing. Petr Kužvart
místostarosta města
Oľga Haláková
starostka města

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Ůprava zeleně
Dne 26.3.2014 provedli pan Miroslav Nepraš spolu
s Městskou společností Bečov zimní údržbu veřejné
zeleně, oklestil se například javor klen vedle budovy
bývalé pošty na náměstí 5. května, nebo smuteční
buk nad pomníkem před Základní a mateřskou
školou, pokácely se smrky a douglaska prorůstající
vzdušné vedení elektrovodu v ulici Nádražní (vedle
manželů Šurdových).
P.Kužvart

Bečov nad Teplou na EUROCITYGREEN v Praze
Výstava o víkendu 14.-16. března 2014 pořádána
ve Veletržním paláci v Holešovicích v Praze
byla zaměřena mimo jiné na „zelená města“.
Město Bečov nad Teplou se zúčastnilo výstavy
s námětem městské zeleně, leteckými snímky
města obklopeného kulturní zalesněnou krajinou,
ukázkami ze zpracovaného projektu Krajinné
památkové zóny Bečovsko, (návrh prohlášení je
v současnosti projednáván Ministerstvem kultury
ČR) atp. Dále jsme naše město a aktivity, které
se týkají ochrany, údržby a obnovy městské
zeleně představili poměrně velkým množství
propagačních materiálu a místních výrobků
z přírodních materiálů. (OH)
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Plán základních oprav, realizací a stavební projektové přípravy v roce 2014/2015
Komunikace
Školní ulice – termín opravy září 2014: dle projektové dokumentace
zahájení odvodnění komunikace v jihozápadní části města, větve číslo 1-5:
úprava rozvodu vody, odvodnění, povrch asfalt včetně úpravy zeleně podél
komunikace)
Revitalizace centra města – náměstí – termín opravy červenec 2014
Tepelská ul. – po realizaci rozvodu vody a kanalizace oprava povrchu
komunikace

odstranění náletů, příprava trasy cyklostezky, realizace záměru městského
parku u kostela a fary dle zpracované studie
studie pro žádost o dotaci

Doprava
Nákup a osazení dopravních značek pro Obytnou zónu náměstí a výměna
dožilých dopravních značek ve městě (březen a duben 2014)
nákup pozemku u řeky a příprava vybudování sběrného parkoviště města
– úprava terénu, zadání stavební projektové dokumentace na vybudování
parkoviště a záměru otevření malého železničního muzea v objektu vodárny
odstranění náletů v prostoru plánované cyklostezky podél břehů řeky Tepláod úrovně Botanické zahrady po levém břehu směrem k lávce pod hradem
do Vodné, zpracování projektové dokumentace Bečovská cyklostezka
osazení výjezdového zrcadla v ulici U Trati
zadání zpracování stavební projektové dokumentace Revitalizace centra města
náměstí 2 – od zámecké brány po fasádu školy
nákup parkovacích automatů na náměstí
osazení kamerového systému města

Hřbitov
pokračování opravy hřbitovní zdi
úprava hřbitovních pěšin, zeleně
instalace vývěsné skříňky při vstupu – hřbitovní řád, informace
stanovení systému údržby hrobových míst významných osobností, o které
není pečováno (Koditek, Beaufort-Spontin atp.)
příprava vybudování kolumbária

Základní škola a mateřská škola
Odvlhčení základů budovy školy
zpracování energetické náročnosti budovy PENB – energetický štítek
zprovoznění šaten
klimatizační opatření v mateřské škole
odstranění závad – okapy, komínová lávka, odstranění měchu na střeše atp.
výměna rozvodů vody v objektu
projektová a dotační příprava na zateplení a výměnu oken objektu

Protipovodňová opatření
oprava zhroucených opěrných zídek na potocích – Rybářská, Vodná, Krásný Jez
úprava břehu řeky Teplá v oblasti ulice Úzká
rekonstrukce mostku v centrální části Krásného Jezu

Sokolovna
odstranění závad na budově – komínová lávka
nátěr střechy
zadání zpracování návrhu vybudování sprch a rekonstrukce WC
rekonstrukce odvětrání sokolovny
zpracování energetické náročnosti budovy PENB – energetický štítek
ZUŠ J. L.
zpracování průkazu energetické náročnosti budovy PENB – energetický štítek
oprava vstupních dveří objektu
dokončení proskleného zádveří
úprava a vybavení vstupní chodby
oprava fasády školy
generální oprava varhan – 2. etapa
Městská knihovna v objektu ZUŠ J. L.
Zařízení čtenářského klubu
Vymalování Městské knihovny, vybavení novým nábytkem, 2x PC pro
veřejnost, nátěr regálů
Sběrný dvůr
úprava terénu sběrného místa zpevněnými plochami, úprava vjezdu do SD
a rozmístění kontejnerů dle zpracované studie
rozšíření počtu sběrných nádob o kontejnery na textil a hračky
Zpracování projektové dokumentace pro žádost o dotaci
Městská zeleň
celoplošná úprava zeleně v MPZ, Školní ul., u železničního přejezdu,
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Veřejné osvětlení
další osazení sloupů veřejného osvětlení – schodiště ul. Nová, Školní
(souběžně s opravou komunikace), v Krásném Jezu a výměna rozvodného
kabele v ulici Kostelní a výměna lamp

Výstavba bytů
zadání studie a projektové dokumentace na vybudování 8 – 12 vstupních
a seniorských malometrážních bytů v objektu v Mariánskolázeňské ulici
a úprava přilehlého pozemku
pokračování jednání o koupi obchodního domu se záměrem vybudování
nájemních bytů

Vodovod a kanalizace
výměna kanalizačního rozvodu mezi Školní a Novou ulicí
obnovení rozvodu vody a kanalizace v ulici Tepelská
vodovod v Krásném Jezu (2015)
Obnova kulturních památek
dokončení opravy fasády kostela sv. Jiří
restaurování kašny u radnice
příprava restaurování pomníku před školou
dokončení obnovy pomníku ve Vodné
podán podnět za prohlášení za kulturní památku objektu ZUŠ a starého mostu
ve Vodné
podána žádost o prohlášení Krajinné památkové zóny Bečovsko
úředně vyvěšen nález 5 objektů kulturního významu, které nemají evidovaného
vlastníka:
1. Most ve Vodné přes řeku Teplá (původní silniční most), p.p.č. 361/1,
p.p.č.361/7 a p.p.č. 395/1, k.ú. Vodná
2. Boží muka u silnice na Chodov (kulturní památka r.č. ÚSKP 11850/4-5107)
na p.p.č. 3149/8, k.ú. Bečov nad Teplou
3. Soubor kamenných památek u hájovny směrem na Chodov - smírčí kříž
(kulturní památka r.č. ÚSKP 10209/4-4952),
renesanční náhrobky, boží muka – na p.p.č. 2400/35, k.ú. Bečov nad Teplou
4. Kříž s kamenným podstavcem na křižovatce u fary, p.p.č.196/9 nebo
3160/1, k.ú. Bečov nad Teplou
5. Svatojiřský kříž na pastvinách nad botanickou zahradou, na hraně
p.p.č.1849 a p.p.č. 1850 v k.ú. Bečov nad Teplou
zadání sondy k připadanému nalezení základů historické kašny na náměstí
Územního plánu města
dokončení projednání nového územního plánu
zadání Regulačního plánu Zlatý vrch

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Městská společnost Bečov
Sdělení Městské společnosti Bečov s.r.o. obyvatelům Bečova nad Teplou,
Vodné a Krásného Jezu.
Vážení, rád bych Vás informoval o změnách v Městské společnosti Bečov,
s.r.o., plánu prací a opravách na rok 2014. Jak jistě víte, Městská společnost
Bečov, s.r.o. (dále jen MSB) již od roku 1998 zajišťuje technickou správu města
a přilehlých obcí. Od 1.dubna 2014 došlo k zásadním organizačním změnám
v personálním obsazení MSB i jejího vedení. V současné době MSB zaměstnává 14 pracovníků z toho 12 ve spolupráci s Úřadem práce České republiky
a Evropským sociálním fondem v České republice.
Za nemalého finančního přispění Evropské unie – Fondu
soudržnosti a Státního fondu
životního prostředí
České
republiky koupilo Město Bečov
nad Teplou speciální úklidový
vůz značky Nilfisk - Egholm,
který bude naše společnost
provozovat. MSB je dále nově
vybavena malým nákladním
vozem pro kultivovanější provádění technických služeb,
sekacím traktorem a další
drobnou technikou pro údržbu
města, obcí a jejich majetku.

V dubnu bylo provedeno vymýcení křovin pro výměnu plotu na „novém“
hřbitově. Od měsíce června zahájíme práce na výměně samotného oplocení
s revitalizací brány a plotu u márnice.Dále budou pokračovat práce na výměně povrchu hřbitovní komunikace spojující ulici Školní a Tepelskou. Nedílnou
součástí těchto úprav bude i výměna mobiliáře. V dohledné době bude
nezbytné zamyslet se společně s Vámi nad způsobem úpravy a údržby prostoru mezi jednotlivými hroby na „novém“ hřbitově. Při současném stavu
není možné tento prostor jakkoliv obstojně strojně udržovat.
Velká změna čeká obyvatele části ulice Školní v Bečově nad Teplou, kde bude
od 06/2014 - 09/2014 probíhat rekonstrukce vozovky a jejího odvodnění
propustí v Tovární ulici. Opravy se dočkají i rezidenti v části Na výšině, kde
bude provedena oprava schodiště a zábradlí. Dětem ve Vodné ve spolupráci
s kovářstvím Rudolf opravíme atrakce na hřišti.
Nově nabízíme veřejnosti stavební služby, správu a údržbu nemovitostí,
dopravu a palivové dřevo.
Náměty, připomínky, nebo stížnosti nyní pište na email: msb.sro@becov.cz ,
poštou na adresu:
Školní 430, 364 64 Bečov nad Teplou, nebo telefonicky na 353 999 366.
Kontakty:
Jednatel:

Petr Chomický
tel.:602 261 603
msb.sro@becov.cz

Vedoucí provozu společnosti:

Marie Pošmurová
tel.: 731 037 018
msb.sro@becov.cz

MSB je od 01.04.2014 pověřena správou objektu sokolovny.
Pro letošní rok máme v plánu samozřejmě údržbu zelených ploch, úklid
a zajišťování dalších potřeb města, obcí i Vás, jejich obyvatel. Velkou pozornost budeme v tomto roce i v letech příštích věnovat městskému hřbitovu.

Kalendář kulturních akcí v měsících září - říjen
Září
13. - 14. 09. 7. Mezinárodní kovářské sympózium

Bečovská kovadlina

20. 09.

Mezinárodní konference „Sedmé století Bečova“

Město BnT
SHZ Bečov
FORNICA GRAPHICS P, a.s

21. 09.

Lesní běh „ Kolem tří rybníků „ – 61. ročník
Bečovská chůze

TJ Slavoj Bečov

Uspávání broučků v Bečovské botanické zahradě

MRC CVRČEK

říjen

09. - 15. 10. Výměnný pobyt Eschenburg – Bečov nad Teplou

ZUŠ J. L.
Město BnT

10. - 11. 10. Komunální volby
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Divadlo Pimprle
Dne 22. února 2014 v Základní umělecké škole J.Labitzkého vystoupilo dětské
divadlo Pimprle, s pohádkou Jak pejsek s kočičkou pekli dort. Na pohádku se
přišlo podívat asi 20 dětí, které byly vtáhnuty do děje, když spolupracovali
s pejskem a kočičkou při pečení dortu. V podzimním čase Město Bečov
nad Teplou plánuje další divadelní představení, o kterých Vás budeme včas
informovat. (ŽS)

Maškarní bál
Fotodokumentace maškarního bálu pro
děti, konaného dne 15. 3. 2014 v místní
sokolovně.
Zdroj foto: František Veselý
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Kontakty
Úřad

Městský úřad

Adresa

nám. 5. května 1
364 64 Bečov nad Teplou

Telefon

353 999 318

Fax

353 999 218

E-mail obce

info@becov.cz

WWW

http://www.becov.cz

Starosta

Olga Haláková

Telefon, E-mail
starosty

353999318, olga.halakova@becov.cz

Úřední dny

PO + ST

Úřední hodiny

8.00 - 17.00

IČ

00254410

Dat.schr.

szbbfjh

Spadá do působnosti obce s rozšířenou působností: Karlovy Vary
Spadá do působností obce s pověřeným obecním úřadem: Toužim
Příslušející
úřad

Adresa

Telefon

Fax

Úřední dny

Úřední
hodiny

e-podatelna

Hasičský
záchranný
sbor

Hasičský záchranný sbor
Karlovy Vary, Sokolovská 108A
360 05 Karlovy Vary

950 371 111

950 371 101

Katastrální
úřad

Katastrální úřad Karlovy Vary
Sokolovská 167
360 05 Karlovy Vary

353 417 111

353 417 286
353 417 252

PO + ST

8.00 - 17.00

www_kvary@cuzk.cz

Krajská
hygienická
stanice

Krajská hygienická stanice
Karlovy Vary, Závodní 94
360 21 Karlovy Vary

355 328 311

355 328 330

PO + ST

7.30 - 17.00

sekretariat@khskv.cz

Okr.
veterinární
správa

Krajská veterinární správa inspektorát Karlovy Vary
kpt. Jaroše 318/4
360 06 Karlovy Vary

353 449 026

353 565 615

PO - PÁ

8.00 - 11.00,
insp.karlovy-vary.kvsk@svscr.cz
13.00 - 15.00

Pozemkový
úřad

Pozemkový úřad Karlovy Vary
Závodu Míru 725/16
360 17 Karlovy Vary

353 503 132

353 568 239

PO + ST

Úřad práce

Úřad práce Karlovy Vary
Svahová 24
360 01 Karlovy Vary

353 239 511

353 225 544

353 118 216

353 222 913

353 999 317

974 366 705

353 312 410

353 312 210

PO + ST

8.00 - 17.00

touzim@touzim.cz

Magistrát města Karlovy Vary
Živnostenský
Moskevská 21
úřad
361 20 Karlovy Vary
Policie ČR

Policie ČR Bečov nad Teplou
Nová 339
364 64 Bečov nad Teplou

Městský Úřad Toužim
Stavební úřad Sídliště 428
364 01 Toužim

nepřetržitě nepřetržitě

8 -17

PO + ST, ÚT 8.00 - 17.00,
+ ČT
8.00 - 11.00

PO + ST

ustredna.kv@kvk.izscr.cz

pu_karlovy_vary@mze.cz

posta@kv.mpsv.cz

8.00 - 17.00

obzu@mmkv.cz

nepřetržitě nepřetržitě

dotazy@mvcr.cz

matrika

Městský Úřad Bečov nad Teplou
5. května 1
364 64 Bečov nad Teplou

353 999 318

353 999 218

PO + ST

8.00 - 17.00

info@becov.cz

Krajské
vojenské
velitelství

Krajské vojenské velitelství
Karlovy Vary, Foersterova 24
361 01 Karlovy Vary

973 349 401

973 349 410

PO + ST

8.00 - 17.00

kvv.karlovyvary@army.cz

Dávky SSP
- kontaktní
místo

Dávky SSP Karlovy Vary
U Spořitelny 2
361 20 Karlovy Vary

353 118 111

353 222 913

PO + ST

8.00 - 17.00

posta@mmkv.cz

Městský úřad Bečov nad Teplou
náměstí 5. května 1
364 64 Bečov nad Teplou
Telefon: +420 353 999 318
FAX: + 420 353 999 218
Email: info@becov.cz,
datová schránka: szbbfjh
Starostka Olga Haláková
Email: olga.halakova@becov.cz
Mobil: + 420 724 180 137
Skype: Město Bečov nad Teplou
Městská společnost Bečov s.r.o.
Školní 430
364 64 Bečov nad Teplou
Jednatel Petr Chomický
Telefon: + 420 602 261 603
+ 420 731 037 018
Email: msb.sro@becov.cz
Základní škola a mateřská škola
Bečov nad Teplou
příspěvková organizace města
Školní 152l
364 64 Bečov nad Teplou
Telefon: + 420 353 999 244
Email: zs.becov@seznam.cz
Ředitelka školy Mgr. Jitka Rudolfová
Email: j.rudolfova@email.cz
Mobil:+ 420 602 122 044
Školní jídelna: + 420 353 222 943
Školní družina: + 420 731 653 264
Mateřská škola
Vedoucí Dagmar Dobiášová
Mobil: 739 452 651
Email: dasadobiasova@seznam.cz
Státní hrad a zámek
náměstí 5. května 13
364 64 Bečov nad Teplou
Správce objektu Mgr. Tomáš Wizovský
Vedoucí návštěvního provozu Alena
Švehlová
Telefon/Fax: +420 353 999 394
GSM: 606 659 637
Email: info@zamek-becov.cz
http://www.zamek-becov.cz
http://www.castlebecov.eu
V případě zájmu o zveřejnění kontaktu
kontaktujte Městský úřad Bečov nad Teplou
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Přednáška Karla Bubláka
Dne 20. února 2014 proběhla v Základní umělecké škole J. Labitzkého
velmi zajímavá přednáška cestovatele a spisovatele Karla Bubláka. Místní
cestovatel povídal o dobrodružném putování se psím spřežením Západní
Sibiří, po ledu řeky Ob. Téměř od hranic Číny putoval dlouhých devět
měsíců až na poloostrov Jamal. Z této cesty vznikla i kniha pod názvem
„Adin – se psím spřežením až na Jamal“, ve které Karel Bublák popisuje
život lidí na břehu řeky Ob.
Také jsme si vyslechli povídání
o plavbě, kterou cestovatel
uskutečnil v roce 2007.
Plavil se na mořském kajaku
po řece Leně. Plavbu zahájil
ve městě Usť Kutu 1. května
2007. Cílem bylo město Tiksi
na pobřeží moře Laptěvů
v severním ledovém oceánu.
Délka plavby byla 3600 km. Na této cestě Jakutskem navštívil mnoho osad
a měst, hovořil s lidmi, zúčastnil se lidových slavností (Ysiach).
Dalším a posledním vyprávěním byla plavba po řece Jenisej, kdy hlavním
cílem expedice bylo poznání a zdokumentování národů žijících na břehu
této velké řeky. Z této plavby vznikly fotografie, reportáže a film.
Těšíme se na další povídání, které bychom chtěli ještě letos uskutečnit. (ŽS)
Zdroj: http://www.cestovatelporusku.estranky.cz/

Úspěšné soutěže ZUŠ
Ve dnech 28.- 29.3.2014 proběhlo v ZUŠ J. Labitzkého krajské kolo soutěže.
Tentokrát se do Bečova sjeli nejlepší houslisté, violoncellisté a hráči
na další smyčcové nástroje z celého Karlovarského kraje. Z celkového počtu
68 soutěžích bylo porotami složenými z profesorů konzervatoří (Státní
konzervatoř v Praze, Konzervatoř v Plzni, Konzervatoř v Teplicích) a dalších
zkušených pedagogů vybráno 12 vítězů – postupujících do republikového
Ústředního kola soutěže, které se bude konat v Liberci 15. – 19. května 2014.
Je velikým úspěchem naší školy, že v tomto „tuctu nejlepších“ jsou dva žáci
naší školy – Jindřich Mahovský – violoncello (ze třídy Mgr. Petra Pitry)
a Ondřej Sýkora – housle (ze třídy Bohumily Petříkové).
Poroty kromě cen rozdávaly také hodnotné dary firmy Moser a Státního
hradu a zámku Bečov nad Teplou. Mezi diplomy za umístění, mimořádnou
interpretaci či vynikající klavírní spolupráci byl také diplom pro naši školu,
která získala Cenu poroty za vzornou přípravu a organizaci soutěže ZUŠ.
V závěrečném hodnocení napsala předsedkyně poroty (profesorka hry
na housle Konzervatoře v Teplicích a členka Ústřední umělecké rady)
paní Květa Hasilová: „Hostitelská škola
J. Labitzkého měla soutěž výborně
připravenou, organizaci a průběh soutěže
hodnotím velmi kladně. Za velkou pochvalu
stojí překrásné diplomy (i když velmi
pracné) s fotografií ze soutěžního výkonu.“
Kromě cen, diplomů a postupů si účastníci
soutěže i jejich doprovod odváželi
i spokojené chuťové buňky a plná bříška
vynikajících palačinek manželů Uhlíkových.
Všem oceněným gratulujeme a přejeme
hodně štěstí a úspěchů v ústředním kole
i v dalším uměleckém zrání.
V Bečově nad Teplou, 10.4.2014
Mgr. Petr Pitra – ředitel ZUŠ J. Labitzkého

Jindřich Mahovský – violoncello

Ondřej Sýkora - housle
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Bečovské hůlky
1.ročník Bečovské chůze
V neděli 27. 4. 2014 od 14 hodin se konal 1. ročník Bečovské chůze, který
navazoval na podzimní nultý (zkušební) ročník. Již tam jsme se přesvědčily,
že je o podobné akce zájem, a tak jsme se s chutí vrhnuly do přípravy
dalších ročníků.
Našim cílem je nejen zviditelnit město Bečov nad Teplou, kde žijeme, ale
také krásnou botanickou zahradu, přírodní krásy okolí Bečova no a zejména
propagace zdravého životního stylu. Propojení přirozeného pohybu –
tedy chůze (ať už s holemi nebo bez) na čerstvém vzduchu v nádherném
prostředí.
Na podzim roku 2012 jsme dostaly darem desatery hůlky a tím jsme začaly.
Myšlenka na akci tohoto typu přišla záhy. Krásná příroda kolem Bečova
k tomu přímo vybízela. S naším záměrem jsme se svěřily Ing. Jiřímu
Šindelářovi a ten náš projekt podpořil tím, že nám „půjčil“ botanickou
zahradu.
Nultý ročník byl, jak jsem již říkala, zkušební. Zvolily jsme krátké trasy. Když
jsme viděly, že většina lidí vybrala trasu téměř tří kilometrovou, začaly jsme
přemýšlet, kam vyrazit příště.
První jarní ročník jsme zvolily téma„Historická místa v okolí Bečova“.
První – 2 kmkrátká trasa byla po botanické zahradě a účastníci této trasy,
kterou vedla Lída a Míša, mohli na úvod vyslechnout i poutavé historické
povídání o Bečovské botanické zahradě od Ing. Jiřího Šindeláře. Druhá
trasa, s průvodci Monikou a s Evou, vedla na dřívější hodně navštěvované
letní místo – na Waldperlu. My ji dnes známe jako opuštěný dům za řekou
směrem na Mariánské Lázně, kde do nedávné doby byla varna pervitinu.
Lidé se tedy mohli dozvědět, jak to zde vypadalo dříve, za doby rozkvětu této
„Perly“. Trasa byla mírně náročná a absolvovalo ji nejvíce účastníků. Měřila
čtyři kilometry. Poslední nejdelší náročnou trasu vedla Jana s Danou. Měla
téměř osm kilometrů. Vycházelo se z botanické zahrady na Beaufotskou
hrobku. Po cestě se účastníci dozvěděli něco z historie nejen o hrobce,
ale i o kapličce, židovském hřbitovu, hotelu Centrál, nádraží, Staré poště,

apod. Ještě nesmím opomenout dětský okruh, který šel napříč botanickou
zahradou. Děti nejen že měly zábavný program, ale také se metodicky správně
učily severské chůzi pod vedením Kateřiny, Aleny a Jiřiny.
Když jsme zdárně všichni dorazili do cíle, proběhlo losování o zajímavé
ceny. Na to se většina těšila. První cenu – trekové hole získala paní učitelka
z mateřské školy Eva Andršová, která je místní a navštěvuje všechny akce
konané v Bečově. Jako tradičně přišlo tuto akci podpořit více cizích lidí než
místních. Počasí nám díkybohu přálo. Dle ohlasů se akce vydařila a my jsme
spokojené, že je to za námi. Už ale pomalu plánujeme další ročník, který bude
na podzim. Pokud někdo máte tipy na zajímavé trasy, neváhejte nás oslovit.
Na závěr bych chtěla velmi poděkovat zejména Bečovské botanické zahradě –
Nadě a Jirkovi, Rodinnému a mateřskému centru Cvrček, Lize lesní moudrosti
– Strážcům pokladu a za zdravotní dozor Janě Mahovské a Drahušce Andršové,
kteréměřily cukr a tlak. Velký dík patří Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra
ČR, která se postarala zdarma o analýzu tělesné skladby, což bylo velmi
poučné. Dále pak děkuji všem organizacím, které věnovaly do tomboly ceny.
Jsou to Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou, hotel Prezident Karlovy Vary,
Fit klub BOBA – Natur- sport.cz, restaurace Stará pošta, Bečovská botanická
zahrada a Bečovské hůlky.
Za Bečovské hůlky Jana Dyedeková, Monika Brůžová, Lída Findriková
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Přátelské utkání

Dne 30. 4. 2014 v předvečer Filipojakubské noci při které se podle svátku satanistů pálily čarodějnice se konalo tradiční fotbalové utkání Slavoje Bečov
s Lesní společností Bečov. Souboj probíhal na hřišti pod Hubertusem v přátelské atmosféře. Ačkoliv výsledek není důležitý, pro historii zaznamenáváme, že
Lesní společnost zvítězila 5:2.

Liga běžců
Bečov nad Teplou reprezentuje za TJ Slavoj Vladimír Dicá, který se doposud
umístil v letošním roce v celkové tabulce Ligy běžců Karlovarského
kraje na 5. místě v celkovém umístění a 2. místě ve své věkové kategorii.
21. září 2014 se koná v Bečově nad Teplou 61. ročník lesního běhu Kolem tří
rybníků, který je taktéž zařazen v Lize běžců.
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Vítání občánků
V obřadní síni Městského úřadu se konalo ve středu 23. dubna 2014 Vítání občánků. Pozváno bylo 6 nově narozených dětí se svými rodiči i prarodiči. Všem
přejeme hodně zdraví, štěstí a potěšení z krásných dětí. OH

Zleva: Robert Kleistner, Diana Peroutková, Leontina Kubátová, Kryštof Hančer, Laura Bartlová

Pálení čarodejnic
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Turnaj „starých pánů“

Pasování dětí z MŠ
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Bečovské kvítí 2014
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Model hradu a zámku Bečov v parku Boheminium Mariánské Lázně
a unikátní Průvodce po hrdelních památkách Karlovarského kraje

Dne 10. května roku 2014 byl při příležitosti zahájení
lázeňské sezóny a za účasti významných hostů, představitelů samospráv, Ing. Evy Valjentové, náměstkyně
hejtmana Karlovarského kraj a europoslance RNDr. Pavla
Poce v parku Boheminium v Mariánských Lázních slavnostně pokřtěn unikátní Průvodce po hrdelních památkách Karlovarského kraje a představen model středověkého hradu Bečov.
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Hrad Bečov je dalším z dokonale zpracovaných modelů venkovní výstavní expozice památek České republiky.
Tento model navázal na již v minulosti vyhotovenou část
areálu - barokní zámek, jenž byl mimo jiné prezentován i ve Vladislavském sále Pražského hradu při příležitosti výstavy relikviáře sv. Maura v zimě 2010 - 2011.
Výroba makety celého památkového komplexu trvala
bezmála čtyři roky a společně s parkem Boheminium ji

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
částečně financoval z grantového programu na podporu cestovního ruchu
Karlovarský kraj a fond europoslance za Karlovarský kraj pana Pavla Poce.
Kromě modelu hradu Bečov byl slavnostně pokřtěn také další společný
produkt na podporu zážitkové turistiky v kraji - unikátní mapa památek
hrdelního práva. Křtu se ujal povolaný mistr Kat Vopat, a jak jinak přesekl
jednou ranou průvodce sekerou. Tato nevšední publikace věnující se tématu hrdelních památek byla rovněž za spolufinancování Karlovarského
kraje realizována ve vazbě na loňské desetileté výročí otevření populární
naučené stezky na Šibeniční vrch v Bečově nad Teplou, kterou od jejího
vzniku navštívily již desítky tisíc návštěvníků z několika světadílů.
Slavnostní den doprovázel bohatý kulturní program, projížďky na koních a oslech, názorné ukázky činností mistra popravčího, či vystoupení
hudební a divadelní skupiny Fedrfechtýři z Českých Budějovic s bubny
a středověkou zbrojí. Obyvatelé Bečova nad Teplou měli tento den vstup
do parku Boheminium v Mariánských Lázních zdarma.
Správa SHZ Bečov a autoři Průvodce hrdelního práva si touto cestou
rovněž dovolují poděkovat starostce města Bečov nad Teplou paní Olze
Halákové za dlouholetou aktivní podporu a pomoc s realizací tohoto unikátního produktu cestovního ruchu, jenž je první svého druhu u nás.
Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán SHZ Bečov

Městská knihovna v Bečově nad Teplou byla obnovena
V letních měsících město nechalo vymalovat prostory
knihovny v objektu ZUŠ J. L. a ve vstupní místnosti zařídilo novou čítárnu. Záměrem města bylo uspořádat
tento prostor tak, aby poskytoval více možností pro návštěvníky, kteří se zde v přívětivém prostoru mohou setkat, popovídat a získat nové informace o knihách. Také
zde plánujeme pořádání setkání s veřejností na různá
témata a mini výstavy. Nově jsou zde nainstalovány
další dva počítače s internetovým připojením, které
jsme získaly díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR. Celkem jsou v čítárně pro veřejnost přístupné
čtyři počítače s internetem. Město zde plánuje pořádání počítačových kurzů a ZUŠ J. L. výuku žáků nového
oboru, který je uvede do světa videí či multimediální
tvorby. Všechny regály v knihovně byly nově natřeny
a to za velké pomoci pracovníků Městské společnosti
Bečov, s.r.o. a pracovní místo knihovnice bylo vybaveno
novým nábytkem.Přijďte se podívat do Městské čítárny
a knihovny, který můžete využívat jako veřejně přístupné klubové zařízení. (OH)
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Dětský den

Pochod za minerálními prameny
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XI. Bečovské slavnosti 2014
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BEČOVSKÁ KOVADLINA

Mezinárodní
kovářské
sympozium
7. ročník

Bečov nad Teplou
13.-14. 9. 2014
Téma: Živá voda

Sobota 11.9.2014
Areál restaurace Hradní Bašta:
• Prezentace kování na téma „Živá voda“
• Živá hudba k tanci a poslechu
• Tombola
• Videoprodukce
• Prodej propagačních materiálů – trička, šátky, turistické známky
Areál Státního hradu a zámku Bečov nad Teplou:
• Galerie pod mostem – Soutěžní výstava kovářských prací

Neděle 12. 9. 2014
Areál restaurace Hradní Bašta:
• Prezentace kování na téma „Živá voda“
• Houslový koncert žáků ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou pod vedením B. Petříkové

