Zastupitelstvo města Bochov 1/2022

ZÁPIS
Z 1. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BOCHOV DNE 10. 3. 2022

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Diskuze je v zápisu zmíněna pouze v případě, kdy se někdo z přítomných do diskuze zapojil.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.
Místo konání: Infocentrum na radnici
Předsedající: starosta Miroslav Egert
Hodina zahájení: 18:00
Přítomni: Josef Baloušek, Miroslav Egert, Mgr. Marta Giorgiutti, Luboš Chalupný, Robert Kajzar,
Miluše Pechočiaková, Václav Spejchal, Pavel Šlechta, Otakar Veselý, Milan Vodička, Mgr. Michaela
Vonšovská, Naděžda Zoglauerová
Omluveni: Miroslav Chlup, Mgr. Monika Macháčková, Petr Šedivka
Zapisovatel: Pavla Čížková
Ověřovatelé: Mgr. Marta Giorgiutti, Josef Baloušek
Návrhová komise: Milan Vodička, Luboš Chalupný

Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu 1. zasedání zastupitelstva města v roce 2022
2. Ověření zápisu z 5. zasedání zastupitelstva v roce 2021, kontrola usnesení
3. Volba návrhové komise
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Zpráva Kontrolního výboru při ZM, projednání jeho úkolů
6. Zpráva Finančního výboru při ZM, projednání jeho úkolů
7. Informace o rozpočtovém opatření č. 11/2021, 12/2021 a 1/2022
8. Informace o ukončení akce “Modernizace Městské knihovny Bochov“
9. Informace o VŘ na projekt „Rekonstrukce malé vodní nádrže v k. ú. Údrč na parcele p. č. 47“
10. Inventarizace majetku města k 31. 12. 2021
11. Jmenování komise pro likvidaci nepotřebného majetku města Bochov
12. Projednání přidělení příspěvku na OFFROAD TRIAL v roce 2022
13. Informace o zvýšení školného v MŠ Bochov
14. Projednání žádosti o prominutí úroků z prodlení
15. Věcná břemena - služebnosti: č. IV-12-0017358, VB/1, Bochov, KV, ul. Dlážděná, pč. 80/1, kNN a
č. IV-12—0012967/02
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1. Zahájení a schválení programu 1. zasedání zastupitelstva města v roce 2022 předkládá: Miroslav Egert
Důvodová zpráva:
Starosta, jako předsedající, přivítal přítomné zastupitele a občany a zahájil 1. zasedání zastupitelstva
města Bochov v roce 2022. Konstatoval, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a je přítomno
12 členů ZM. Zapisovatelkou byla určena paní Pavla Čížková. Dále informoval, že diskuze proběhne
ke každému bodu zvlášť, a že jednotlivá usnesení budou přijímána ihned po projednání bodu
programu. Starosta sděluje, že do dnešního programu byly zařazeny, oproti původnímu programu, 2
podbody v bodě Různé.
Před zahájením jednání vyzval starosta přítomného p. Holovačka z Herstošic, aby informoval ZM o
svém návrhu, který doručil 9.3.2022 na MěÚ Bochov. Pan Holovačko sdělil, že na MěÚ Bochov
předložil písemnost s návrhem na zřízení osadního výboru v Herstošicích. Dále informoval, že
požádal starostu, aby tento návrh byl projednán v dnešním jednání ZM. Starosta uvedl, že tento
návrh nebude v dnešním jednání projednáván, protože se jedná o zásadní rozhodnutí ZM, podklady k
takovému rozhodnutí musí dostat zastupitelé nejméně 7 dní předem. Starosta přislíbil, že tento
návrh bude projednán ve 2 jednání ZM Bochov, které se bude konat 24.3.2022.
Následně starosta přednesl upravený program 1. zasedání ZM Bochov v roce 2022.
usnesení č. UZM/1/1/22
ZM schvaluje upravený program 1. jednání ZM Bochov v roce 2022.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

2. Ověření zápisu z 5. zasedání zastupitelstva v roce 2021, kontrola usnesení - předkládá:
Miroslav Egert
Důvodová zpráva:
Pan Otakar Veselý a pan Josef Baloušek, kteří byli ověřovateli zápisu z 5. zasedání ZM v roce 2021
prohlásili, že tento zápis četli a zápis souhlasí s průběhem jednání.
Poté byla provedena kontrola usnesení z 5. zasedání ZM v roce 2021 ze dne 15.12.2021.
Všechny úkoly byly splněny. Evidence úkolů je vedena v systému ERAZ.
usnesení č. UZM/1/2/22
ZM bere na vědomí informaci o ověření zápisu z minulého jednání ZM a provedenou kontrolu
usnesení.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

3. Volba návrhové komise - předkládá: Miroslav Egert
Důvodová zpráva:
Za členy návrhové komise byli starostou navrženi pan Luboš Chalupný a pan Milan Vodička.
usnesení č. UZM/1/3/22
ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Luboš Chalupný a p. Milan Vodička.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

4. Volba ověřovatelů zápisu - předkládá: Miroslav Egert
Důvodová zpráva:
Za ověřovatele zápisu byli starostou navrženi pan Josef Baloušek a Mgr. Marta Giorgiutti.
usnesení č. UZM/1/4/22
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ZM schvaluje ověřovatele zápisu z 1. zasedání ZM Bochov v roce 2022 p. Josefa Balouška a Mgr.
Martu Giorgiutti.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

5. Zpráva Kontrolního výboru při ZM, projednání jeho úkolů - předkládá: Miroslav Egert
Důvodová zpráva:
Starosta informoval ZM, že k dnešnímu dni nebyla provedena KV navrhovaná kontrola evidence
místních poplatků za psy, neboť MěÚ je doposud zaneprázdněn zaváděním nového poplatku za
komunální odpad. Kontrola poplatků za psy bude provedena do konce června 2022, poté RM schválí
nákup čtečky psích čipů.
Starosta Miroslav Egert vyzval člena kontrolního výboru, aby podal zprávu o činnosti výboru za
období mezi jednáními ZM.
Předseda KV p. Josef Baloušek informoval ZM, že KV nemá žádné body k projednání v dnešním
jednání ZM.
usnesení č. UZM/1/5/22
ZM bere na vědomí, že Kontrolní výbor nemá žádné materiály ani podněty k projednání na tomto
zasedání ZM.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

6. Zpráva Finančního výboru při ZM, projednání jeho úkolů - předkládá: Otakar Veselý
Důvodová zpráva:
Starosta Miroslav Egert vyzval předsedu finančního výboru, aby podal zprávu o činnosti výboru za
období mezi jednáními ZM.
Předseda FV p. Veselý uvedl, že nemá žádné materiály k projednání ani žádná opatření.
usnesení č. UZM/1/6/22
ZM bere na vědomí, že Finanční výbor nemá žádné materiály ani podněty k projednání na tomto
zasedání ZM.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

7. Informace o rozpočtovém opatření č. 11/2021, 12/2021 a 1/2022 - předkládá: Hana
Svobodová
Důvodová zpráva:
Ekonomický úsek informuje o rozpočtovém opatření č. 11/2021 a 12/2021 schváleném na jednání RM
č. 45 ze dne 16.12.2021 a rozpočtovém opatření č. 1/2022 schváleném RM č. 8 dne 28.2.2022.

usnesení č. UZM/1/7/22
ZM bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 11/2021, které bylo schváleno RM č. 45
dne 16.12.2021, a to usnesením číslo R/539/45/21.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
usnesení č. UZM/1/8/22
ZM bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 12/2021, které bylo schváleno RM č. 45
dne 16.12.2021, a to usnesením číslo R/540/45/21.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
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usnesení č. UZM/1/9/22
ZM bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 1/2022, které bylo schváleno RM č. 8 dne
28.2.2022, a to usnesením číslo R/80/8/22.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

8. Informace o ukončení akce “Modernizace Městské knihovny Bochov“ - předkládá:
Zuzana Záluská
Důvodová zpráva:
Na podzim loňského roku byla dokončena akce s názvem „Modernizace Městské knihovny Bochov“,
na kterou byla požadována dotace z Programu rozvoje venkova SZIF - prostřednictvím MAS Kraj
živých vod ve výši 221.520,- Kč z celkových předpokládaných výdajů ve výši 1.199.139,- Kč (stavební
práce, zhotovení oken a dveří a inventář). V průběhu akce se navýšilo zhotovení inventáře o 28.424,Kč a byly provedeny další práce nad rámec dotace jako nová elektroinstalace, rekonstrukce vytápění,
parapety k oknům, rozvody IT a alarmu, vše v celkové hodnotě 513.916,79 Kč. Celkové náklady na
Modernizaci Městské knihovny Bochov tak vzrostly na částku 1.713.055,79 Kč. Po dokončení akce
byla následně v říjnu r. 2021 podána žádost o platbu dle uzavřené Dohody o poskytnutí dotace z
Programu rozvoje venkova ČR ze Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), na jejímž
základě byla ze strany SZIF provedena fyzická a administrativní kontrola. Dne 14. 2. 2022 bylo
městu doručeno „Oznámení o výši dotace“. V oznámení se uvádí, že při ověření způsobilosti výdajů a
splnění podmínek pravidel pro poskytování dotace nebyly zjištěny skutečnosti, které by vedly ke
snížení požadované dotace, a proto město Bochov obdrží dotaci v celé výši, tj. 221.520,- Kč. Přiznaná
dotace byla připsána na účet města dne 28. 2. 2022.

usnesení č. UZM/1/10/22
ZM bere na vědomí informaci o ukončení a vyúčtování akce s názvem „Modernizace Městské
knihovny Bochov“ s celkovými výdaji ve výši 1.713.055,79 Kč, poskytnutá dotace z Programu rozvoje
venkova z rozpočtu SZIF ve výši 221.520,- Kč.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

9. Informace o VŘ na projekt „Rekonstrukce malé vodní nádrže v k. ú. Údrč na parcele p.
č. 47“ - předkládá: Zuzana Záluská
Důvodová zpráva:
Na 1. zasedání Zastupitelstva města Bochov v roce 2021 dne 18. 3. 2021 bylo schváleno podání
žádosti o poskytnutí dotace z programu č. 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a
malých vodních nádržích - 2.etapa" v podprogramu č. 129 393 „Podpora opatření na rybnících a
malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí - 2.etapa" Ministerstva zemědělství České republiky,
jedná se o dotaci na akci "Rekonstrukce malé vodní nádrže v k. ú. Údrč", celkové předpokládané
výdaje stavby byly 2.089.422,30 Kč včetně 21% DPH, požadovaná výše dotace ve výši 1.208.757,- Kč,
což odpovídá 70% z výdajů stavby. Město Bochov obdrželo v říjnu r. 2021 tzv. Souhlas se zadáním
akce a podmíněný příslib dotace. Pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na výše uvedenou akci
bylo zapotřebí zajistit výběrového řízení dle podmínek pravidel a souhlasu se zadáním akce
Ministerstva zemědělství ČR. Dne 17. 1. 2022 bylo Radou města Bochov schváleno vyhlášení
výběrového řízení VZMR s názvem „Rekonstrukce malé vodní nádrže v k. ú. Údrč na parcele p. č.
47“. Byly podány celkem 3 nabídky a to od fi GRACCULUS s. r. o. se sídlem Toužim, dále od fi
ZISTAV s. r. o. se sídlem Karlovy Vary a od fi PROJEKT PLUS KLATOVY spol. s r. o. se sídlem
Klatovy. Podané nabídky byly v souladu s hodnotícími kritérii stanovenými Výzvou k podání nabídek
a hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny. Nejvhodnější nabídku podala fi GRACCULUS s. r. o. se
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sídlem Toužim s cenou za dílo ve výši 2.064.242,23 Kč vč. DPH.

usnesení č. UZM/1/11/22
ZM bere na vědomí informaci o provedeném VŘ na projekt "Rekonstrukce malé vodní nádrže v k.
ú. Údrč na parcele p. č. 47“
ZM schvaluje stavební práce na rekonstrukci vodní nádrže v obci Údrč na p. č. 47 od firmy
GRACCULUS s. r. o. se sídlem Toužim s cenou za dílo ve výši 2.064.242,23 Kč vč. DPH
ZM pověřuje starostu, aby jménem města podepsal potřebnou smlouvu.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

10. Inventarizace majetku města k 31. 12. 2021 - předkládá: Zuzana Záluská
Důvodová zpráva:
V období od 14. 12. 2021 do 11. 2. 2022 byla provedena inventarizace majetku a závazků města
Bochov ke dni 31. 12. 2021. Inventarizační zpráva č. j. MUBO/1182/2022 spolu s návrhem majetku
na vyřazení je přílohou.

usnesení č. UZM/1/12/22
I. ZM bere na vědomí předloženou Inventarizační zprávu o provedení inventarizace majetku,
pohledávek a závazků města Bochov k 31. 12. 2021
II. ZM schvaluje vyřazení majetku navrženého k likvidaci uvedeného v příloze č. 1 inventurního
zápisu ze dne 11. 2. 2022 v celkové výši 482.365,09 Kč dle jednotlivých účtů, jedná se o majetek
nepotřebný, poškozený nebo zcela znehodnocený či zmařené investice.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

11. Jmenování komise pro likvidaci nepotřebného majetku města Bochov - předkládá:
Zuzana Záluská
Důvodová zpráva:
Starosta Miroslav Egert navrhuje, aby ZM jmenovalo Komisi pro likvidaci nepotřebného majetku
města Bochov.
usnesení č. UZM/1/13/22
ZM jmenuje komisi pro likvidaci nepotřebného majetku města Bochov ve složení: p. Zuzana
Záluská, p. Jaroslava Toušová, p. František Belbl st.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

12. Projednání přidělení příspěvku na OFFROAD TRIAL v roce 2022 - předkládá: Zuzana
Záluská
Důvodová zpráva:
Slečna Markéta Vybíhalová podala žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 130.000,- Kč
na zajištění účasti na MČR OFFROAD TRIAL a Evropě (SK) a dále na uspořádání soutěže „OFFROAD
TRIAL“, která se bude konat stejně jako v předchozích letech na podzim r. 2022 v Bochovském
lesíku. V předchozích letech byla dotace vždy poskytována p. Tomáši Vybíhalovi, v r. 2020 obdržel
částku ve výši 85.000,- Kč a v r. 2021 ve výši 20.000,- Kč.
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usnesení č. UZM/1/14/22
I. ZM bere na vědomí žádost sl. Markéty Vybíhalové o poskytnutí příspěvku na pořádání a účast na
soutěžích v OFF ROAD TRIAL v roce 2022
II. ZM schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 85.000,- Kč na zajištění účasti na MČR
OFFROAD TRIAL Republika a Evropa a pořádání soutěže v Bochově, dle pravidel pro poskytování
dotací z rozpočtu města Bochov
III. ZM pověřuje starostu, aby jménem města podepsal potřebnou smlouvu.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

13. Informace o zvýšení školného v MŠ Bochov - předkládá: Jaroslava Toušová
Důvodová zpráva:
Město Bochov obdrželo od ředitelky Mateřské školy Bochov Mgr. Lucie Černokové oznámení o
navýšení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Bochov od nového školního roku 2022/2023 o 100,Kč/za měsíc tj. na 400,- Kč/ za měsíc (zvýšení je v kompetenci ředitelky MŠ).

usnesení č. UZM/1/15/22
ZM bere na vědomí oznámení ředitelky MŠ Bochov o navýšení měsíční úplaty za předškolní
vzdělávání v Mateřské škole Bochov ze stávající částky 300,- Kč na částku 400,- Kč pro dítě na jeden
měsíc, a to s účinností od nového školního roku 2022/2023.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

14. Projednání žádosti o prominutí úroků z prodlení - předkládá: Zuzana Záluská
Důvodová zpráva:
Na začátku roku 2022 podal p. xxxxxxxxxxxxžádost o odpuštění penále (poplatku z prodlení) v rámci
tzv. „Milostivého léta“. S výše uvedeným byla v r. 2012 sepsána dohoda o přistoupení k závazku za
dlužníka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a o uznání pohledávky za nájemné a vyúčtování za byt č. 6 v č. p.
410 v Bochově. Po sepsání této dohody bylo zastaveno soudní vymáhání. Pan xxxxxxuhradil
pohledávku na nájemném a také veškeré náklady řízení. Z důvodu pozastavení soudního vymáhání
nebylo možné zahrnout poplatky z prodlení do tzv. Milostivého léta, kde by poplatky z prodlení byly
státem odpuštěny. Vzhledem k uhrazení celé pohledávky včetně nákladů řízení navrhujeme odpustit
poplatek z prodlení tak, jak bylo učiněno v jiných případech v minulosti.

usnesení č. UZM/1/16/22
ZM bere na vědomí informaci o úhradě pohledávky na nájemném ve výši 152.789,- Kč a nákladů
řízení ve výši 57.506,- Kč za byt č. 6 v č. p. 404 v Bochově
ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení, neboť pohledávka na nájemném byla uhrazena.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

15. Věcná břemena - služebnosti: č. IV-12-0017358, VB/1, Bochov, KV, ul. Dlážděná, pč.
80/1, kNN a č. IV-12—0012967/02 - předkládá: Jitka Chalupná
Důvodová zpráva:
Městu byly předloženy 2 smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti.
1) Žádost společnosti Eplus spol. s r.o., která zastupuje ČEZ Distribuce, a.s., o uzavření „Smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0017358, VB/1, Bochov, KV, ul. Dlážděná, pč. 80/1,
kNN“ v rámci stavby distribučního zařízení – zemní kabelové vedení nn umístěné na poz.p.č. 80/1,
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poz.p.č. 4697/13 a poz.p. č. 4697/14 v k.ú. Bochov, obec Bochov dle GP č. 803-8465/2021. Délka
břemene je 5 m, jednorázová náhrada za zřízení břemene činí 1.000,- Kč + DPH (200,- Kč za běžný
metr sítě + DPH).
2) Žádost společnosti MONTPROJEKT, a.s., která zastupuje ČEZ Distribuce, a.s., o uzavření
„Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0012967/02“, v rámci stavby
distribučního zařízení – zemní kabelové vedení nn umístěné na poz.p.č. 2089/1, poz.p.č. 2089/10 a
poz.p. č. 2089/20 v k.ú. Dlouhá Lomnice dle GP č. 345-8262/2021. Délka břemene je 61,87 m,
jednorázová náhrada za zřízení břemene činí 9.300,- Kč + DPH (150,- Kč za běžný metr sítě + DPH).

usnesení č. UZM/1/17/22
I. ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0017358,
VB/1, Bochov, KV, ul. Dlážděná, pč. 80/1, kNN“ smluvní strany jsou město Bochov (strana povinná) a
ČEZ Distribuce a.s. (strana oprávněná) – předmětem smlouvy je právo strany oprávněné umístit,
provozovat, opravovat, udržovat a modernizovat zařízení distribuční soustavy (akce: "Bochov, KV, ul
Dlážděná, pč. 80/1, kNN") na poz.p.č. 80/1, poz.p.č. 4697/132 a poz.p.č. 4697/17 v k.ú. Bochov dle
GP č. 803-8465/2021, věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou, jednorázová finanční náhrada
za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 1.000,- Kč (+ DPH), délka věcného břemene je 5 m
II. ZM pověřuje starostu, aby jménem města podepsal smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
usnesení č. UZM/1/18/22
I. ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0012967/02“,
smluvní strany jsou město Bochov (strana povinná) a ČEZ Distribuce a.s. (strana oprávněná) –
předmětem smlouvy je právo strany oprávněné umístit, provozovat, opravovat, udržovat a
modernizovat zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení nn umístěné na poz.p.č. 2089/1,
poz.p.č. 2089/10 a poz.p. č. 2089/20 v k.ú. Dlouhá Lomnice dle GP č. 345-8262/2021, věcné
břemeno se sjednává na dobu neurčitou, jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene
se sjednává ve výši 9.300,- Kč (+ DPH), délka věcného břemene je 61,87 m
II. ZM pověřuje starostu, aby jménem města podepsal smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Pavla Čížková
zapisovatel

Mgr. Marta Giorgiutti

Josef Baloušek
ověřovatelé
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Milan Vodička

Luboš Chalupný
návrhová komise

Miroslav Egert
starosta

Luboš Chalupný
místostarosta

Jednání bylo ukončeno v 18:45 hodin.
Zápis byl vyhotoven 16. března 2022.
Všechny zmíněné přílohy jsou uloženy v kanceláři starosty u vytištěného originálu zápisu. V
elektronické podobě se přílohy nezveřejňují.
Zastupitelstvo města Bochov 1/2022
_________
Formát čísla usnesení: UZM/Číslo jednání/Označení usnesení/Zkrácený rok jednání
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