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Odkanalizování obce Bezděkov
V současné době probíhá v naší obci výstavba splaškové kanalizace, která je významným zásahem do
doposud poklidného života v obci. Účelem stavby
je odvedení splaškových vod z jednotlivých nemovitostí do gravitační kanalizace zakončené čerpací stanicí. Odtud budou odpadní vody čerpány a výtlačným řadem svedeny do obce Staré Čívice a následně
čištěny na centrální čistírně města Pardubic. Stavba
je rozdělena na následující objekty:
SO 01 – Splašková kanalizace – nově vybudovaná oddílná splašková kanalizace z potrubí PP DN
250mm v délce 2904m s osazením betonových revizních šachet DN 1000mm (81 ks).
SO 02 – ČSOV a výtlak splašků – ČSOV s akumulačním prostorem a s technologickým vybavením
a výtlačný řad PE 100RC – D90 v délce 4200m.

SO 03 – Přípojka NN pro ČSOV – přípojka NN pro
ČSOV a pro magneticko-indukční průtokoměr.
Termín dokončení kanalizace je dle smlouvy o dílo
v září 2017. Tímto Vás žádáme o schovívavost při dopravních omezeních, překopech chodníků a znečištění veřejného prostranství způsobené touto stavbou.

Seznámení s financováním akce:
Cena díla
28.543.900,Uznatelné náklady MZe
28.531.000,Dotace Mze
19.972.000,Vlastní zdroje
8.571.900,Další neuznatelné náklady jsou na kanalizační přípojky, technický dozor stavebníka, autorský dozor,
koordinátor BOZP, archeologický výzkum, aj.

Seznámení s průběhem akce „ Odkanalizování obce Bezděkov“.
Dne 15. 8. 2013 vydal Městys Choltice Územní rozhodnutí na akci „Odkanalizování obce Bezděkov“.
Dne 19. 1. 2015 vydal Magistrát města Pardubice
rozhodnutí k provedení vodního díla (stavby) „Odkanalizování obce Bezděkov“.
Dne 30. 6. 2015 podala obec Bezděkov žádost o spolupráci při výstavbě společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice z důvodu vysoké měrné nákladovosti na jednoho připojeného obyvatele. Představenstvo
společnosti odsouhlasilo vybudování čerpací stanice
a výtlaku splašků na vlastní náklady.
Dne 27. 7. 2015 podala obec Bezděkov žádost
o zařazení akce do „ Seznamu akcí Programu MZe
129 250“ Podprogram 129 253 – Podpora výstavby
a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací
pro veřejnou potřebu.
Dne 7. 12. 2015 vydal Městys Choltice Územní rozhodnutí na výstavbu splaškových kanalizačních přípojek.

Dne 9. 5. 2016 bylo vydáno rozhodnutí Magistrátu
města Pardubic na změnu stavebníka u stavebních
objektů SO 02 (ČSOV a výtlak splašků) a SO 03
(přípojka NN pro ČSOV) ze stávajícího stavebníka
Obec Bezděkov na nového stavebníka Vodovody
a kanalizace Pardubice, a.s. Tato společnost provedla
výběrové řízení na provedení stavebních prací v souvislosti s výstavbou čerpací stanice odpadních vod
a výtlaku splaškových (výtlačného řadu) s napojením na kanalizační síť města Pardubice. Zhotovitelem se stala společnost Gasco s cenou 11.349.726,Kč s DPH, která zahájila práce dne 25. 8. 2016.
Dne 9. 6. 2016 proběhlo výběrové řízení na technický dozor investora (TDI), který zajišťuje výkon nad
prováděním stavby, jakož i v období po dokončení
stavby. Výběrové řízení na TDI zajišťoval advokát
Mgr. Ing. Tomáš Veselý. Ve lhůtě pro podání nabídek byly doručeny 4 nabídky.

Výsledky výběrového řízení na TDI:
Identifikační údaje
Nabídka uchazeče v Kč s DPH
MEDIUM projekt v.o.s., Pardubice
405.350,ENVICONS s.r.o., Pardubice
423.500,FRAM Consult a.s., Praha
431.970,SOLICITE projekt s.r.o., Praha
481.338,Dne 15. 7. 2016 se sešla hodnotící komise k oteví- ťoval advokát Mgr. Ing. Tomáš Veselý. Toto řízení
rání obálek s nabídkami uchazečů na zhotovitele proběhlo dvoukolově. Nejlevnější nabídka byla od
gravitační splaškové kanalizace a k posouzení kva- společnosti Vodohospodářské stavby Teplice s celifikace uchazečů. Předpokládaná cena před výběro- nou 30.134.962,-Kč s DPH. Následně proběhla dne
vým řízením byla 30.327.670,-Kč s DPH. Výběrové 10. 8. 2016 elektronická aukce.
řízení na zhotovitele této kanalizace v obci zajišVýsledky výběrového řízení:
Identifikační údaje
Nabídka uchazeče v Kč s DPH
GASCO spol. s.r.o. Pardubice
28.543.900,KARETA s.r.o. Bruntál
28.917.790,AQUASYS spol. s.r.o. Žďár nad Sázavou
29.632.900,ZEPRIS s.r.o. Praha
29.874.900,Vodohospodářské stavby spol. s.r.o. Teplice
30.134.962,Stavitelství ŘEHOŘ, s.r.o. Černošice
30.347.459,VPK Suchý s.r.o. Zásmuky
34.876.828,Dne 26. 8. 2016 byla se zhotovitelem Gasco spol. s.r.o. Dne 8. 9. 2016 proběhlo výběrové řízení na zhotoPardubice podepsána smlouva o dílo. Záruční lhůta je vitele veřejných částí kanalizačních přípojek v délce 912,3 m. Jedná se o napojení 120 nemovitostí.
sjednána v délce 60 měsíců od dokončení díla.
Dne 30. 8. 2016 byly zaslány na MZe doplňující do- Předpokládaná cena před výběrovým řízením byla
klady k žádosti o evidenci akce a žádost o mimořád- 6.897.000,-Kč s DPH.
né navýšení dotace z 65% na 70%.
Výsledky výběrového řízení:
Identifikační údaje
Nabídka uchazeče v Kč s DPH
Building Expert, s.r.o., Praha
3.145.649,Gasco spol. s.r.o., Pardubice
3.572.566,KVIS Pardubice a.s.
4.233.489,Z důvodu, že na kanalizační přípojky nelze čerpat s.r.o. Praha podepsána smlouva o dílo. Záruční lhůta
dotace, odsouhlasilo zastupitelstvo obce příspěvek je sjednána v délce 60 měsíců od dokončení díla.
občanům z rozpočtu obce ve výši 1.000,-Kč za 1m na Dne 16. 11. 2016 byla schválena smlouva o úvěr, na
pořízení veřejných částí těchto přípojek a uhrazení financování stavby, od České spořitelny, a.s. ve výši
poplatku za umístění přípojek do tělesa komunikace 8.000.000,-Kč na dobu 15 let.
Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Výsledná Dne 25. 1. 2017 byla podána žádost na Pardubický
paušální cena za občana na 1m kanalizační přípoj- kraj o poskytnutí dotace ve výši 10% (2.850.000,-Kč).
ky je 2.448,- Kč. Vycházeli jsme z výpočtu výsledná Dne 16. 2. 2017 bylo MZe vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 13.172.000,-Kč.
cena / vzdálenost – příspěvek obce.
Dne 27. 9. 2016 byla uzavřena dohoda o provede- Výstavba kanalizace bude mít jednoznačně pozitivní I. Fáze záchranného archeologického výzkumu ní vliv na životní prostředí. Současné čištění odpads organizací Východočeské muzeum v Pardubicích. ních vod u většiny zástavby nesplňuje parametry pro
Předpokládané náklady na tuto fázi jsou 277.211,-Kč vypouštění vyčištěných odpadních vod do recipientů nebo vsaků. To má za následek zhoršenou kvalitu
s DPH.
Dne 29. 9. 2016 bylo MZe vydáno rozhodnutí o po- vod ve vodotečích a může mít vliv na kontaminaci
vod podzemních.
skytnutí dotace pro rok 2016 ve výši 6.800.000,-Kč.
Dne 30. 9. 2016 byla se zhotovitelem Building Expert,

Informace o stavu třídění odpadů v roce 2016
Dlouhodobý trend snižování produkce komunálního odpadu v naší obci stále pokračuje. U biologicky rozložitelného odpadu došlo k velkému nárůstu
sebraného množství. A pokud jde o tříděné složky
odpadů, tak i zde došlo k viditelnému nárůstu vytří-

děného množství u papíru a plastů. Ostatní složky
tříděného odpadu zůstaly plus mínus nastejno jako
v předchozích letech. Sami si můžete porovnat hodnoty za posledních 6 uplynulých let v následujících
tabulkách.

Směsný komunální odpad získaný od občanů a rekreačních objektů v obci Bezděkov
Směsný komunální odpad

Rok

Celkem (t)

Na občana (kg/ob.)

2011

82,84

281,8

2012

84,70

279,5

2013

83,60

258,0

2014

79,54

244,7

2015

76,78

248,5

2016

75,17

241,7

Biologicky rozložitelný odpad získaný od občanů a rekreačních objektů v obci Bezděkov
BIO odpad

Rok

Celkem (t)

Na občana (kg/ob.)

2011

5,461

18,6

2012

6,355

21,0

2013

9,424

29,1

2014

14,480

44,6

2015

14,505

46,9

2016

23,84

76,7

Sebraný tříděný odpad v obci Bezděkov
Tříděný odpad
Rok

Kov
(kg/ob.)

Sklo barevné (kg/ob.)

Sklo bílé (kg/ob.)

Papír (kg/ob.)

Plast (kg/ob.)

2011

7,1

0

11,1

21

2012

5,2

2

10

22,4

2013

5,3

3,6

9

21,2

2014

5,8

3,3

8,5

20,1

2015

6,4

4,1

9,9

18,6

0,1

13,2

21,9

0,5

2016

10,2

Bílý kontejner na textil:
patří: veškeré oděvy, boty, hračky (měkké, tvrdé), kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky, povlečení, atd.
nepatří: mokré, plesnivé, zeminou a ropnými látkami znečištěné oděvy, průmyslové ústřižky látek

přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků,
balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků
a další výrobky z plastů, pěnový polystyren a nápojové kartony
nepatří: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

Žlutý kontejner:
patří: výrobky označené symbolem a označením
PET, HDPE, LDPE, PP, PS nebo číslem 1, 2, 4, 5, 6
nebo 7. Dále fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté
PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických

Modrý kontejner:
patří: výrobky označené symbolem a označením
PAP nebo číslem 20, 21 nebo 22. Dále časopisy,
noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem

Co do kterého kontejneru patří a co ne:

můžete také vhazovat, nevadí ani papír s kancelářskými sponkami
nepatří: celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový,
mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. A použité
pleny taky nepatří do kontejneru na papír, ale do
popelnice!

Bílý kontejner - zvon:
patří: sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád
či zavařenin a rozbité skleničky
nepatří: keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená
a pokovená skla.

Zelený kontejner - zvon:
patří: barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken
a ze dveří.
nepatří: keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená
a pokovená skla

Šedý kontejner:
patří: výrobky označené symbolem a označením FE
a AL nebo číslem 40 a 41 železné a neželezné kovy
(plechovky, konzervy, železo apod.), hliník a nápojové
plechovky z něj vyrobené, obaly od čokolád, tavených
sýrů, paštik, víčka od jogurtů, hliníkové nádobí a další.
nepatří: kovové obaly od nebezpečných látek, fólie
z hliníku spojené s dalším jiným materiálem (obaly
od instantních polévek apod.).

Sběrný dvůr Přelouč

Výběr poplatků na rok 2017

I v letošním roce mají naši občané možnost využívat
sběrný dvůr v Přelouči. Mohou zde bezplatně, na
základě prokázání trvalého pobytu v Bezděkově (po
předložení občanského průkazu), odložit velkoobjemový odpad (koberce, linolea, nábytek, apod.), nebezpečný odpad (barvy, obaly od barev, oleje, baterie, léky, apod.) a kompostovatelný odpad, který
pochází z domácností a zahrad. Stejně tak i pneumatiky z automobilů s hmotností do 3,5 tuny. V případě většího množství je zde možné zdarma odložit
i využitelné složky – papír, plasty, sklo a tetrapak.
Dále zde občané mohou v rámci zpětného odběru
zdarma odložit použitá elektrozařízení pocházející
z domácností. Rozebraná zařízení s obsahem chlorﬂuorovodíku (lednice, mrazáky) platí přímo občan
(600,-Kč/kus).

Termíny výběrů poplatků v letošním roce jsou
čtvrtky 16. 3., 23. 3. a 30.3., vždy od 18 do 19 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Poplatky je také možno poslat na bankovní účet obce:
Číslo účtu je 1205475389/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho domu. Do poznámky uveďte vždy počet a druh poplatku a částku.
(Příklad: 3 x 500 TKO, 3 x 50 kanalizace, 1 x 50 pes.)
Po zaplacené poplatku si přijďte vyzvednout na
obecní úřad samolepku, kterou je potřeba do konce
dubna nalepit na popelnici. Popelnice bez této samolepky nebudou od května vyváženy.
Výše poplatků na rok 2017
TKO: 500,-Kč na osobu / 500,-Kč na rekreační objekt
Osvobození od poplatku TKO:
- děti do 3 let a to do konce roku, ve kterém dítě
tohoto roku dosáhne,
- poplatníci, kteří se dlouhodobě nepřetržitě a prokazatelně po dobu minimálně šesti po sobě jdoucích měsících nezdržují na území obce Bezděkov.
O tomto je třeba písemně informovat OÚ.
Psi:
50,-Kč první pes
100,-Kč každý další pes
Kanalizace:
50,-Kč na osobu.

Sběrný dvůr ﬁrmy SOP a.s. se nachází na adrese
Pardubická 1630 v Přelouči.
Otevírací doba:
Pondělí
13:00 až 17:00
Středa
10:00 až 15:00
Pátek
13:00 až 17:00
Sobota
8:00 až 12:00

Obecní úřad Vás srdečně zve na

Dětský karneval
který se bude konat v sobotu 25. března 2017 od 15 hodin, v sále obecní hospody.
Všechny děti srdečně zveme.

