Rada města Bochov 19/2022

ZÁPIS
Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 17. 5. 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: Robert Kajzar

Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání, kontrola usnesení
2. Zajištění mobilní toalety u hradu Hartenštejn
3. Příspěvek města na podporu jezdeckých závodů v roce 2022
4. Nákup litinových laviček
5. Nákup čtečky čipů psů, koček a dalších zvířat
6. Nové IP telefony pro knihovnu
7. Žádost kulturní komise při Radě města Bochov o příspěvek na akci ,,Lomihnát 2022"
8. Aktualizace údajů o MŠ Bochov v Rejstříku škol
9. Přijetí daru do MŠ Bochov – lednice s mrazákem
10. Nákup 200 ks pohledů s leteckým snímkem hradu Hartenštejn určených pro prodej v infocentru
11. Letní dětský tábor v k. ú. Sovolusky
12. Pronájem prostor kulturního domu v Bochově
13. Letní tábor v k. ú. Sovolusky
1. Zahájení a schválení programu jednání, kontrola usnesení - předkládá: Miroslav Egert
usnesení č. R/204/19/22
Rada města vzala na vědomí zápis z 18. jednání Rady města ze dne 9.5.2022, 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. Zajištění mobilní toalety u hradu Hartenštejn - předkládá: Zuzana Záluská
Důvodová zpráva:
Jako v předchozích letech je zapotřebí zajistit umístění mobilní toalety pod hrad Hartenštejn v
období turistické sezóny, tzn. od června do konce října (cca 23 týdnů). Oslovená firma TOI TOI
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sanitární systémy s. r. o. nabízí umístění 1 mobilní toalety bez možnosti mytí rukou (servis 1 x týdně)
za týdenní nájemné 590,- Kč bez DPH.
usnesení č. R/205/19/22
Rada města projednala předložený materiál a:
I. souhlasí s umístěním jedné mobilní toalety pod hrad Hartenštejn v době turistické sezóny r. 2022
dle cenové nabídky od firmy TOI TOI sanitární systémy s. r. o., celková cena do 14.000,- Kč bez DPH
(23. týdnů)
II. ukládá pracovnici MěÚ Bochov úseku správy majetku města, aby zajistila objednávku.
Termín do: 31. 5. 2022
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
3. Příspěvek města na podporu jezdeckých závodů v roce 2022 - předkládá: Zuzana Záluská
Důvodová zpráva:
Spolek Jezdecká společnost Kočík Stružná, z. s. podal dne 3. 5. 2022 žádost o poskytnutí dotace ve
výši 20.200,- Kč na uspořádání jezdeckých závodů, které jsou součástí kvalifikací na MČR dětí,
juniorů, mladých jezdců a seniorů Karlovarského kraje. V roce 2020 město Bochov poskytlo
příspěvek ve výši 20.020,- Kč a v roce 2021 ve výši 20.021,- Kč.

usnesení č. R/206/19/22
Rada města projednala předložený materiál a:
I. bere na vědomí žádost Jezdecké společnosti Kočík Stružná, z. s. o příspěvek ve výši 20.200,- Kč na
uspořádání jezdeckých závodů dne 28. 5. 2022, příspěvek bude použit na uspořádání závodů a
ocenění startujících
II. schvaluje příspěvek ve výši 20.200,- Kč na podporu jezdeckých závodů dne 28. 5. 2022
III. ukládá pracovnici MěÚ Bochov úseku správy majetku města, aby vypracovala Smlouvu o
poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Bochov na rok 2022
Termín do: 23. 5. 2022
IV. pověřuje starostu, aby jménem města smlouvu podepsal.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 1 (L. Chalupný), Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
4. Nákup litinových laviček - předkládá: Zuzana Záluská
Důvodová zpráva:
Z důvodu plánovaného umístění lavic na nám. Míru v blízkosti obchodního domu a v Zahradní ulici v
Bochově je zapotřebí dokoupit 3 ks litinových laviček.

usnesení č. R/207/19/22
Rada města projednala předložený návrh a:
schvaluje nákup 3 ks nových litinových laviček v celkové ceně do 18.000,- s DPH včetně dopravy.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
5. Nákup čtečky čipů psů, koček a dalších zvířat - předkládá: František Belbl
Důvodová zpráva:
Z důvodu potřeby ztotožnění psů, koček a dalších zvířat je zapotřebí koupit čtečku čipů. Čtečka
Read-V8 má vlastní aplikaci pro android, spolupracuje se všemi druhy exportních dat a čte všechny
čipy v ČR a SR.
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usnesení č. R/208/19/22
Rada města projednala předložený návrh a:
schvaluje nákup čtečky čipů psů, koček a dalších zvířat Read-V8 za cenu do 5.000,- Kč včetně DPH
pro potřeby města Bochov.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
6. Nové IP telefony pro knihovnu - předkládá: František Belbl
Důvodová zpráva:
Oba IP-PT telefony z roku 2016 umístěné v knihovně města Bochov dosluhují a často se na ně nelze
dovolat. Dle technika p. Eszenyiho tyto telefony nelze nijak opravit a po jejich podrobné diagnostice
doporučuje jejich výměnu. V rámci výměny proběhne i změna technologie z IP-PT na IP, která má
nižší poruchovost.
usnesení č. R/209/19/22
Rada města projednala předložený návrh a:
schvaluje nákup 2 ks IP telefonů Panasonic KX-NT551X-B včetně instalace a propojení s ústřednou
za cenu do 11.500,- Kč včetně DPH pro potřeby knihovny města Bochov. Dodání a instalaci zajistí fa.
Tomáš Eszenyi.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
7. Žádost kulturní komise při Radě města Bochov o příspěvek na akci ,,Lomihnát 2022" předkládá: Kamila Altmanová
Důvodová zpráva:
Kulturní komise při Radě města plánuje 25.6.2022 uskutečnit kulturní akci ,,Lomihnát 2022" a žádá
o finanční příspěvek 12.000,-Kč, ze kterého budou částečně uhrazeny ceny pro účastníky a pronájem
,,živého stolního fotbálku".

usnesení č. R/210/19/22
Rada města projednala předloženou žádost Komise kulturní při RM a :
I. schvaluje příspěvek ve výši 12.000,- Kč na pořádání akce „Lomihnát 2022“, která se bude konat
dne 25.6.2022, startovné bude vybíráno takto: 600,- Kč za jeden tým
II. ukládá pokladní MěÚ Bochov, aby příspěvky proplatila.
Termín do: 20.6.2022
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
8. Aktualizace údajů o MŠ Bochov v Rejstříku škol - předkládá: Jaroslava Toušová
Důvodová zpráva:
Město Bochov obdrželo žádost od ředitelky MŠ Bochov Mgr. Lucie Černokové o souhlas s aktualizací
kapacity dětí ve školském rejstříku. V současné době je zde uvedena kapacita Mateřské školy 62
žáků a školní jídelny 70 osob. Paní ředitelka Mgr. Lucie Černoková by chtěla kapacitu mateřské
školy snížit na 50 žáků a kapacitu jídelny nechat na 70 osobách.

usnesení č. R/211/19/22
Rada města jako zřizovatel MŠ Bochov projednala předložený materiál a:
I. souhlasí se změnou kapacity uvedené ve školském rejstříku Mateřské školy Bochov, Zahradní
315, z 62 na 50 dětí
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II. ukládá pracovnici MěÚ Bochov na ekonomickém úseku, aby o tomto usnesení informovala
ředitelku mateřské školy.
Termín do : 31.5.2022
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
9. Přijetí daru do MŠ Bochov – lednice s mrazákem - předkládá: Jaroslava Toušová
Důvodová zpráva:
Město Bochov obdrželo žádost od ředitelky MŠ Bochov Mgr. Lucie Černokové o souhlas s přijetím
hmotného neinvestičního daru do Mateřské školy Bochov. MŠ Bochov by mělo dostat novou lednici s
mrazákem značky HISENSE v hodnotě 8.989,90 Kč.

usnesení č. R/212/19/22
Rada města jako zřizovatel MŠ Bochov projednala předloženou žádost a:
I. souhlasí s přijetím hmotného neinvestičního daru – nové lednice s mrazákem značky HISENSE v
ceně 8.989,90 Kč do majetku Mateřské školy
II. ukládá pracovnici MěÚ Bochov na ekonomickém úseku, aby o tomto usnesení informovala
ředitelku mateřské školy.
Termín do : 31.5.2022
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
10. Nákup 200 ks pohledů s leteckým snímkem hradu Hartenštejn určených pro prodej v
infocentru - předkládá: Kamila Altmanová
Důvodová zpráva:
Pracovnice infocentra žádá o schválení nákupu 200 ks pohledů s leteckým snímkem hradu
Hartenštejn určených pro prodej v infocentru z důvodu propagace města Bochov a obohacení
sortimentu zboží prodávaného v infocentru.
usnesení č. R/213/19/22
Rada města projednala předložený materiál a:
I. schvaluje nákup 200 ks pohledů s leteckým snímkem hradu Hartenštejn určených pro prodej v
infocentru od firmy Vydavatelství Ivan Rillich, sídlem Na Bahamách 231, 382 79 Frymburk, za cenu
4,1,- Kč/ks včetně DPH s doporučenou prodejní cenou 6,- Kč/ks včetně DPH v celkové ceně 820,- Kč
včetně DPH
II. ukládá pracovnici infocentra, aby provedla opravu platného ceníku zboží prodávaného
v infocentru.
Termín do: 20.5.2022
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
11. Letní dětský tábor v k. ú. Sovolusky - předkládá: Andrea Podskočová
Důvodová zpráva:
Dne 6. 5. 2022 byla MěÚ Bochov doručena žádost sdružení LDT STŘELA,z.s. zastoupené p. Barborou
Slámovou o povolení provozování letního dětského tábora v prostoru „U starého mlýna“ Sovolusky
na soukromých pozemcích kat. č. 698/1, 698/2 a 697/3 v období od 9. 7. do 23. 7. 2022 s počtem cca
50 účastníků.
usnesení č. R/214/19/22
Rada města projednala předložený materiál a:
I. povoluje vybudování letního dětského tábora STŘELA - sdružení pro letní táborovou činnost
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Buštěhrad, v k. ú. Sovolusky „U starého mlýna“ na poz. p. č. 698/1, 698/2 a 697/3 v období od 9. 7.
2022 do 23. 7. 2022 za těchto podmínek:
- likvidaci komunálního odpadu vyřešit s firmou Marius Pedersen a.s.
- vzhledem k tomu, že vlastníkem pozemku není Město Bochov, je nutné domluvit bližší podmínky
přímo s vlastníky pozemku p. Pavlem Palivcem, bytem Sovolusky a Ing. Vladimírem Krůtou, bytem
Karlovy Vary – Stará Role
- účastníci tábora nebudou rozdělávat ohně v blízkosti menší než 50 m od okraje lesních porostů v
okolí tábora
- dřevo na oheň je nutno předem domluvit s lesním hospodářem Služby města Bochov
- účastníci tábora budou zachovávat pořádek v táboře i na okolních pozemcích a v lesích
- vzhledem k tomu, že se uvedené pozemky nachází v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně, je
nutné mít souhlas od Povodí Vltavy, s. p. závod Berounka, Denisovo nábř. č. p. 14, 301 00 Plzeň
II. ukládá pracovnici MěÚ Bochov úseku správy majetku města, aby o tomto usnesení vyrozuměla
žadatele.
Termín do: 25. 5. 2022
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
12. Pronájem prostor kulturního domu v Bochově - předkládá: Andrea Podskočová
Důvodová zpráva:
Dne 28.4.2022 byla podána žádost o pronájem prostor kulturního domu za účelem akce „Ples obce
Andělská Hora“

usnesení č. R/215/19/22
Rada města projednala předloženou žádost a:
I. schvaluje pronájem sálu a výčepu kulturního domu obci Andělská Hora zastoupenou starostkou
obce Bc. Miloslavou Křimskou, na pořádání plesu dne 28.1.2023, žadatel uhradí nájemné ve výši
2.000,- Kč, doplatek za poskytnuté služby a po ukončení akce provede řádný úklid, včetně
dezinfekce, sálu kulturního domu
II. ukládá pracovnici MěÚ Bochov, úseku správy majetku města, aby vypracovala nájemní smlouvu,
předala a převzala prostory kulturního domu.
Termín do: 28.1.2023
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
13. Letní tábor v k. ú. Sovolusky - předkládá: Andrea Podskočová
Důvodová zpráva:
Ing. Pavel Rous požádal MěÚ Bochov o povolení vybudování letního dětského tábora v k. ú.
Sovolusky na poz. p. č. 951 (louka u řeky Střely v údolí mezi obcemi Sovolusky a Lachovice) v období
od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022, č. j. MUBO/2160/2022 (viz příloha).

usnesení č. R/216/19/22
Rada města projednala předložený materiál a:
I. povoluje vybudování letního dětského tábora Ing. Pavlu Rousovi ze Žiliny v k. ú. Sovolusky na poz.
p. č. 951 v období od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 za těchto podmínek:
- provozovatel doloží smlouvu o odstranění komunálního odpadu s Technickou službou města Toužim
- vzhledem k tomu, že vlastníkem pozemku není Město Bochov, je nutné bližší podmínky dohodnout
přímo s vlastníkem pozemku p. Pavlem Palivcem, bytem Sovolusky 18, Bochov
- účastníci tábora nebudou rozdělávat ohně v blízkosti menší než 50 m od okraje lesních porostů v
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okolí tábora
- dřevo na oheň je nutno předem domluvit s lesním hospodářem města Bochov
- účastníci tábora budou zachovávat pořádek v táboře i na okolních pozemcích a v lesích
- vzhledem k tomu, že se uvedené pozemky nachází v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně, je
nutné mít souhlas od Povodí Vltavy, s. p. závod Berounka, Denisovo nábř. č. p. 14, 301 00 Plzeň 1
II. ukládá pracovnici MěÚ Bochov úseku správy majetku města, aby o tomto usnesení vyrozuměla
žadatele.
Termín do: 29. 5. 2022
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Miroslav Egert
starosta

Luboš Chalupný
místostarosta

Robert Kajzar
ověřovatel

Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven 18. května 2022.
Všechny zmíněné přílohy jsou uloženy v kanceláři starosty u vytištěného originálu zápisu. V
elektronické podobě se přílohy nezveřejňují.
Rada města Bochov 19/2022
_________
Formát čísla usnesení: R/Označení usnesení/Číslo jednání/Zkrácený rok jednání
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