Rada města Bochov 15/2022

ZÁPIS
Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 20. 4. 2022

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.
Přítomni: Miroslav Egert, Luboš Chalupný, Robert Kajzar, Miluše Pechočiaková, Otakar Veselý
Ověřovatel: Miluše Pechočiaková

Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání, kontrola usnesení
2. Kamerový dohled nad sběrným dvorem
3. Rozšíření kamerového dohledu u radnice města
4. Nákup záložních zdrojů pro pracovní četu
5. Nové zabezpečení místní počítačové sítě města Bochov
6. Vyhodnocení žádostí - nabídek - pacht poz.p.č. 31 (umělá vodní nádrž) v k.ú. Polom
7. Vyhodnocení žádostí - nabídek - pacht - st.p.č. 96 v k.ú. Teleč
8. Zápis ze schůze Sociální komise ze dne 13.04.2022
9. Úprava ceny za dovoz pitné vody prostřednictvím SDH Bochov
10. Nákup tokenů pro elektronické podpisy pracovníku MěÚ Bochov
1. Zahájení a schválení programu jednání, kontrola usnesení - předkládá: Miroslav Egert
usnesení č. R/161/15/22
Rada města vzala na vědomí zápis z 14. jednání Rady města ze dne 11.4.2022, provedla jeho
kontrolu a:
I. konstatuje, že tento zápis je bez závad, přehled všech úkolů je uveden v systému ERAZ
II. schvaluje program dnešního jednání.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
2. Kamerový dohled nad sběrným dvorem - předkládá: František Belbl
Důvodová zpráva:
Dle požadavku mistra pracovní čety na monitoring sběrného dvora, budou na bývalém komínu
umístěny dvě antivandal kamery, které budou pokrývat celé prostranství sběrného dvora, včetně
příjezdové cesty. Záznamy budou samostatně ukládány na zařízení, které bude umístěno v kanceláři
mistra pracovní čety. Toto zařízení je určeno pro nonstop monitoring až 4 kamer ve 4K rozlišení.
Nabídka počítá i s budoucím přesunem do racku v budově městské knihovny, který bude spojen se
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zapojením nového optického rozvodu od firmy Cetin, a. s. Kabely pro kamery, napájení, ochranné
pospojování, zalištování a elektroinstalační práce provede p. Bedřich Loveček včetně kontroly
hromosvodu.
usnesení č. R/162/15/22
Rada města projednala předložený materiál a:
schvaluje nákup 2 ks kamer HIKVISION DS-2CD2643G2-IZS, NVR DS-7604NI-K1(C) s
příslušenstvím v celkové ceně do 29.500,- Kč s DPH a elektroinstalačních prací od fa Bedřich
Loveček v celkové ceně do 10.950,- Kč s DPH pro potřeby vytvoření kamerového dohledu sběrného
dvora města Bochov.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
3. Rozšíření kamerového dohledu u radnice města - předkládá: František Belbl
Důvodová zpráva:
Dle požadavku na rozšířený monitoring u budovy radnice, budou nad hlavním vchodem umístěny dvě
antivandal kamery, které pokryjí požadované prostranství. Kamery budou připojeny k již fungujícímu
ukládacímu zařízení skrze nově umístěný switch v kanceláři matriky města. Kabely pro kamery,
napájení, ochranné pospojování, zalištování a elektroinstalační práce provede p. Bedřich Loveček.
usnesení č. R/163/15/22
Rada města projednala předložený materiál a:
schvaluje nákup 2 ks kamer HIKVISION DS-2CD2643G2-IZS, switche ASUS XG-U2008, konzolí a
držáků s příslušenstvím v celkové ceně do 30.950,- Kč s DPH a elektroinstalačních prací od fa
Bedřich Loveček v celkové ceně do 8.800,- Kč s DPH pro potřeby rozšíření kamerového dohledu před
radnicí města Bochov.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
4. Nákup záložních zdrojů pro pracovní četu - předkládá: František Belbl
Důvodová zpráva:
Záložnímu zdroji FSP EP 1000 z roku 2018 přestala fungovat elektronika. Její oprava ani výměna
není možná. Záložní zdroj byl používán v kanceláři mistra pracovní čety pro VDSL, WiFi mostu ke
knihovně a ZyWALLu. S ohledem na vytvoření kamerového dohledu nad sběrným dvorem, bude tento
záložní zdroj rovnou vyměněn za silnější 2200 VA variantu. Dále v garáži pracovní čety při opravě
automatické brány byl zjištěn nefunkční záložní zdroj. I tento bude vyměněn za APC Easy-UPS
2200VA (Schuko).
usnesení č. R/164/15/22
Rada města projednala předložený návrh a:
schvaluje nákup 2 ks záložních zdrojů APC Easy-UPS 2200VA (Schuko) za cenu do 10.750,- Kč
včetně DPH pro potřebu areálu pracovní čety města.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
5. Nové zabezpečení místní počítačové sítě města Bochov - předkládá: František Belbl
Důvodová zpráva:
30. 4. 2022 končí roční licence pro firewally od fa Zyxel, konkrétně se jedná o antivirus, antispamový
filtr, aplikaci pro filtrování obsahu a IDP. S ukončením těchto licencí souvisí i ukončení podpory
stávajících HW firewallů ZyWALL USG. Po zpracování nabídky a doporučení od fa Zyxel, bude
proveden přechod na nejnovější zařízení ZyWALL USG FLEX. Tato zařízení jsou až 3x rychlejší s
dvojnásobnou přenosovou rychlostí, při podobné ceně ročních licencí. S touto výměnou bylo počítáno
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už v loňském roce při tvorbě výše rozpočtu na IT. Zařízení jsou včetně souboru výše zmíněných
ročních licencí.
usnesení č. R/165/15/22
Rada města projednala předložený materiál a:
schvaluje nákup 3 ks firewallů Zyxel ZyWALL FLEX UTM bundle a 3 ks WiFi AP NWA110AX pro
potřeby města v ceně do 87.000,- Kč s DPH.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
6. Vyhodnocení žádostí - nabídek - pacht poz.p.č. 31 (umělá vodní nádrž) v k.ú. Polom předkládá: Jitka Chalupná
Důvodová zpráva:
Vyhodnocení nabídek na základě vyhlášení záměru propachtovat poz.p.č. 31 (umělá vodní nádrž) o
výměře 1583 m² v k.ú. Polom. Nejnižší roční pachtovné bylo stanoveno ve výši 1.583,- Kč.
usnesení č. R/166/15/22
Rada města Bochov projednala předložený materiál a:
I. konstatuje, že proběhlo v 16:08 hodin otevírání obálek s cenovými nabídkami ohledně pachtu
poz.p.č. 31 (umělá vodní nádrž) o výměře 1583 m² v k.ú. Polom, byla podána 1 nabídka, a to od p.
Petra Ďurošky, bytem Polom
II. bere na vědomí, že za pacht výše uvedeného pozemku v k.ú. Polom nabízí pan Ďuroška částku
1.700,- Kč ročně
III. rozhodla, že uvedený pozemek bude propachtován panu Petru Ďuroškoví, bytem Polom
IV. pověřuje starostu, aby jménem města pachtovní smlouvu podepsal.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
7. Vyhodnocení žádostí - nabídek - pacht - st.p.č. 96 v k.ú. Teleč - předkládá: Jitka
Chalupná
Důvodová zpráva:
Vyhodnocení nabídek na základě vyhlášení záměru propachtovat st.p.č. 96 o výměře 65 m² v k.ú.
Teleč. Nejnižší roční pachtovné bylo stanoveno ve výši 65,- Kč.
usnesení č. R/167/15/22
Rada města Bochov projednala předložený materiál a:
I. konstatuje, že proběhlo v 16:11 hodin otevírání obálek s cenovými nabídkami ohledně pachtu
st.p.č 96 o výměře 65 m² v k.ú. Teleč, byla podána 1 nabídka, a to od p. Jiřího Fica, bytem Bochov
II. bere na vědomí, že za pacht výše uvedeného pozemku v k.ú. Teleč nabízí pan Fico částku 200,Kč ročně
III. rozhodla, že uvedený pozemek bude propachtován panu Jiřímu Ficovi, bytem Bochov
IV. pověřuje starostu, aby jménem města pachtovní smlouvu podepsal.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
8. Zápis ze schůze Sociální komise ze dne 13.04.2022 - předkládá: Andrea Bielová
Důvodová zpráva:
Dne 13.04.2022 Sociální komise na své schůzi projednala dvě žádosti. První žádost podala společnost
Kompakt spol. s. r. o. se sídlem Jana Opletala 683, 290 01 Poděbrady. Žádají o pomoc v rámci
projektu " Sociální automobil", měl by sloužit jako nový provozní vůz k dopravě dětí a zajišťování
terénních služeb pro Vesničku SOS Karlovy Vary Doubí. Jako druhou projednala komise žádost
Barbory Danišové, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, která se ocitla v mimořádně nepříznivé finanční
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situaci.

usnesení č. R/168/15/22
Rada města projednala předložený materiál a:
I. bere na vědomí, předložený zápis ze schůze Sociální komise ze dne 13.04.2022
II. schvaluje příspěvek na projekt "Sociální automobil pro Vesničku SOS Karlovy Vary Doubí"
společnosti Kompakt spol. s. r. o. , Českomoravská reklamní agentura, Jana Opletala 683, 290 01
Poděbrady, pobočka Západní Čechy, Hornická 533, Jáchymov 362 51, ve výši 8.000,- Kč
III. schvaluje příspěvek pro slečnu Barboru Danišovou, narozenou xxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na překlenutí mimořádně tíživé finanční situace ve výši 4.000,- Kč
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
9. Úprava ceny za dovoz pitné vody prostřednictvím SDH Bochov - předkládá: Jaroslava
Toušová
Důvodová zpráva:
Z důvodu navyšování cen energií a pohonných hmot, je RM předkládán návrh na úpravu cen za
dovoz pitné vody prostřednictvím SDH Bochov. V současné době je účtována doprava vody takto :
vodné
50,- Kč/m3
pohonné hmoty - doprava
17,50 Kč/km
provozní režie
75,- Kč/1 jízda
náhrada pracovníka
450,- Kč/1 hod
Návrh na úpravu: navýšit cenu vody na 55,- Kč/m3 a cenu za dopravu (pohonné hmoty) na 24,Kč/km.
usnesení č. R/169/15/22
Rada města projednala předložený návrh a :
schvaluje ceníku za dopravu pitné vody prostřednictvím SDH Bochov : každý 1 m3 vody = 55,- Kč,
každý 1 km dopravy = 24,- Kč, 1 x jízda - paušál = 75,- Kč, každá 1 hodina náhrada pracovníka (řidič)
= 450,- Kč, všechny částky jsou uvedeny s DPH, nový ceník nabývá platnosti schválením v Radě
města.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
10. Nákup tokenů pro elektronické podpisy pracovníku MěÚ Bochov - předkládá: Miroslav
Egert
Důvodová zpráva:
MěÚ Bochov obdržel od certifikační autority (elektronické podpisy) následující sdělení: na základě
aktuální informace z Ministerstva vnitra vás neprodleně informujeme o vyřazení kvalifikovaných
prostředků pro vytváření elektronických podpisů USB token TokenME první generace / čipová karta
Crypto Java Card (dále jen prostředek) z evropského seznamu kvalifikovaných prostředků (EU
QSCD) k datu 31.12.2022. Oslovujeme vás z důvodu, že v našem systému vás evidujeme jako
organizaci, ve které se vyskytují kvalifikované certifikáty uložené na dotčeném prostředku. Zároveň
vás upozorňujeme, že k uvedenému datu budou tyto kvalifikované certifikáty zneplatněny.
Je proto nutné, aby byla zakoupeny nové kvalifikované prostředky pro vytváření elektronických
podpisů v počtu 8ks za cenu 6.250,- Kč.

usnesení č. R/170/15/22
Rada města projednala předložený materiál a:
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schvaluje nákup 8 ks kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů od
společnosti Certifikační autorita PostSignum - Česká pošta s.p. se sídlem v Praze za cenu 6.250,- Kč
včetně DPH.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Miroslav Egert
starosta

Luboš Chalupný
místostarosta

Miluše Pechočiaková
ověřovatel

Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven 21. dubna 2022.
Všechny zmíněné přílohy jsou uloženy v kanceláři starosty u vytištěného originálu zápisu. V
elektronické podobě se přílohy nezveřejňují.
Rada města Bochov 15/2022
_________
Formát čísla usnesení: R/Označení usnesení/Číslo jednání/Zkrácený rok jednání
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