Rada města Bochov 22/2021

ZÁPIS
Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 10. 6. 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
Ověřovatel: Otakar Veselý

Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání, kontrola usnesení
2. Výsledek hospodaření společnosti Služby města Bochov, s.r.o. za rok 2020
3. Projednání doplňkových stavebních prací "Modernizace Městské knihovny Bochov"
4. Projednání zhotovení požárních ucpávek v objektu Bochov č.p. 3
5. Příspěvek města pro Bruníkův kočičí spolek Bezblešek
6. Dodávka betonových obrubníků na zpevnění svahu
7. Dodatek ke smlouvě o dílo "Modernizace Městské knihovny Bochov"
8. Prodloužení nájmů bytů v domě č. p. 404 v Bochově
9. Vyhotovení znaleckého posudku pro ocenění pozemků určených k převodu do vlastnictví města
Bochov
10. Žádost kulturní komise při Radě města Bochov o příspěvek na akci ,,Rodinný den plný her,
tvoření a zábavy"
11. Odměna pro ředitelku 2. ZŠ Bochov
12. Žádost o ukončení nájemního vztahu
13. Nákup zboží pro prodej v infocentru

1. Zahájení a schválení programu jednání, kontrola usnesení - předkládá: Miroslav Egert
usnesením č. R/261/22/21
Rada města vzala na vědomí zápis z 21. jednání Rady města ze dne 3.6.2021, 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.

Splnit do

Zadavatel

Řešitelé

UKOL-RM-0145

Tříkrálová koleda 2021 - zajistit zákonný průběh sbírky a
vyúčtováními

Číslo materiálů

Stav
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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-0233 Žádost o odkoupení části poz.p.č. 232/7 v k.ú. Bochov - zajistit GP
26.05.21 15:54 5

---

7.07.21 15:53

Miroslav Egert

Š. Čížková (Přijal)

UKOL-RM-0234

Žádost o prodej poz.p.č. 531/3 v k.ú. Herstošice - objednat znalecký
posudek

26.05.21 15:55 6

---

7.07.21 15:54

Miroslav Egert

Š. Čížková (Přijal)

UKOL-RM-0235

Žádost o odkoupení části poz.p.č. 2388 v k.ú. Dlouhá Lomnice informovat zájemce, GP, posudek, zvěřejnit

26.05.21 15:56 7

---

30.07.21 15:55 Miroslav Egert

Š. Čížková (Přijal)

UKOL-RM-0236

V řešení

V řešení

V řešení

Žádost o prodej části poz.p.č. 2558/1 v k.ú. Bochov - informovat
žadatele, GP, posudek, zveřejnit

26.05.21 15:57 8

---

7.07.21 15:56

Š. Čížková (Nerozhodl)

Miroslav Egert

Rozpracovaný

Žádost o zrušení věcného břemene chůze a jízdy zřízeného u
UKOL-RM-0238 poz.p.č. 2299/5 a 2299/6 v k.ú. Dlouhá Lomnice - předložit k
projednání ZM
26.05.21 15:58 10

---

31.07.21 15:57 Miroslav Egert

Š. Čížková (Přijal)

V řešení

Předložení návrhu pro dělení pozemků ve vlastnictví města Bochov
UKOL-RM-0239 pro výstavbu rodinných domů v obci Údrč - předložit k projednání
ZM
26.05.21 15:58 11

---

31.07.21 15:57 Miroslav Egert

Š. Čížková (Přijal)

UKOL-RM-0241

Projednání provedení strojní údržby víceúčelového sportoviště u ZŠ
v Bochově - vypracovat objednávku

26.05.21 16:00 16

---

31.05.21 15:59 Miroslav Egert

M. Roštejnská (Nerozhodl)

UKOL-RM-0242

V řešení

Rozpracovaný

Prezentace města v týdeníku 5+2 Karlovarský kraj v roce 2021 zajistit prezentaci

26.05.21 16:01 18

---

31.05.21 16:00 Miroslav Egert

K. Altmanová (Přijal)

V řešení

UKOL-RM-0250 Žádost o ukončení nájmu bytu v DPS - ukončení nájemního vztahu
2.06.21 17:38

4

15.06.21 17:36 Miroslav Egert

--Z. Záluská (Přijal)

UKOL-RM-0254

Pronájem prostor kulturního domu v Bochově - vyhotovit nájemní
smlouvu, předat a převzít KD

2.06.21 17:41

10

29.06.21 17:40 Miroslav Egert

V řešení

R/243/20/21

V řešení

M. Roštejnská (Přijal)
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UKOL-RM-0255

Pronájem prostor kulturního domu v Bochově- vyhotovit nájemní
smlouvu, předat a převzít KD

2.06.21 17:42

10

R/244/20/21

7.07.21 17:40

Miroslav Egert

M. Roštejnská (Přijal)

UKOL-RM-0256

Pronájem prostor kulturního domu v Bochově- vyhotovit nájemní
smlouvu, předat a převzít KD

2.06.21 17:42

10

12.07.21 17:41 Miroslav Egert

R/245/20/21

Projednání provedení roční hlavní kontroly zařízení dětských hřišť a
sportovišť u ZŠ v Bochově - vyhotovit objednávku

2.06.21 17:44

11

---

Vyhodnocení žádostí - nabídek - prodej poz.p.č. 2386/2 v k.ú.
Dlouhá Lomnice - předložit k projednání ZM

9.06.21 17:03

4

---

Vyhodnocení žádostí - nabídek - prodej poz.p.č. 95/5 a poz.p.č. 95/7
v k.ú. Nové Kounice- předložit k projednání ZM

9.06.21 17:05

5

---

Vyhodnocení žádostí - nabídek - prodej poz.p.č. 423/7 v k.ú. Javorná
u Toužimi- předložit k projednání ZM

9.06.21 17:05

6

---

Vyhodnocení žádostí - nabídek - prodej poz.p.č. 8/8 v k.ú. Telečpředložit k projednání ZM

9.06.21 17:05

7

---

Čeká na přijetí

Š. Čížková (Nerozhodl)

UKOL-RM-0264

Žádost o vyjádření k návrhu - Bochov,KV,N.Chloumek - informovat
žadatele

9.06.21 17:06

9

14.06.21 17:05 Miroslav Egert

Čeká na přijetí

Š. Čížková (Nerozhodl)

UKOL-RM-0263

24.06.21 18:04 Miroslav Egert

Čeká na přijetí

Š. Čížková (Nerozhodl)

UKOL-RM-0262

24.06.21 18:04 Miroslav Egert

Čeká na přijetí

Š. Čížková (Nerozhodl)

UKOL-RM-0261

24.06.21 18:03 Miroslav Egert

V řešení

M. Roštejnská (Přijal)

UKOL-RM-0260

24.06.21 18:01 Miroslav Egert

V řešení

M. Roštejnská (Přijal)

UKOL-RM-0257

15.06.21 17:42 Miroslav Egert

V řešení

---

Čeká na přijetí

Š. Čížková (Nerozhodl)

UKOL-RM-0265

Příspěvek na opravu fasády domu č.p. 382 v Bochově - proplatit
příspěvek

9.06.21 17:07

12

---

Čeká na přijetí

18.06.21 17:06 Miroslav Egert
J. Toušová (Nerozhodl)
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. Výsledek hospodaření společnosti Služby města Bochov, s.r.o. za rok 2020 - předkládá:
Hana Svobodová
Důvodová zpráva:
Ekonomický úsek předkládá ke schválení účetní závěrku (rozvahu a výkaz zisků a ztrát) a zprávu o
výsledku hospodaření společnosti Služby města Bochov, s.r.o. za rok 2020. Podle předložené účetní
závěrky hospodařila společnost v roce 2020 se ztrátou -520.549,23 Kč, celkový majetek společnosti k
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31.12.2020 je ve výši 5,774.331,58 Kč. Výsledek hospodaření jednotlivých středisek je součástí
předložené zprávy.
Přílohy:
Příloha č. 1: ucetni_zaverka_SMB_2020.pdf
Příloha č. 2: zprava_hospodareni_SMB_2020.pdf
usnesením č. R/262/22/21
Rada města jako valná hromada obchodní společnosti Služby města Bochov, s.r.o.
projednala předložené hospodaření společnosti za rok 2020 a:
schvaluje:
a) účetní závěrku za rok 2020
b) zprávu o hospodaření v roce 2020
c) hospodářský výsledek za rok 2020.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
usnesením č. R/263/22/21
Rada města jako valná hromada obchodní společnosti Služby města Bochov, s.r.o.
projednala návrh na zúčtování ztráty, která byla výsledkem hospodaření v roce 2020 a:
schvaluje převod vykázané ztráty na účet 429 - neuhrazená ztráta z minulých let.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

3. Projednání doplňkových stavebních prací "Modernizace Městské knihovny Bochov" předkládá: Mgr. et Bc. Tomáš Krejčí
Důvodová zpráva:
V rámci "Modernizace Městské knihovny Bochov", v nedotační části, jsou doplňkové stavební práce
týkající se opravení zhlaví trámového stropu, dozdívek ostění stavebních otvorů, venkovního pilíře
ÚT, sádrokartonového obkladu v okolí dřevěného schodiště do podkroví, nové podlahoviny v
podkroví, příplatkovému dezénu podlahoviny v prostorách oddělení knihovny. Podrobný rozpis
materiálu a práce je v přiloženém položkovém rozpočtu.
Přílohy:
Příloha č. 1: CN_1_Modernizace_Mestske_knihovny_Bochov.xlsx
usnesením č. R/264/22/21
Rada města projednala předložený materiál a:
I. schvaluje doplňkové stavební práce v objektu knihovny Bochov č.p. 59, v rámci akce
"Modernizace Městské knihovny Bochov", nedotační části, v celkové ceně za realizaci 112.833,- Kč
včetně 21% DPH, dle předložené cenové nabídky od společnosti KV Realinvest s.r.o., Karlovy Vary
II. ukládá pracovníku MěÚ Bochov úseku správy majetku města, aby oslovil společnost KV
Realinvest s.r.o., Karlovy Vary a vyhotovil potřebnou objednávku
Termín do: 18.6.2021
III. pověřuje starostu, aby jménem města tuto objednávku podepsal.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

4. Projednání zhotovení požárních ucpávek v objektu Bochov č.p. 3 - předkládá: Mgr. et
Bc. Tomáš Krejčí
Důvodová zpráva:
V rámci rekonstrukce objektu "Dům služeb Bochov", náměstí Míru č.p. 3, je potřeba zhotovit požární
ucpávky prostupů v konstrukcích oddělující jednotlivé požární úseky budovy. Tyto ucpávky budou
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zhotoveny odbornou firmou Požární výzbroj a výstroj Karlovy Vary s.r.o., v souladu s PBŘ objektu.
Přílohy:
Příloha č. 1: Dum_sluzeb_Bochov_pozarni_ucpavky.pdf
usnesením č. R/265/22/21
Rada města projednala předložený materiál a:
I. schvaluje zhotovení požárních ucpávek prostupů v požárně dělících konstrukcích, v rámci
rekonstrukce Domu služeb Bochov č.p. 3, v celkové ceně 23.773,- Kč včetně 21% DPH, dle
předložené cenové nabídky od firmy Požární výzbroj a výstroj Karlovy Vary s.r.o., Karlovy Vary
II. ukládá pracovníku MěÚ Bochov, úseku správy majetku města, aby oslovil firmu Požární výzbroj a
výstroj Karlovy Vary s.r.o., Karlovy Vary a vyhotovil potřebnou objednávku
Termín do: 9.4.2021
III. pověřuje starostu, aby jménem města tuto objednávku podepsal.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

5. Příspěvek města pro Bruníkův kočičí spolek Bezblešek - předkládá: Zuzana Záluská
Důvodová zpráva:
Bruníkův kočičí spolek Bezblešek, z. s. podal žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši
10.000,- na materiál k vylepšení zázemí pro kočky (útulek). Spolek Bezblešek funguje jako útulek a
zajišťuje odchyt toulavých opuštěných koček a plošné kastrační akce. Město Bochov v předchozích
letech
neposkytlo
výše
uvedenému
spolku
žádný
příspěvek.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
usnesením č. R/266/22/21
Rada města projednala předloženou žádost a:
I. bere na vědomí žádost Bruníkův kočičí spolek Bezblešek, z. s. sídlem Karlovy Vary o poskytnutí
příspěvku ve výši 10.000,- Kč na materiál k vylepšení zázemí pro kočky
II. schvaluje příspěvek ve výši 3.000,- Kč na vylepšení zázemí pro kočky
III. ukládá pracovnici MěÚ Bochov úseku správy majetku města, aby vypracovala Smlouvu o
poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Bochov na rok 2021
Termín do: 30. 6. 2021
IV. pověřuje starostu, aby jménem města smlouvu podepsal.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

6. Dodávka betonových obrubníků na zpevnění svahu - předkládá: Zuzana Záluská
Důvodová zpráva:
Z důvodu zpevnění svahu u nového sportoviště v areálu u ZŠ Bochov bylo nutno zakoupit větší
množství betonových obrubníků oproti původnímu plánu. Jedná se celkem o 41 ks obrubníků
betonových 100x5x25 cm do bet. lože v celkové hodnotě 18.863,90 Kč vč. DPH.
Přílohy:
Příloha č. 1: 22._RM_10._6._2021_Dodavka_beton._obrubniku.xls
usnesením č. R/267/22/21
Rada města projednala předložený materiál a:
schvaluje dodávku 41 ks obrubníků 100x5x25 cm do betonové lože na zpevnění svahu u nového
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sportoviště, v celkové ceně 18.863,90 Kč včetně DPH od firmy TEWIKO systems, s. r. o.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

7. Dodatek ke smlouvě o dílo "Modernizace Městské knihovny Bochov" - předkládá:
Zuzana Záluská
Důvodová zpráva:
Dne 26. 8. 2020 byla uzavřena Smlouva o dílo č. KVR06/2020 s firmou KV Realinvest, s. r. o. na akci
„Modernizace Městské knihovny Bochov“ s cenou za dílo 685.931,59 Kč vč, DPH. Během realizace
akce došlo ke změně oproti původnímu rozpočtu, a to v místnosti zádveří m. č. 1.01 z technických
důvodů nebylo možno provést rastrový kazetový podhled a byla zaměněna podlahová krytina.
Rastrový kazetový podhled byl nahrazen sádrokartonovou konstrukcí a podlahová krytina byla
změněna na dlažbu. Součástí dlažby je také nový poklop vodoměrné šachty. Na základě těchto
skutečností byl vypracován Změnový list č. 1 s výkazem méněprací a víceprací, dle kterého se
navyšuje celková cena za dílo o 3.767,44 Kč vč. DPH, který je přílohou.
Přílohy:
Příloha č. 1: 22._RM_10._6._2021_KV_Realinvest_ZL_1_Modernizace_Mestske_knihovny_Bochov.xlsx
usnesením č. R/268/22/21
Rada města projednala předložený materiál a:
I. souhlasí se změnovým listem č. 1, který bude součástí Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. KVR
06/2020 s fi KV Realinvest, s.r.o.; cena za dílo dle změnového listu bude navýšena o 3.767,44 Kč
na částku 689.699,03 Kč vč. DPH
II. pověřuje starostu, aby jménem města dodatek podepsal.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

8. Prodloužení nájmů bytů v domě č. p. 404 v Bochově - předkládá: Zuzana Záluská
Důvodová zpráva:
Město Bochov uzavírá v domě na nám. Míru č. p. 404 v Bochově nájemní smlouvy na dobu určitou (1
roku), byla to jedna z podmínek Státního fondu rozvoje bydlení při výstavbě tohoto domu. Nyní je
potřeba prodloužit nájemní smlouvy od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022.
usnesením č. R/269/22/21
Rada města projednala předložený materiál a:
I. bere na vědomí uplynutí doby nájemního vztahu (1 roku) s nájemci bytů v domě na náměstí Míru
č. p. 404 v Bochově:
Nájemník

Číslo
bytu

Poznámka

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

1

dohoda č. 16

xxxxxxxxxxxxxxx

2

dohoda č. 6

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3

dohoda č. 15

xxxxxxxxxxxxx

4

dohoda č. 8

xxxxxxxxxxxxxx

6

dohoda č. 8

xxxxxxxxxxxxxxx

8

dohoda č. 13

xxxxxxxxxxxxxx

9

dohoda č. 11

xxxxxxxxxxxx

10

dohoda č. 7

xxxxxxxxxxxxxxx

12

dohoda č. 8
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xxxxxxxxxxxxx

14

dohoda č. 1

II. schvaluje pronájem výše uvedených bytů v domě na náměstí Míru č. p. 404 v Bochově na dobu 1
roku, tj. od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022
III. ukládá pracovnici MěÚ Bochov úseku správy majetku města vypracování dohod k nájemním
smlouvám
Termín do: 30. 6. 2021
IV. pověřuje starostu, aby dohody jménem města podepsal.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

9. Vyhotovení znaleckého posudku pro ocenění pozemků určených k převodu do
vlastnictví města Bochov - předkládá: Šárka Čížková
Důvodová zpráva:
Záměrem města Bochov je převést do jeho vlastnictví lesní pozemky a jednu ostatní plochu o
výměře cca 29 ha úplatným převodem z vlastnictví Kolegiátní kapitulu sv. Kosmy a Damiána ve
Staré Boleslavi. Jedná se o pozemky, které se nachází na území bývalého Muničního skladu Bochov.
Pro úplatný převod pozemků je nutné nechat vyhotovit znalecký posudek. Dle odhadce se cena za
vyhotovení znaleckého posudku - odhadu bude pohybovat mezi 23.000,- Kč a 27.000,- Kč, Kolegiátní
kapitula nepožaduje stanovení ceny zjištěné, ale pouze požaduje stanovit cenu obvyklou - dle které
by byl případný převod uskutečněn (pokud by byla stanovována cena zjištěná - cena odhadu by
mohla být ještě vyšší).
Přílohy:
Příloha č. 1: MS_Mirotice_KKSKaD.pdf
Příloha č. 2: MS_Kapitula_seznam.pdf
usnesením č. R/270/22/21
Rada města projednala předložený materiál a:
schvaluje vyhotovení znaleckého posudku pro stanovení ceny obvyklé pro záměr úplatného převodu
pozemků, které jsou součástí bývalého Muničního skladu Bochov v k.ú. Mirotice u Kozlova, z
vlastnictví Kolegiátní kapituly s. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi do vlastnictví města Bochov,
znalecký posudek vyhotoví Ing. Petr Šperer, cena za vyhotovení znaleckého posudku byla dohodnuta
v rozmezí 23.000,- Kč až 27.000,- Kč.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

10. Žádost kulturní komise při Radě města Bochov o příspěvek na akci ,,Rodinný den
plný her, tvoření a zábavy" - předkládá: Kamila Altmanová
Důvodová zpráva:
Kulturní komise při Radě města plánuje 17.7.2021 uskutečnit kulturní akci ,,Rodinný den plný her,
tvoření a zábavy" a žádá o finanční příspěvek 50.000,-Kč, ze kterého budou uhrazeny odměny pro
děti, potřeby na společné aktivity a dílničky, ozvučení a vystoupení kapely Liberate. Na akci je pro
účastníky zajištěno bezplatné testování na COVID - 19.
usnesením č. R/271/22/21
Rada města projednala předloženou žádost Komise kulturní při RM a :
I. schvaluje příspěvek ve výši 50.000,- Kč na pořádání kulturní akce ,,Rodinný den plný her, tvoření
a zábavy", která se bude konat dne 17.7.2021
II. ukládá pokladní MěÚ Bochov, aby příspěvek proplatila.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
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11. Odměna pro ředitelku 2. ZŠ Bochov - předkládá: Miroslav Egert
Důvodová zpráva:
Ředitelka 2. základní školy Bochov požádala RM o schválení odměny.
usnesením č. R/272/22/21
Rada města projednala předložený návrh a:
schvaluje odměnu pro ředitelku 2. základní školy Bochov ve výši xxxxxxxxxxxxza režim školy v
období mimořádných opatření, projektové řízení.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

12. Žádost o ukončení nájemního vztahu - předkládá: Magdalena Roštejnská
Důvodová zpráva:
Pan Emil Stašák požádal o ukončení Nájemní smlouvy č. 013/MAJ/N/2008 ohledně užívání kovových
kontejnerů ke dni 31. 5. 2021. Město Bochov tuto službu již několik let nevyužívá a p. Stašák ukončil
svou podnikatelskou činnost.
usnesením č. R/273/22/21
Rada města projednala předložený materiál a:
I. schvaluje ukončení smlouvy mezi městem Bochov a panem Emilem Stašákem
II. ukládá pracovnici MěÚ Bochov úseku správy majetku města, aby vypracovala dohodu o skončení
smluvního vztahu
Termín do: 30. 6. 2021
III. pověřuje starostu, aby jménem města smlouvu podepsal.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

13. Nákup zboží pro prodej v infocentru - předkládá: Kamila Altmanová
Důvodová zpráva:
Pracovnice infocentra žádá o schválení nákupu 100 ks ražených kolorovaných magnetek, 30 ks
turistických medailí a 30 ks oválných štítků na hole s motivem hradu Hartenštejn určených pro
prodej v infocentru z důvodu propagace města Bochov a obohacení sortimentu zboží prodávaného v
infocentru.
usnesením č. R/274/22/21
Rada města projednala předložený materiál a:
I. schvaluje nákup 100 ks ražených kolorovaných magnetek za cenu 31,- Kč/ks včetně DPH s
doporučenou prodejní cenou 35,- Kč včetně DPH v celkové ceně 3.100,- Kč, 30 ks turistických
medailí za cenu 62,- Kč/ks včetně DPH s doporučenou prodejní cenou 69,- Kč včetně DPH v celkové
ceně 1.860,- Kč a 30 ks oválných štítků na hole s motivem hradu Hartenštejn za cenu 32,- Kč/ks
včetně DPH s doporučenou prodejní cenou 35,- Kč včetně DPH v celkové ceně 960,- Kč určených pro
prodej v infocentru od firmy Moravská Mincovna s.r.o., sídlem Opavská 169/12, Rýmařov - Janovice
79501
II. ukládá pracovnici infocentra, aby provedla opravu platného ceníku zboží prodávaného
v infocentru.
Termín do: 15.6.2021
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
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Miroslav Egert
starosta

Luboš Chalupný
místostarosta

Otakar Veselý
ověřovatel

Seznam všech příloh (č. bodu/č. přílohy):
2/1 - ucetni_zaverka_SMB_2020.pdf
2/2 - zprava_hospodareni_SMB_2020.pdf
3/1 - CN_1_Modernizace_Mestske_knihovny_Bochov.xlsx
4/1 - Dum_sluzeb_Bochov_pozarni_ucpavky.pdf
6/1 - 22._RM_10._6._2021_Dodavka_beton._obrubniku.xls
7/1 - 22._RM_10._6._2021_KV_Realinvest_ZL_1_Modernizace_Mestske_knihovny_Bochov.xlsx
9/1 - MS_Mirotice_KKSKaD.pdf
9/2 - MS_Kapitula_seznam.pdf
Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven 11. června 2021.
Všechny zmíněné přílohy jsou uloženy v kanceláři starosty u vytištěného originálu zápisu. V
elektronické podobě se přílohy nezveřejňují.
Rada města Bochov 22/2021
_________
Formát čísla usnesení: R/Označení usnesení/Číslo jednání/{ROK_JED_ZKR}
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