Rada města Bochov 13/2022

ZÁPIS
Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 4. 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: Luboš Chalupný

Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání, kontrola usnesení
2. Projednání výměny elektrické rozvodnice v bytě č. 12 v č. p. 391 v Bochově
3. Vyhlášení záměru prodeje požárního vozidla Avia z majetku města Bochov
4. Žádost o koupi poz.p.č. 139 o výměře 3 m2 v k.ú. Těšetice
5. Prezenční seminář "Správní řád"
1. Zahájení a schválení programu jednání, kontrola usnesení - předkládá: Miroslav Egert
usnesení č. R/152/13/22
Rada města vzala na vědomí zápis z 12. jednání Rady města ze dne 28.3.2022, 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. Projednání výměny elektrické rozvodnice v bytě č. 12 v č. p. 391 v Bochově - předkládá:
Zuzana Záluská
Důvodová zpráva:
Dne 25. 3. 2022 nahlásila nájemnice xxxxxxxxxxxxxxxx havárii na elektroinstalaci (jističi) v bytě č. 12
v č. p. 391 v ul. Obuvnická v Bochově. K havárii byl poslán p. Bedřich Loveček z důvodu nefunkčnosti
elektroinstalace v bytě. Následně byla městu doručena servisní zpráva k vyhořelé bytové rozvodnici
a jističi (č.j. MUBO/1582/2022) spolu s rozpočtem na opravu. Dle uvedené zprávy došlo vlivem stáří
elektroinstalace k povolení spoje na jističi v bytě a následnému drobnému zahoření. Pro bezpečný
provoz zařízení je nutné vyměnit domácí rozvodnici. Na základě zjištěných závad byl také městu
předložen rozpočet na odstranění závad od fi Bedřich Loveček – elektroslužby a revize se sídlem
Bražec v celkové ceně 8.418,- Kč vč. DPH.
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usnesení č. R/153/13/22
Rada města projednala předložený materiál a:
souhlasí s výměnou elektrické rozvodnice v bytě č. 12 v ul. Obuvnická č. p. 391 v Bochově, která je
v havarijním stavu v celkové ceně 8.418,- Kč vč. DPH dle předložené nabídky fi Bedřich Loveček –
Elektroslužby a revize se sídlem Bražec.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
3. Vyhlášení záměru prodeje požárního vozidla Avia z majetku města Bochov - předkládá:
Zuzana Záluská
Důvodová zpráva:
Starosta JSDH Bochov podal návrh na prodej požárního vozidla Avia 31 DA 12, RZ KVA 3533 z
majetku města s tím, že vozidlo je od roku 2012 mimo provoz z důvodu pořízení nových požárních
vozů. JSDH Bochov nemá finanční a časové prostředky na jeho údržbu a renovaci. Vůz byl poprvé
registrován v r. 1988 a město jej získalo v r. 1996. Město Bochov eviduje požární vůz Avia, RZ: KVA
3533 v hodnotě 191.378,- Kč.

usnesení č. R/154/13/22
Rada města projednala předložený materiál a:
I. schvaluje záměr prodeje nepotřebného vozu zn. Avia 31 Da 12, RZ: KVA 3533 z majetku města,
minimální nabídková cena 191.378,- Kč, požární vůz pořízen v roce 1996, poprvé registrován 23. 5.
1988, bude prodán nejlepší nabídce
II. ukládá pracovnici MěÚ Bochov úseku správy majetku města vypracování záměru prodeje a
zveřejnění na úřední desce.
Termín do: 15. 4. 2022
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
4. Žádost o koupi poz.p.č. 139 o výměře 3 m2 v k.ú. Těšetice - předkládá: Jitka Chalupná
Důvodová zpráva:
Žádost manželů Jitky a Iva Záležákových o odkoupení poz.p.č. 139 o výměře 3 m2. Jedná se dle GP č.
151-2/2021 o oddělenou část z poz.p.č. 1344/1, která byla při rekonstrukci domu z důvodu stavby
prostavěna. Komise navrhuje schválit vyhlášení záměru prodeje poz.p.č. 139 o výměře 3 m2 v k.ú.
Těšetice. Běžná prodejní cena dle tabulky pro prodej pozemků do 200 m2 je 150,- Kč/m2- (druh
pozemku – stavební (zastavitelný) - D = 100,- Kč/m2 + 50% - jednotný funkční celek se stavbou nebo
stavebním pozemkem). Komise místního hospodářství a výstavby navrhuje tuto cenu navýšit o 100%,
tj. na 300,- Kč/ m2, neboť žadatelé neřešili majetkoprávní věci před zahájením rekonstrukce domu a
pozemek v majetku města zastavěli.

usnesení č. R/155/13/22
Rada města Bochov projednala předloženou žádost a:
I. schvaluje vyhlášení záměru prodeje poz.p.č. 139 o výměře 3 m2 v k.ú. Těšetice za cenu 300,Kč/m2 dle návrhu Komise místního hospodářství a výstavby při RM
II. ukládá pracovnici MěÚ na úseku územního plánování a pozemkové problematiky, aby o usnesení
žadatele informovala a poté vyvěsila záměr prodeje na úřední desku městského úřadu.
Termín do: 15.4.2022
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
5. Prezenční seminář "Správní řád" - předkládá: Jitka Chalupná
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Důvodová zpráva:
Město Bochov obdrželo od společnosti NOVEKO 96 nabídku na školení „Správní řád“, který se koná
dne 26.4.2022 od 9:00 hodin do 14:30 hodin v přednáškovém sálu hotelu Lafonte, Majakovského 29,
Karlovy Vary. Částka 2.590 Kč, bez DPH (osvobození DPH pro úředníky), účastník obdrží osvědčení
elektronicky po ukončení kurzu.

usnesení č. R/156/13/22
Rada města projednala předloženou žádost a:
I. souhlasí s účastí pracovnice MěÚ Bochov úseku územního plánování a pozemkové problematiky
p. Jitky Chalupné na semináři „Správní řád“, který se koná dne 26.4.2022 od 9:00 hodin do 14:30
hodin v přednáškovém sálu hotelu Lafonte, Majakovského 29, Karlovy Vary
II. ukládá pracovnici MěÚ Bochov na ekonomickém úseku, aby uhradila platbu za seminář ve výši
2.590,- Kč, bez DPH.
Termín do: 13.4.2022
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Miroslav Egert
starosta

Luboš Chalupný
místostarosta

Luboš Chalupný
ověřovatel

Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven 5. dubna 2022.
Všechny zmíněné přílohy jsou uloženy v kanceláři starosty u vytištěného originálu zápisu. V
elektronické podobě se přílohy nezveřejňují.
Rada města Bochov 13/2022
_________
Formát čísla usnesení: R/Označení usnesení/Číslo jednání/Zkrácený rok jednání
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