Rada města Bochov 19/2021

ZÁPIS
Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 20. 5. 2021
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
Všichni hosté: Milan Vodička, člen ZM Bochov, Josef Baloušek, člen ZM Bochov, Václav Spejchal,
člen ZM Bochov, Mgr. Michaela Vonšovská, členka ZM Bochov
Ověřovatel: Miluše Pechočiaková
Hosté u bodu č. 4: Milan Vodička, člen ZM Bochov, Josef Baloušek, člen ZM Bochov, Václav Spejchal,
člen ZM Bochov, Mgr. Michaela Vonšovská, členka ZM Bochov

Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání, kontrola usnesení
2. Příspěvek města na podporu jezdeckých závodů v roce 2021
3. Projednání dodávky a montáže interiérových dveří v objektu Bochov č.p. 3
4. Přidělování bytu č. 5 v č. p. 404 v Bochově
5. Vyhodnocení žádostí - nabídek - pacht st.p.č. 590 a části poz.p.č. 4332/2 v k.ú. Bochov
6. Dodatek č. 14 k nájemní smlouvě č. 236N08/29 - pronajímatel ČR - Státní pozemkový úřad
7. Zápis ze schůze Komise sociální ze dne 29.04.2021 k přidělení bytu č. 11 v domě s chráněnými
byty v Bochově
8. Žádost kulturní komise při Radě města Bochov o příspěvek na akci ,,Rybářské závody 2021"
9. Vyúčtování kulturní akce ,,Velikonoční zajíček" ze dne 4.4.2021
10. Souhlas zřizovatele s navýšením kapacity školní družiny
11. Konkursní komise pro konkursní řízení - ředitel Základní školy Bochov, okres Karlovy Vary
12. Personální změna na stavebním úřadu města Bochov
13. Projednání nákupu plátna pro potřeby Komise kulturní při RM

1. Zahájení a schválení programu jednání, kontrola usnesení - předkládá: Miroslav Egert
usnesením č. R/220/19/21
Rada města vzala na vědomí zápis z 18. jednání Rady města ze dne 13.5.2021, provedla jeho
kontrolu a:
I. konstatuje, že tento zápis je bez závad, na splnění čekají následující úkoly:
Číslo úkolu

Název

Vytvořeno

Bod č.

Usnesení č.

Číslo materiálů

Stav
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Splnit do

Zadavatel

Řešitelé

UKOL-RM-0145 Tříkrálová koleda 2021 - zajistit zákonný průběh sbírky a vyúčtováními
30.11.20 12:10 17

R/410/38/20

31.01.21 12:10 Miroslav Egert

E. Michálková (Přijal)

UKOL-RM-0175

Žádost o odkoupení části poz.p.č. 922 a části poz.p.č. 926/1 v k.ú.
Herstošice - GP + zveřejnit

9.03.21 18:29

13

26.04.21 18:29 Miroslav Egert

---

V řešení

V řešení

Š. Čížková (Přijal)

UKOL-RM-0206 Vzdání se funkce ředitele ZŠ Bochov - zajistit výběrové řízení
6.04.21 10:52

16

30.06.21 10:52 Miroslav Egert

--M. Egert (Přijal)

UKOL-RM-0219

Projednání nákupu systému Tritius do Městské knihovny Bochov - zajistit
smlouvu

6.05.21 12:08

5

31.05.21 12:07 Miroslav Egert

V řešení

---

V řešení

E. Michálková (Přijal)

UKOL-RM-0221 Platební brána Comgate v systému Tritius - zajistit smlouvu
6.05.21 12:09

7

---

V řešení

31.05.21 12:08 Miroslav Egert
E. Michálková (Přijal)
splněné úkoly jsou vypuštěny ze sledování (přehled všech úkolů je uveden v systému ERAZ)
II. schvaluje program dnešního jednání.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

2. Příspěvek města na podporu jezdeckých závodů v roce 2021 - předkládá: Zuzana
Záluská
Důvodová zpráva:
Spolek Jezdecká společnost Kočík Stružná, z. s. podal dne 12. 5. 2021 žádost o poskytnutí dotace na
jezdecké závody, které jsou součástí kvalifikací na MČR dětí, juniorů, mladých jezdců a seniorů
Karlovarského kraje. Jezdecká společnost Kočík Stružná, z.s. v loňském roce obdržela dotaci
z rozpočtu města ve výši 20.020,- Kč.
Přílohy:
Příloha č. 1: 19._RM_20._5._2021_JS_Kocik_Zadost_o_dotaci_z_rozpoctu_mesta.pdf
usnesením č. R/221/19/21
Rada města projednala předložený materiál a:
I. bere na vědomí žádost Jezdecké společnosti Kočík Stružná, z. s. o příspěvek ve výši 20.021,- Kč
na uspořádání jezdeckých závodů dne 11. 9. 2021, příspěvek bude použit na uspořádání závodů a
ocenění startujících
II. schvaluje příspěvek ve výši 20.021,- Kč na podporu jezdeckých závodu dne 11. 9. 2021
III. ukládá pracovnici MěÚ Bochov úseku správy majetku města, aby vypracovala Smlouvu o
poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Bochov na rok 2021
Termín do: 4. 6. 2021
IV. pověřuje starostu, aby jménem města smlouvu podepsal.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

3. Projednání dodávky a montáže interiérových dveří v objektu Bochov č.p. 3 - předkládá:
Mgr. et Bc. Tomáš Krejčí
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Důvodová zpráva:
V rámci rekonstrukce objektu "Dům služeb Bochov", náměstí Míru č.p. 3, je potřeba dodat a
namontovat soubor interiérových laminovaných dveří zubního střediska v patře a provozoven v
přízemí objektu. Pro zubní středisko jsou dveře dodávány včetně obložkových zárubní, pro
provozovny v přízemí jsou dodány samostatné dveře osazené do předem připravených ocelových
zárubní, jež nejsou předmětem dodávky. Součástí dodávky jsou zadlabávací zámky, kování a
cylindrické vložky. Rozsah dodávky a montáže dle přiložené cenové nabídky.
Přílohy:
Příloha č. 1: img20210512_003.pdf
usnesením č. R/222/19/21
Rada města projednala předložený materiál a:
I. schvaluje dodávku a montáž interiérových laminovaných dveří v rámci rekonstrukce Domu služeb
Bochov č.p. 3, v celkové ceně 170.000,- Kč včetně 21% DPH, dle předložené cenové nabídky od firmy
PRO-DOMA SE, Karlovy Vary
II. ukládá pracovníku MěÚ Bochov, úseku správy majetku města, aby oslovil firmu PRO-DOMA SE,
Karlovy Vary a vyhotovil potřebnou objednávku
Termín do: 28.5.2021
III. pověřuje starostu, aby jménem města tuto objednávku podepsal.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

4. Přidělování bytu č. 5 v č. p. 404 v Bochově - předkládá: Magdalena Roštejnská
Důvodová zpráva:
Rada města Bochov na svém 16. zasedání dne 28. 4. 2021 schválila vyhlášení záměru pronájmu bytu
č. 5 v č. p. 404 na náměstí Míru v Bochově (viz. příloha). Byla podána 1 žádost, a to od p. Galiny
Šedivkové, trvale bytem Bochov. Paní Šedivková doložila všechny stanovené doklady a splňuje
podmínky pro přidělení výše uvedeného bytu.
Všichni hosté, členové ZM, kteří tvoří spolu se stálými členy RM Bochov rozšířenou radu, souhlasí s
tím, aby byl projednávaný byt přidělen p. Galině Šedivkové.
Přílohy:
Příloha
č.
19._RM_20._5._2021_Pridelovani_bytu_Zamer_pronajmu_bytu_c._5_v_c._p._404_v_Bochove.pdf

1:

usnesením č. R/223/19/21
Rozšířená rada města projednala předložený materiál a:
I. konstatuje, že na pronájem bytu č. 5 v č. p. 404 na náměstí Míru v Bochově byla podána 1 žádost
II. schvaluje přidělení bytu č. 5 v č. p. 404 na náměstí Míru v Bochově p. Galině Šedivkové, trvale
bytem Bochov na dobu určitou do 30. 6. 2022 s možnou obnovou
III. ukládá pracovnici MěÚ Bochov úseku správy majetku města, aby vypracovala nájemní smlouvu
za podmínek uvedených v záměru pronájmu bytu
Termín do: 1. 6. 2021
IV. pověřuje starostu, aby smlouvu jménem města podepsal.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Hosté u bodu: Milan Vodička, člen ZM Bochov, Josef Baloušek, člen ZM Bochov, Václav Spejchal,
člen ZM Bochov, Mgr. Michaela Vonšovská, členka ZM Bochov
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5. Vyhodnocení žádostí - nabídek - pacht st.p.č. 590 a části poz.p.č. 4332/2 v k.ú. Bochov předkládá: Šárka Čížková
Důvodová zpráva:
Vyhodnocení nabídek na základě vyhlášení záměru propachtovat st.p.č. 590 o výměře 23 m2 a část
poz.p.č. 4332/2 o výměře 580 m2 v k.ú. Bochov. Jedná se pacht za účelem využívání pozemků jako
zahrady. Nejnižší roční pachtovné bylo stanoveno ve výši 610,- Kč za rok.
Přílohy:
Příloha č. 1: MUBO13852021_zamer_pacht_Bochov_ST.pdf
usnesením č. R/224/19/21
Rada města Bochov projednala předložený materiál a:
I. konstatuje, že proběhlo v 16:15 hodin otevírání obálek s cenovými nabídkami ohledně pachtu
st.p.č. 590 o výměře 23 m2 a části poz.p.č. 4332/2 o výměře 580 m2 v k.ú. Bochov, byly podány 2
nabídky, a to od:
1) p. Alois Stibor, bytem Bochov
2) p. Petr Karala, bytem Bochov
II. bere na vědomí, že za pacht výše uvedených pozemků v k.ú. Bochov nabízí
1) p. Alois Stibor částku 800,- Kč ročně
2) p. Petr Karala částku 1.510,- Kč ročně
III. rozhodla, že uvedené pozemky budou propachtovány p. Aloisovi Stiborovi, bytem Bochov,
neboť je částečně v minulosti spoluužíval se svým otcem, původním nájemcem
IV. pověřuje starostu, aby jménem města pachtovní smlouvu podepsal.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

6. Dodatek č. 14 k nájemní smlouvě č. 236N08/29 - pronajímatel ČR - Státní pozemkový
úřad - předkládá: Šárka Čížková
Důvodová zpráva:
Město Bochov uzavřelo dne 21.10.2008 nájemní smlouvu č. 236N08/29 s ČR - Státním pozemkovým
úřadem ohledně užívání pozemků. Z důvodu bezúplatného převodu poz.p.č. 1418 v k.ú. Horní
Tašovice z vlastnictví ČR do vlastnictví města se mění předmět nájmu a výše ročního nájemného dle
předloženého Dodatku č. 14 k uvedené nájemní smlouvě - nově se stanovuje výše ročního nájemného
k 1.10.2021 na částku 935,- Kč.
Přílohy:
Příloha č. 1: SPU_dodatek_14.pdf
usnesením č. R/225/19/21
Rada města projednala předložený materiál a:
I. bere na vědomí žádost Státního pozemkového úřadu o podepsání Dodatku č. 14 k nájemní
smlouvě č. 236N08/29 ohledně zúžení nájmu z důvodu bezúplatného převodu poz.p.č. 1418 v k.ú.
Horní Tašovice z vlastnictví ČR do vlastnictví města Bochov
II. schvaluje Dodatek č. 14 k nájemní smlouvě č. 236N08/29 ohledně zúžení nájmu z důvodu
bezúplatného převodu poz.p.č. 1418 v k.ú. Horní Tašovice z vlastnictví ČR do vlastnictví města
Bochov, nově stanovené roční nájemné bude od 1.10.2021 činit částku 935,- Kč
III. pověřuje starostu, aby jménem města dodatek k nájemní smlouvě podepsal.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

7. Zápis ze schůze Komise sociální ze dne 29.04.2021 k přidělení bytu č. 11 v domě s
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chráněnými byty v Bochově - předkládá: Andrea Bielová
Důvodová zpráva:
Dne 29.04.2021 na svém jednání Komise sociální z pořadníku žadatelů o byt v domě s chráněnými
byty na náměstí Míru č.p.410 v Bochově vybrala a navrhla na umístění do volného bytu č. 11 paní
Zdeňku Schenkovou. Paní Zdeňka Schenková, narozená 06.05.1947 je rozvedená, žije sama v
nájemním bytě v Bochově. Vzhledem k jejím zdravotním potížím byla vybrána, aby mohla využívat
možnosti zařízení domu s chráněnými byty a pečovatelskou službu. Umístění žadatelky paní Zdeňky
Schenkové bylo konzultováno i s její praktickou lékařkou MUDr. Renatou Novotnou, která ho
doporučila. Dne 10.05.2021 také svým sdělením číslo jednací 2132/OSV/21 doporučil uzavření
nájemní smlouvy s paní Schenkovou na bytovou jednotku č. 11 v domě s chráněnými byty v Bochově,
náměstí Míru 410 i Magistrát města Karlovy Vary, odbor sociálních věcí.
Přílohy:
Příloha č. 1: Zapis_ze_schuze_socialni_komise_ze_dne_29.04.2021_byt_v_DPS_c._11.docx
usnesením č. R/226/19/21
Rada města projednala předložený materiál a:
bere na vědomí předložený zápis ze schůze Komise sociální ze dne 29.04.2021.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
usnesením č. R/227/19/21
Rada města projednala předložený materiál:
I.schvaluje přidělení bytu č. 11 v domě s chráněnými byty na náměstí Míru č.p.410 v Bochově pro
Zdeňku Schenkovou, narozenou dne 06.05.1947, trvale bytem Bochov, náměstí Míru 404
II.ukládá pracovnici MěÚ Bochov úseku správy majetku města vypracování nájemní smlouvy
Termín do: 15.06.2021
III.pověřuje starostu, aby smlouvu jménem města podepsal.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

8. Žádost kulturní komise při Radě města Bochov o příspěvek na akci ,,Rybářské závody
2021" - předkládá: Kamila Altmanová
Důvodová zpráva:
Kulturní komise při Radě města plánuje 12.6.2021 uskutečnit kulturní akci ,,Rybářské závody 2021"
a žádá o finanční příspěvek 3.000,-Kč, ze kterého budou uhrazeny ceny pro závodníky.
Přílohy:
Příloha č. 1: Zadost_o_prispevek_na_rybarske_zavody_2021.doc
Příloha č. 2: Pravidla_zavodu_2021.doc
Příloha č. 3: Rybarske_zavody_2021.jpg
usnesením č. R/228/19/21
Rada města projednala předloženou žádost Komise kulturní při RM a :
I. schvaluje příspěvek ve výši 3.000,- Kč na pořádání akce „Rybářské závody 2021“, která se bude
konat dne 12.6.2021, startovné bude vybíráno takto: a) dospělí 250,- Kč, b) děti 100,- Kč
II. ukládá pokladní MěÚ Bochov, aby příspěvky proplatila.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

9. Vyúčtování kulturní akce ,,Velikonoční zajíček" ze dne 4.4.2021 - předkládá: Kamila
Altmanová
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Důvodová zpráva:
Předsedkyně Komise kulturní při RM předkládá informaci o vyúčtování příspěvku města ve výši
1.140,- Kč na akci ,,Velikonoční zajíček" ze dne 4.4.2021.
Přílohy:
Příloha č. 1: vyuctovani_Velikonocni_zajicek_4.4.2021.pdf
usnesením č. R/229/19/21
Rada města projednala předloženou informaci Komise kulturní při RM a :
bere na vědomí informaci předsedkyně Komise kulturní při RM o vyúčtování příspěvku města ve
výši 1.140,-Kč na akci ,,Velikonoční zajíček" ze dne 4.4.2021, který byl v celé výši použit na nákup
malých odměn pro děti.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

10. Souhlas zřizovatele s navýšením kapacity školní družiny - předkládá: Jaroslava
Toušová
Důvodová zpráva:
Město Bochov obdrželo žádost od pověřené ředitelky základní školy Mgr. Michaely Vonšovské o
souhlas zřizovatele s navýšením kapacity školní družiny z aktuálních 50 žáků na 75 žáků. Personální
a materiální zajištění školní družiny, je základní škola schopna zajistit.
Přílohy:
Příloha č. 1: ZS_Bochov.pdf
usnesením č. R/230/19/21
Rada města, jako zřizovatel příspěvkové organizace ZŠ Bochov, projednala předložený
návrh a:
I. souhlasí na základě žádosti od Mgr. Michaely Vonšovské pověřené vedením ZŠ Bochov
s navýšením kapacity školní družiny z aktuálních 50 na 75 žáků na základě ustanovení § 111a zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním vzdělávání, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)., souhlas zřizovatele se uděluje pro školní družinu Základní školy Bochov,
město Bochov se nebude podílet na financování personálního ani materiálního zajištění
II. ukládá pracovnici MěÚ Bochov na ekonomickém úseku, aby o tomto usnesení informovala
pověřenou ředitelku ZŠ Bochov.
Termín do : 4.6.2021
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

11. Konkursní komise pro konkursní řízení - ředitel Základní školy Bochov, okres Karlovy
Vary - předkládá: Miroslav Egert
Důvodová zpráva:
Pro konkursní řízení na vedoucí místo ředitele Základní školy Bochov je potřeba ustanovit dle dikce
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,
členy konkursní komise. Veškeré detailní informace jsou uvedeny v přijímaném usnesení.
usnesením č. R/231/19/21
Rada města jako zřizovatel Základní školy Bochov, okres Karlovy Vary, projednala
předložený materiál pro zřízení konkursní komise pro VŘ na vedoucí místo ředitele
Základní školy Bochov, okres Karlovy Vary, a:
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I. pověřuje starostu města p. Miroslava Egerta, aby vykonával funkci tajemníka konkursní komise
II. určuje 2 členy konkursní komise za zřizovatele - místostarostu města p. Luboše Chalupného
(předseda komise) a člena RM p. Roberta Kajzara
III. bere na vědomí a schvaluje další členy konkursní komise delegované dotčenými orgány takto:
- 1 člen za Krajský úřad Karlovarského kraje - Mgr. Janka Kotrabová
- 2 členové za ČŠI - Mgr. Eva Doušová (odborník v oblasti organizace a řízení ve školství) a Ing.
Bc. František Škaryd (odborník v oblasti státní správy)
- 1 člen za ZŠ Bochov - Mgr. Pavlína Hulínská (za pedagogický sbor ZŠ Bochov)
- 1 člen za ČŠI - Mgr. Marta Pincová (školní inspektorka)
- 1 člen za ŠR ZŠ Bochov - Mgr. Lucie Černoková
IV. konstatuje, že konkursní komise má celkem 8 členů + tajemníka, který není členem komise a
nemůže hlasovat.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

12. Personální změna na stavebním úřadu města Bochov - předkládá: František Belbl
Důvodová zpráva:
Po ukončení pracovního poměru ke dni 10. 5. 2021 s p. J. Rožánkovou a po předchozí reorganizaci na
správě majetku města, byl od 10. 5. 2021 na místo pracovníka Stavebního úřadu Bochov převeden
Mgr. T. Krejčí jako samostatný referent stavebního úřadu města Bochov. Oproti předchozí pozici
administrativní pracovnice bude samostatný referent stavebního úřadu zařazen do 10. platové třídy.
usnesením č. R/232/19/21
Rada města projednala předložený materiál a:
schvaluje přesun Mgr. T. Krejčího na stavební úřad města Bochov jako samostatného referenta
zařazeného do 10. platové třídy, namísto administrativní pracovnice paní Rožánkové.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

13. Projednání nákupu plátna pro potřeby Komise kulturní při RM - předkládá: Kamila
Altmanová
Důvodová zpráva:
Kulturní komise při Radě města žádá o zakoupení projekčního plátna se stativem, které bude hojně
využíváno na plánovaných kulturních akcích v Bochově.
usnesením č. R/233/19/21
Rada města Bochov projednala předložený materiál a:
schvaluje nákup projekčního plátna se stativem pro potřeby kulturní komise od firmy
Kokiskashop.cz. se sídlem Stará Kysibelská 695/73b, 360 20, Karlovy Vary v celkové částce 1.835,Kč včetně DPH.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Miroslav Egert
starosta

Luboš Chalupný
místostarosta
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Miluše Pechočiaková
ověřovatel

Seznam všech příloh (č. bodu/č. přílohy):
2/1 - 19._RM_20._5._2021_JS_Kocik_Zadost_o_dotaci_z_rozpoctu_mesta.pdf
3/1 - img20210512_003.pdf
4/1 - 19._RM_20._5._2021_Pridelovani_bytu_Zamer_pronajmu_bytu_c._5_v_c._p._404_v_Bochove.pdf
5/1 - MUBO13852021_zamer_pacht_Bochov_ST.pdf
6/1 - SPU_dodatek_14.pdf
7/1 - Zapis_ze_schuze_socialni_komise_ze_dne_29.04.2021_byt_v_DPS_c._11.docx
8/1 - Zadost_o_prispevek_na_rybarske_zavody_2021.doc
8/2 - Pravidla_zavodu_2021.doc
8/3 - Rybarske_zavody_2021.jpg
9/1 - vyuctovani_Velikonocni_zajicek_4.4.2021.pdf
10/1 - ZS_Bochov.pdf
Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven 21. května 2021.
Všechny zmíněné přílohy jsou uloženy v kanceláři starosty u vytištěného originálu zápisu. V
elektronické podobě se přílohy nezveřejňují.
Rada města Bochov 19/2021
_________
Formát čísla usnesení: R/Označení usnesení/Číslo jednání/{ROK_JED_ZKR}
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