Rada města Bochov 14/2022

ZÁPIS
Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 11. 4. 2022

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

Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání, kontrola usnesení
2. Pronájem sálu v hasičské zbrojnici v Bochově
3. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci: "Tůň pod cestou v k.ú. Údrč"- DUSP
4. Doplnění výjezdové jednotky SDH Bochov
1. Zahájení a schválení programu jednání, kontrola usnesení - předkládá: Miroslav Egert
usnesení č. R/157/14/22
Rada města vzala na vědomí zápis z 13. jednání Rady města ze dne 4.3.2022, 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: 3, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
2. Pronájem sálu v hasičské zbrojnici v Bochově - předkládá: Zuzana Záluská
Důvodová zpráva:
Dne 4. 4. 2022 podal člen JSDH Bochov pan Martin Schwarz žádost o pronájem sálu v hasičské
zbrojnici v Bochově za účelem pořádání oslavy dne 15. 4. 2022.
usnesení č. R/158/14/22
Rada města projednala předloženou žádost a:
I. schvaluje pronájem sálu v ul. Okružní č. p. 371 v Bochově dne 15. 4. 2022 p. Martinu Schwarzovi
za podmínek, že zaplatí za služby: spotřebovanou elektrickou energii, vodu a plyn, zároveň provede
základní úklid po ukončení akce
II. ukládá pracovnici MěÚ Bochov úseku správy majetku města, aby zajistila odečet elektrické
energie, vody a plynu, vše bude zapsáno v protokolu.
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Termín do: 15. 4. 2022
Hlasování: Pro: 3, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
3. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci: "Tůň pod cestou v k.ú. Údrč"DUSP - předkládá: Jitka Chalupná
Důvodová zpráva:
Společnost Krajinoprojekt s.r.o. požádala v zastoupení investora stavby RNDr. Jiřího Čížka o nové
vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení na akci: "Tůň pod cestou v k.ú. Údrč". Původní žádost,
ve které bylo umístění předmětné stavby projektováno na poz.p.č. 517/11, poz.p.č. 517/12, poz.p.č.
517/14, poz.p.č. 517/15 a poz.p.č. 517/16 v k.ú. Údrč, byla odsouhlasena RM dne 6.8.2021 (usnesení
č. R/341/29/21). Nová projektová dokumentace řeší stavbu neprůtočné tůně umístěné pouze na
poz.p.č. 517/11 a poz.p.č. 517/12 v k.ú. Údrč - s plochou zátopy 2790 m2 a objemem zátopy 2389
m3. Stavba není v rozporu s ÚPD. Hlavním účelem je zadržení vody v krajině a zpomalení jejího
odtoku, vytvoření nového přírodního mokřadního a vodního biotopu. Tůň bude sloužit k extenzivnímu
chovu ryb. Dle závazného stanoviska Magistrátu města Karlovy Vary, odboru územního plánování a
stavebního úřadu, č.j.: 6884/SÚ/21, je záměr novostavby tůně na uvedených pozemcích v k.ú. Údrč
přípustný.

usnesení č. R/159/14/22
Rada města projednala předloženou žádost a:
I. bere na vědomí žádost společnosti Krajinoprojekt s.r.o. v zastoupení investora stavby RNDr.
Jiřího Čížka o nové vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení na akci: "Tůň pod cestou v k.ú.
Údrč". Nová projektová dokumentace řeší stavbu neprůtočné tůně umístěné pouze na poz.p.č.
517/11 a poz.p.č. 517/12 v k.ú. Údrč - s plochou zátopy 2790 m2 a objemem zátopy 2389 m3 hlavním účelem je zadržení vody v krajině a zpomalení jejího odtoku, vytvoření nového přírodního
mokřadního a vodního biotopu, tůň bude sloužit k extenzivnímu chovu ryb
II. nemá námitek k dokumentaci pro stavební řízení na akci: "Tůň pod cestou v k.ú. Údrč", která
řeší stavbu neprůtočné tůně umístěné na poz.p.č. 517/11 a poz.p.č. 517/12 v k.ú. Údrč (investor
RNDr. Jiří Čížek, zpracovatel společnost Krajinoprojekt s.r.o., vypracoval Ing. Milan Kubín, datum
04/2021)
III. ukládá pracovnici MěÚ na úseku územního plánování a pozemkové problematiky, aby o
usnesení informovala žadatele.
Termín do : 22.4.2022
Hlasování: Pro: 3, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
4. Doplnění výjezdové jednotky SDH Bochov - předkládá: Jaroslava Toušová
Důvodová zpráva:
Starosta SDH Bochov Milan Vodička požádal o doplnění výjezdové jednotky o dva nové členy p. Pavla
Šlechtu ml., bytem xxxxxxxxx; p. Ondřeje Klabana, bytem xxxxxxxxxx.
usnesení č. R/160/14/22
Rada města projednala předložený materiál a:
I. schvaluje doplnění výjezdové jednotky SDH Bochov o p. Pavla Šlechtu ml., bytemxxxxxxxxxx; p.
Ondřeje Klabana, bytem xxxxxxxxxx dle Dohody o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů
města Bochov
II. pověřuje starostu, aby jménem města dohody podepsal.
Hlasování: Pro: 3, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
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Miroslav Egert
starosta

Luboš Chalupný
místostarosta

Otakar Veselý
ověřovatel

Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven 12. dubna 2022.
Všechny zmíněné přílohy jsou uloženy v kanceláři starosty u vytištěného originálu zápisu. V
elektronické podobě se přílohy nezveřejňují.
Rada města Bochov 14/2022
_________
Formát čísla usnesení: R/Označení usnesení/Číslo jednání/Zkrácený rok jednání
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