Rada města Bochov 22/2022

ZÁPIS
Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 6. 6. 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. Otevírání obálek – prodej speciálního vozu Avia 31 DA 12
3. Snížení nájemného v bytě č. 5 v domě č. p. 38 v Bochově
4. Příspěvek města na lukostřelecký tábor a stavbu pergoly
5. Projednání zajištění výkonu koordinátora BOZP na akci „Oprava střechy budovy radnice Bochov“
6. Částečná oprava povrchu místních komunikací u čerpací stanice v Bochově a v Obuvnické ulici v
Bochově
7. Revokace usnesení RM zn.: R/90/8/22
8. Revokace usnesení RM zn.: R/107/9/22
9. Pronájem prostor kulturního domu v Bochově
10. Seminář „Obce a odpady“

1. Zahájení a schválení programu jednání, kontrola usnesení - předkládá: Miroslav Egert
usnesení č. R/234/22/22
Rada města vzala na vědomí zápis z 21. jednání Rady města ze dne 30.5.2022, 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. Otevírání obálek – prodej speciálního vozu Avia 31 DA 12 - předkládá: Zuzana Záluská
Důvodová zpráva:
Rada města Bochov na svém 18. zasedání dne 9. 5. 2022 schválila vyhlášení záměru prodeje
nepotřebného vozu Avia 31 DA 12 z majetku města (viz příloha). Byla podána 1 nabídka.
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usnesení č. R/235/22/22
Rada města projednala předložený materiál a:
I. konstatuje, že proběhlo v 16:25 hodin otevírání obálek s cenovými nabídkami na prodej
speciálního vozu Avia 31 DA 12, SPZ KVA 3533 z majetku města Bochov, byla podána jedna nabídka,
a to od p. Petra Špringera, bytem Všenory, který nabízí částku 10.200,- Kč včetně DPH
II. rozhodla, že doporučí ZM, aby speciální vůz Avia 31 DA 12 byl prodán p. Špringerovi, bytem
Všenory
III. ukládá pracovnici MěÚ Bochov úseku správy majetku města, aby připravila potřebné podklady
pro jednání zastupitelstva města.
Termín do: nejbližší jednání ZM
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

3. Snížení nájemného v bytě č. 5 v domě č. p. 38 v Bochově - předkládá: Zuzana Záluská
Důvodová zpráva:
Dne 13. 5. 2022 p. xxxxxxxxxxxxxx podala žádost o odvoz sporáku z bytu č. 5 na nám. Míru č. p. 38 v
Bochově z důvodu pořízení nového sporáku na vlastní náklady. Doposud byl hrazen měsíční paušál
ve výši 10,- Kč.

usnesení č. R/236/22/22
Rada města projednala předložený materiál a:
I. souhlasí s odvozem starého sporáku, který je v majetku města
II. schvaluje snížení základního měsíčního nájemného v bytě č. 5 v majetku města v domě č. p. 38
na nám. Míru v Bochově od 1. 7. 2022 z důvodu pořízení nového sporáku na vlastní náklady
nájemnice
III. ukládá: a) pracovnici MěÚ Bochov úseku správy majetku města, aby vypracovala Dohodu k
nájemní smlouvě s novým evidenčním listem a předpisem nájemného od 1. 7. 2022
b) mistru pracovní čety města, aby zajistil odvoz sporáku z bytu
Termín do: 30. 6. 2022
IV. pověřuje starostu, aby jménem města dohodu podepsal.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

4. Příspěvek města na lukostřelecký tábor a stavbu pergoly - předkládá: Zuzana Záluská
Důvodová zpráva:
Zapsaný spolek „Lukostřelecký klub Victoria Bochov“ podal žádost o poskytnutí dotace ve výši
40.000,- Kč na sportovní lukostřelecký stanový tábor, kterého se zúčastní 20 dětí a 5 vedoucích.
Finanční prostředky budou požity na pokrytí nákladů na stravu účastníků tábora a také na dopravu a
vstupné na výletech. Příspěvek bude také použit na výstavbu dřevěné pergoly, která bude k
dispozici pro lukostřelce, hasiče a fotbalisty. Pergola bude postavena svépomocí, část řeziva již bylo
pořízeno ze sponzorských darů. V předchozích letech byl poskytnut příspěvek vždy na lukostřelecké
vybavení, nikoliv na uspořádání tábora pro děti.

usnesení č. R/237/22/22
Rada města projednala předloženou žádost a:
I. bere na vědomí žádost Lukostřeleckého klubu Victoria Bochov, z. s. o příspěvek ve výši 40.000,Kč na sportovní lukostřelecký tábor a postavení pergoly
II. schvaluje příspěvek ve výši 40.000,- Kč na uspořádání stanového lukostřeleckého tábora pro děti
a na výstavbu dřevěné pergoly
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III. ukládá pracovnici MěÚ Bochov úseku správy majetku města, aby vypracovala Smlouvu o
poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Bochov
Termín: 30. 6. 2022
IV. pověřuje starostu, aby jménem města smlouvu podepsal
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

5. Projednání zajištění výkonu koordinátora BOZP na akci „Oprava střechy budovy
radnice Bochov“ - předkládá: Mgr. et Bc. Tomáš Krejčí
Důvodová zpráva:
V rámci akce „Oprava střechy budovy radnice Bochov“, je nutné přizvat koordinátora BOZP, který
zpracuje plán BOZP a dohlédne nad koordinací bezpečnosti práce v součinnosti s bezpečnostním
technikem hlavního zhotovitele. Koordinace BOZP bude zajištěna firmou Bezpečný provoz s.r.o.,
prostřednictvím osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů v prevenci rizik Bc. Františka
Novotného. Hodinová sazba 750,- Kč za výkon AD, fixní sazba 1.710,- Kč za dopravu na kontrolní
den. Zpracování plánu BOZP na staveništi a související administrativní úkony v ceně 6500,- Kč bez
DPH a následný výkon činnosti koordinátora s měsíčním paušálem 7.000,- Kč bez DPH, účtovaným
pouze v době provádění stavby s pozastavením v době jejího přerušení.

usnesení č. R/238/22/22
Rada města projednala předložený materiál a:
I. schvaluje zajištění výkonu koordinátora BOZP při akci „Oprava střechy budovy radnice Bochov“,
v ceně 6.500,- Kč bez DPH za zpracování plánu BOZP na staveništi včetně souvisejících
administrativních úkonů a měsíční paušál 7.000,- Kč bez DPH za výkon činnosti koordinátora, dle
předložené cenové nabídky od společnosti Bezpečný provoz s.r.o., Praha
II. ukládá pracovníku MěÚ Bochov úseku správy majetku města, aby informoval společnost
Bezpečný provoz s.r.o., Praha a zajistil objednání.
Termín do: 10.6.2022
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

6. Částečná oprava povrchu místních komunikací u čerpací stanice v Bochově a v
Obuvnické ulici v Bochově - předkládá: Jaroslava Toušová
Důvodová zpráva:
Město Bochov potřebuje opravit silně poškozený živičný povrch ve městě Bochov ulice Pražská (vjezd
a výjezd z čerpací stanice) a ulice Obuvnická. Oprava se provede za pomocí patentované technologie
SILKOT od společnosti Oprava a údržby komunikací s.r.o., Praha. Tato technologie má tu výhodu, že
na starých živičných površích je téměř bezodpadová, na rozdíl od běžně užívaného frézování s
následnou novou pokládkou. Původní materiál vozovky je doplněn novou směsí z obalovny a společně
sálavým teplem dokonale propojen v homogenní celek s následným uválcováním. Vzhledem k
proměnlivé tloušťce původní vrstvy je počítána rezerva, fakturace ovšem bude dle skutečně
provedených prací tj. dle skutečně opravených m2 a spotřebovaných tun materiálu na podbalení.
usnesení č. R/239/22/22
Rada města projednala předložený materiál a:
schvaluje částečnou opravu ulic Obuvnická a Pražská v Bochově technologií SILKOT od společnosti
Oprava a údržby komunikací s.r.o., Praha v ceně do 103.770,- Kč včetně 21% DPH.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

7. Revokace usnesení RM zn.: R/90/8/22 - předkládá: Andrea Podskočová
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Důvodová zpráva:
Na 8. jednání RM dne 28. 2. 2022 byl schválen pronájem sálu a výčepu kulturního domu p. Ivaně
Juhové. Dne 16. 5. 2022 bylo městu oznámeno zrušení pronájmu kulturního domu.
usnesení č. R/240/22/22
Rada města projednala předložený materiál a:
revokuje usnesení č. R/90/8/22 z 28. 2. 2022, kterým byl schválen pronájem sálu a výčepu
kulturního domu p. Ivaně Juhové.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

8. Revokace usnesení RM zn.: R/107/9/22 - předkládá: Andrea Podskočová
Důvodová zpráva:
Na 9. jednání RM dne 7. 3. 2022 byl schválen pronájem sálu a výčepu kulturního domu obci
Andělská Hora. Dne 28. 4. 2022 bylo městu oznámeno zrušení pronájmu kulturního domu.
usnesení č. R/241/22/22
Rada města projednala předložený materiál a:
revokuje usnesení č. R/107/9/22 z 7. 3. 2022, kterým byl schválen pronájem sálu a výčepu
kulturního domu obci Andělská Hora.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

9. Pronájem prostor kulturního domu v Bochově - předkládá: Andrea Podskočová
Důvodová zpráva:
Dne 31.5.2022 byla podána žádost o pronájem prostor kulturního domu za účelem bezplatného
pronájmu Základní školou v Bochově za účelem pořádání „Školní akademie ZŠ Bochov“
usnesení č. R/242/22/22
Rada města projednala předloženou žádost a:
I. souhlasí s bezplatným pronájmem sálu kulturního domu v Bochově dne 29. 6.2022 za účelem
pořádání akce „Školní akademie ZŠ Bochov“, žadatelem a pořadatelem je Základní škola Bochov
II. ukládá pracovnici MěÚ Bochov, úseku správy majetku města, aby žadatele informovala, zajistila
předání a následné převzetí sálu kulturního domu.
Termín do 10.6.2022
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

10. Seminář „Obce a odpady“ - předkládá: Zuzana Záluská
Důvodová zpráva:
Město Bochov obdrželo nabídku účasti na semináři „Obce a odpady“ určený pro zástupce měst a obcí
v Karlovarském kraji. Seminář se bude konat dne 23. 6. 2022 na Krajském úřadě Karlovarského
kraje a je bezplatný.

usnesení č. R/243/22/22
Rada města projednala předložený materiál:
souhlasí s účastí pracovnic MěÚ Bochov úseku správy majetku města p. Zuzany Záluské a p. Andrey
Podskočové na semináři „Obce a odpady“ dne 23. 6. 2022.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
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Miroslav Egert
starosta

Luboš Chalupný
místostarosta

Miluše Pechočiaková
ověřovatel

Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven 7. června 2022.
Všechny zmíněné přílohy jsou uloženy v kanceláři starosty u vytištěného originálu zápisu. V
elektronické podobě se přílohy nezveřejňují.
Rada města Bochov 22/2022
_________
Formát čísla usnesení: R/Označení usnesení/Číslo jednání/Zkrácený rok jednání
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