Obec Bezděkov nad Metují
Zastupitelstvo obce
ZÁPIS
Z 1. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BEZDĚKOV NAD METUJÍ

V ROCE 2021
konaného dne 25. 3. 2021 od 19.00 hodin na sále pohostinství č.p. 32
___________________________________________________________________________
Přítomni:

Mgr. Miroslav Maroul, Martin Jirmann, Pavel Jansa, Lukáš Němec, Ing. Věra
Bílková, Martin Moravec, Jana Tošovská, Lukáš Petříček
9 členů zastupitelstva/ - ZO je usnášení schopné

Omluveni:

Eva Gennertová

Zapisovatelka:

Jana Košová

Ověřovatelé zápisu:

Lukáš Němec, Martin Moravec

Veřejnost:
22 občanů
___________________________________________________________________________
I. Volba ověřovatelů zápisu
Navržení ověřovatelé: Lukáš Němec, Martin Moravec
Usnesení č. 01/01/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje navržené ověřovatele zápisu
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 2

Usnesení bylo přijato.
___________________________________________________________________________
II. Kontrola plnění bodů zápisu z 5. zasedání ZO v roce 2020 konaného dne 10. 12. 2020
Přijatá usnesení jsou splněna nebo rozpracována.
___________________________________________________________________________

III. Program zasedání (návrh):
Body k usnesení:
1. Rozpočet obce pro rok 2021
2. Doplněk Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku (bez vypořádání) na nákup
knih do výměnného fondu Knihovny města Police nad Metují v rámci regionálních
knihovnických služeb
3. Tělovýchovná jednota Sokol Bezděkov nad Metují - žádost o neinvestiční
příspěvek z rozpočtu obce
4. Revokace usnesení č. 5/03/2020 Záměr obce (převzít) do vlastnictví pozemek a č.
10/05/2020 Smlouva o bezúplatný převod pozemku p. č. 139/1 - Cesta SJM
Nehněvajsovi
5. Kupní smlouva č. 2/2021 s ujednáním o zřízení předkupního práva - p. č. 290/25 a
290/34 – Jirmannovi
6. Posílení kapacity a zabezpečenosti Východočeské vodárenské soustavy – Smlouva
o nájmu pozemku a Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
pozemcích p. č. 1020 a p. č. 311/1 s Vodovody a kanalizací Náchod, a. s.
7. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů – Marius Pedersen, a. s.
8. Kupní smlouva č. 1/2021 – narovnání vlastnických hranic upřesnění dle
skutečného stavu – Jiří Štys x obec
9. Směnná smlouva č. 3/2021 s doplatkem – SJM Němcovi
10. Směnná smlouva č. 4/2021 s doplatkem – Petr Verner
11. 5512 – Požární ochrana - převod zůstatku z rozpočtu z roku 2020 na rok 2021 a
stanovení výše rozpočtu na rok 2021
12. Smlouva o poskytnutí daru – Za poklady Broumovska o.p.s.
13. Zásilkovna – Smlouva pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování
14. Opěrná zeď – Petr Jirmann
15. Vyhlášení výběrového řízení na projekt: „Podpora obnovy místních komunikací –
Obnova místní komunikace v obci Bezděkově nad Metují“ a
Vyhlášení výběrového řízení na projekt: „Komplexní úpravy veřejného
prostranství v areálu kostela, školy a fary v Bezděkově nad Metují – 1. ETAPA“.
16. Návrh řešení uložení vytlačené zeminy z akce „Splašková kanalizace a ČOV“
17. Zpevněná pochůzná plocha na hřbitově – chodníček kolem kostela
18. Výměna stávající dešťové kanalizace – „Drážka“
19. Splašková kanalizace od č.p. 179 a 178, přes pozemek p. č. 300/20, stoka „E“
20. Přípojka splaškové kanalizace od č.p. 209 vedená v pozemku obce p. č. 670
21. Budova školy – výměna plynového kotle

Usnesení č. 02/01/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje navržení program
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
___________________________________________________________________________

IV. Vlastní jednání
Body k usnesení:
1.

Rozpočet obce pro rok 2021
➢ Rozpočet obce byl řádně zveřejněn na úřední desce obce dne 5. 3. 2021 a vychází
z platného rozpočtového výhledu obce.

Usnesení č. 03/01/2021
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočet obce Bezděkov nad Metují jako schodkový, a to
s celkovými příjmy rozpočtu ve výši 34.186.439,- Kč, financováním ve výši 15.375.558,27 Kč,
celkovými výdaji rozpočtu ve výši 57.196.480,96 Kč a financování ve výši 23.933.081,96,- Kč
– z toho zapojení přebytku minulých let ve výši 15.375.558,27 Kč, smluvně zabezpečený úvěr
ve výši 8.557.523,69 Kč a splátkami úvěru ve výši 923.040,00 Kč. Současně Zastupitelstvo
obce schvaluje paragrafy jako závazné ukazatele rozpočtu.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
___________________________________________________________________________
2.

Doplněk Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku (bez vypořádání) na nákup
knih do výměnného fondu Knihovny města Police nad Metují v rámci regionálních
knihovnických služeb
➢ Příspěvek poskytován každoročně, a to dle aktuálního počtu obyvatel – 11,Kč/obyvatel.
➢ Celková výše příspěvku je pro rok 2021 ve výši 6.655, - Kč.

Usnesení č. 4/01/2021
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e uzavření Doplňku Smlouvy o poskytnutí finančního
příspěvku (bez vypořádání) na nákup knih do výměnného fondu Knihovny města Police nad
Metují v rámci regionálních knihovnických služeb pro rok 2021 ve výši 6.556, - Kč.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
___________________________________________________________________________
3. Tělovýchovná jednota Sokol Bezděkov nad Metují - žádost o neinvestiční příspěvek
z rozpočtu obce
➢ TJ Sokol Bezděkov nad Metují požádala obec o neinvestiční příspěvek z rozpočtu
obce.
➢ Výše příspěvku pro rok 2020 je navržen ve výši 40.000,- Kč, jako příspěvek na úhradu
energií pro provozování budovy tělocvičny a hřiště (dle znění předložené smlouvy).
➢ Příspěvek proběhne formou veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 5/01/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bezděkov nad Metují na rok
2021 TJ Sokolu Bezděkov nad Metují, z. s. a to ve výši 40.000,- Kč a zároveň pověřuje starostu
obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
___________________________________________________________________________
4.

Revokace usnesení č. 5/03/2020 Záměr obce (převzít) do vlastnictví pozemek a č.
10/05/2020 Smlouva o bezúplatný převod pozemku p. č. 139/1 - Cesta SJM
Nehněvajsovi
➢ Vlastníci pozemku Nehněvajsa Jiří a Nehněvajsová Marie, bytem č. p. 58, 549 64
Bezděkov nad Metují nabídli převést pozemek p. č. 139/1 do vlastnictví obce Bezděkov
nad Metují.
➢ Oznámení záměru obce převzít do vlastnictví, byl odsouhlasen usnesením ZO č.
05/03/2020 ze dne 13. 8. 2020 a vyvěšeno na úřední desce dne 14. 8. 2020.
➢ Smlouva o bezúplatný převod pozemku byla odsouhlasena usnesením ZO č. 10/05/2020
ze dne10. 12. 2020.
➢ Vlastníci pozemku dodatečně požádali o zrušení uvedené nabídky na převod pozemku
a žádají o revokaci usnesení.

Usnesení č. 6/01/2021
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 5/03/2020 a 10/05/2020 týkající se bezúplatného
převodu pozemku p. č. 139/1 do vlastnictví obce.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
___________________________________________________________________________
5. Kupní smlouva č. 2/2021 s ujednáním o zřízení předkupního práva - p. č. 290/25 a
290/34 – Jirmannovi
➢ Záměr obce o prodeji na výstavbu novostavby RD byl odsouhlasen usnesením ZO č.
05/04/2020 ze dne 2. 9. 2020 a zveřejněn na úřední desce dne 23. 11. 2020
➢ Výběr žadatele byl upřesněn usnesením č. 22/05/2020 ze dne 10. 12. 2020 na jehož
základě proběhlo dne 13. 1. 2020 losování, kterým byl taženo č. 4 – Filip Jirmann a
Markéta Jirmannová.
➢ Jirmannovi souhlasí s návrhem Kupní smlouvy č. 2/2021 s ujednáním o zřízení
předkupního práva.
Usnesení č. 7/01/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemků p. č. 290/25 s výměrou 824 m² - jiná plocha,
ostatní plocha a 290/34 s výměrou 74 m² - trvalý travní porost v k. ú. Bezděkov nad Metují za
Kč 500,-/m², včetně DPH, tzn. za celkovou sjednanou kupní cenu Kč 449.000,- manželům
Jirmannovým. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu Kupní smlouvy č. 2/2021
s ujednáním o zřízení předkupního práva.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
___________________________________________________________________________
6. Posílení kapacity a zabezpečenosti Východočeské vodárenské soustavy – Smlouva o
nájmu pozemku a Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
pozemcích p. č. 1020 a p. č. 311/1 s Vodovody a kanalizací Náchod, a. s.
➢ Pozemky p. č. 1020 – o výměře 12.763 m² - ostatní plocha, silnice a p. č. 311/1 o výměře
11.087 m² - ostatní plocha ostatní komunikace, v k. ú. Bezděkov nad Metují.
➢ Smlouvou o nájmu pozemku přenechává obec VVS k dočasnému užívání za účelem
přístupu ke stavbě „Posílení kapacity a zabezpečení Východočeské vodárenské soustavy
Náchod – Hradec Králové“.
➢ Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obec souhlasí s výstavbou
inženýrské sítě, která zůstane ve vlastnictví VVS.
Usnesení č. 8/01/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smluv s Vodovody a kanalizací Náchod, a. s. Smlouvou o nájmu pozemku a Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
pozemkové služebnosti inženýrské sítě a služebnosti něčeho se zdržet. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu k podpisu.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
___________________________________________________________________________
7. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů – Marius Pedersen, a. s.
➢ V souvislosti s platností nového zákona o odpadech vniká obci nová povinnost při
vybírání a odvádění poplatků za komunální odpad.
➢ Výše poplatku za KO se nyní hradí 800,-Kč/t, touto dohodou se poplatek upraví na 500,Kč/t do 200kg na jednoho občana – při překročení - 800,- kč/t.
Usnesení č. 9/01/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů
s dodavatelem Marius Pedersen, a.s. a pověřuje starostu k podpisu této dohody včetně příloh.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
___________________________________________________________________________
8.

Kupní smlouva č. 1/2021 – narovnání vlastnických hranic, upřesnění dle skutečného
stavu – Jiří Štys x obec
➢ Dne 7. 12. 2020 doručil obci p. Jiří Štys žádost o úpravu vlastnických hranic.
➢ Záměr obce o prodeji pozemku p. č. bylo odsouhlasen usnesením ZO č. 09/05/2020 ze
dne 10. 12. 2020.

➢ Oznámení záměru obce o prodeji bylo vyvěšeno d ne 21. 1. 2021.
Usnesení č. 10/01/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy č. 1/2021 na pozemek p. č. 701/4 s
výměrou 21 m² - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú Bezděkov nad Metují, který je definován
Geometrickým plánem č. 369-17/2021, za 60,- Kč/m², tzn. za celkovou kupní cenu Kč 1.260,a pověřuje starostu s uzavřením této smlouvy.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
___________________________________________________________________________
9.

Směnné smlouva č. 3/2021 s doplatkem – úprava vlastnických hranic, směna části
pozemků s doplatkem – SJM Němcovi x obec
➢ Obec projednala úpravu stávajících hranic a požádala o odkoupení části pozemků.
➢ Směna pozemků p. č. 300/27 (vlastník: Obec) a 311/7 – oddělené na základě
geometrického plánu č. 362-673/2020 ze dne 6. 1. 2021.
➢ Úprava vlastnických hranic byla odsouhlasena usn. č. 11/05/2020 ze dne 10. 12. 2020.
➢ Oznámení záměru obce bylo vyvěšeno dne 21. 1. 2021.
➢ Na pozemku p. č. 300/27 je umístěna sakrální stavba – křížek a vzrostlá lípa.

Usnesení č. 11/01/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Směnné smlouvy č. 3/2021 s doplatkem na pozemky
p. č. 311/7 o výměře 42 m² - ostatní plocha, jiná plocha a p. č. 300/27 o výměře 14 m² – trvalý
travní porost, vše v k. ú. Bezděkov nad Metují. Pozemky jsou definovány Geometrickým
plánem č. 362-673/2020, za 60,- Kč/m², tzn. za celkovou kupní cenu Kč 1.680,- a se
zakoupením sakrální stavby (křížku, Boží muka) a lípy srdčité za sjednanou kupní cenu ve výši
Kč 1.680,-. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu s uzavřením této smlouvy.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato.
___________________________________________________________________________
10. Směnná smlouva č. 4/2021 s doplatkem – úprava vlastnických hranic, směna části
pozemků s doplatkem – Petr Verner
➢ Obec požádala o odkoupení nezbytně nutné části pozemku, která se využívá jako cesta
ke hřbitovu, p. Verner požaduje odkoupit (směnit) část obecního pozemku před
vchodem do své nemovitosti.
➢ Směna pozemků p. č. 671/2 (vlastník: Obec) a 214/2 – oddělené na základě
geometrického plánu č. 364-675/2020 ze dne 11. 2. 2021.
➢ Úprava vlastnických hranic byla odsouhlasena usn. č.12/05/2020 ze dne 10. 12. 2020.
➢ Oznámení o záměru obce bylo vyvěšeno dne 21. 1. 2021.
Usnesení č. 12/01/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Směnné smlouvy č. 4/2021 s doplatkem na pozemky
p. č. 671/2 o výměře 34 m² - ostatní plocha, jiná plocha a p. č. 214/2 o výměře 86 m² - zahrada,
vše v k. ú. Bezděkov nad Metují. Pozemky jsou definovány Geometrickým plánem č. 362673/2020, za 60,- Kč/m², tzn. za celkovou kupní cenu Kč 3.120,- a pověřuje starostu
s uzavřením této smlouvy.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
___________________________________________________________________________
11. 5512 – Požární ochrana - převod zůstatku z rozpočtu z roku 2020 na rok 2021 a
stanovení výše rozpočtu na rok 2021
➢ Pan Jan Týfa (velitel JPO) požádal obec o převedení zůstatku rozpočtu z roku 2020 na
rok 2021 z důvodu jeho nevyčerpání v důsledku restrikcí akcí ( Covid-19 ).
➢ Nevyčerpaný zůstatek ve výši Kč 31.998,- chce použít na nákup vybavení.
➢ Dobrovolná část z rozpočtu obce je pro rok 2021 stanovena na částku Kč 40.000,-.
Usnesení č. 13/01/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem zůstatku rozpočtu z roku 2020 ve výši Kč 31.998,- na
5512 – Požární ochrana – dobrovolná část do roku 2021 a zároveň souhlasí s výší rozpočtu pro
činnost JPO Kč 40.000,- pro rok 2021.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
___________________________________________________________________________
12. Smlouva o poskytnutí daru – Za poklady Broumovska o. p. s
➢ Smlouva o poskytnutí peněžitého daru na hudební festival v kostelích Broumovska.
➢ Každoročně jsme přispívali částkou Kč 10.000,-.
➢ Za rok 2020 z důvodu výměny účetních bylo opomenuto dar zaslat, proto letos
zašleme za roky 2020 a 2021 najednou, celkem Kč 20.000,-.
Usnesení č. 14/01/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí se Smlouvou o poskytnutí daru na uhrazení části nákladů
spojených s hudebním festivalem Za poklady Broumovska 2021, za roky 2020 a 2021 v celkové
výši Kč 20.000,-.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
________________________________________________________________________
13. Zásilkovna – Smlouva pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování
➢ Možnost vyzvednout si zásilku nonstop – 24/7.
➢ Smlouva na dobu neurčitou s možností výpovědi 6 měsíců bez udání důvodu.
➢ Přenecháme bezúplatně plochu k užívání v max. výměře 2,04 m² na slunečném
pozemku, jinak musíme zajistit elektrickou energii.
➢ Poskytnutí zdarma – v případě, že odstoupíme do 1 roku, smluvní pokuta 10.000,-.
Usnesení č. 15/01/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí se Smlouvou pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho
provozování firmou Zásilkovna s.r.o.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
___________________________________________________________________________
14. Opěrná zeď – Petr Jirmann
➢ Pan Petr Jirman oslovil obec v předešlém období se žádostí o spolupráci s problémem
opěrné zdi mezi jeho pozemkem p. č. 332 (přístavbou dílny s niveletou podlahy - 0,0
m) a místní komunikací s úrovní vozovky p. č. 70/1 (s niveletou + 2,4 m).
➢ Dne 8.10.2020 byla starostou obce a p. Košovou zaměřena opěrná zeď pro zajištění
podkladů rozhodování ZO o této záležitosti – její šířka, hloubka a délka – dále ceny
betonu, ocelové výztuže a přesunu hmot, bez práce s uložením betonu, výztuže,
bednění,…
➢ Předběžný výpočet dle předešlého bodu je 30.000,-Kč vč. DPH.
➢ Tato opěrná zeď je potřebná pro opěru obecní místní komunikace i pro žadatele.
Usnesení č. 16/01/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí s dodávkou betonu a ŽB výztuže do hodnoty 30.000,-Kč
z rozpočtu obce na výstavbu opěrné zdi mezi pozemkem p. č. 332 a pozemkem p. č. 70/1
v katastrálním území a v obci v Bezděkově nad Metují.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
___________________________________________________________________________
15. Vyhlášení výběrového řízení na projekt: „Podpora obnovy místních komunikací –
Obnova místní komunikace v obci Bezděkově nad Metují“ a
Vyhlášení výběrového řízení na projekt: „Komplexní úpravy veřejného prostranství
v areálu kostela, školy a fary v Bezděkově nad Metují – 1. ETAPA“.
➢ Usnesením č. 05/05/2020 bylo schváleno podání žádosti o poskytnutí podpory z MMR
ČR v podpora rozvoje regionů 2021 – DT117D8210A – Podpora obnovy místních
komunikací
o Celkově uznatelné výdaje - 10 mil., spolufinancování obcí je 20% z uznatelných
nákladů vč. DPH, tzn. 2 mil.
➢ Usnesením č. 07/05/2020 bylo schváleno podání žádosti o poskytnutí dotace z KHK –
21POVU1 – Komplexní úpravy veřejného prostranství v areálu kostela, školy a fary
v Bezděkově nad Metují.
o Celkově uznatelné výdaje – Kč 1.106 101,-, spolufinancování obcí je 50%
z uznatelných nákladů, tzn. Kč 553 101,23.
Usnesení č. 17/01/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením výběrového řízení zadané v otevřeném podlimitním
řízení na projekt: Opravy místních komunikací v Bezděkově nad Metují.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 18/01/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením výběrového řízení zadané v otevřeném podlimitním
řízení na projekt: Komplexní úprava veřejného prostranství v areálu kostela, školy a fary
v Bezděkově nad Metují – 1. ETAPA.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
16. Návrh řešení uložení vytlačené zeminy z akce „Splašková kanalizace a ČOV“
➢ Při kontrolních dnech na stavební akci „Splašková kanalizace a ČOV“ byla obec
požádána dodavatelem o zjištění možnosti uložit vytlačenou zeminu na svém katastru.
➢ Pro uložení zeminy se jeví jako jediné řešení – uložení na pozemky ve vlastnictví obce,
tzv. „Dražní kousky“.
➢ Pro projednání na příslušných úřadech byla zadána jednoduchá PD „Bezděkov nad
Metují – zelený koridor“ společnosti ŠINDLAR s.r.o. HK.
➢ Uvedená PD bude sloužit pro vyjádření úřadů potřebných pro vydání územního
rozhodnutí.
➢ V případě průchodnosti tohoto návrhu bude vypracována dokumentace k ÚR
společností ŠINDLAR s.r.o. HK s předpokládanými náklady 100 až 200 tisíc Kč (bez
DPH) dle požadavků a náročnosti PD k ÚR.
➢ Celkově se jedná o cca 8.000 m3 zemin s rozpočtovanými náklady na odvoz a uložení
ve výši cca 7.000.000,-Kč.
Usnesení č. 19/01/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým postupem při řešení možnosti uložit vytlačenou
zeminu na svém katastru vzniklou při realizaci stavební akce „Splašková kanalizace a ČOV“.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
17. Zpevněná pochůzná plocha na hřbitově – chodníček kolem kostela
➢ Vzhledem k hlinitému povrchu okolo kostela dochází po vodních srážkách k jeho
rozbředání a tím ke špatné schůdnosti.
➢ Je projednáno, odsouhlaseno s panem farářem Furtanem, že tato pochůzná plocha bude
ze strany obce zpevněna.
➢ Práce spočívají v těchto krocích :
• odtěžení zeminy
• položení drenážní trubky a kabelu VO
• štěrkový podklad a osazení neviditelného obrubníku z plastu

• povrchová pochůzná vrstva z pískovcové drti.
Usnesení č. 20/01/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým zpevněním pochůzných ploch na hřbitově –
chodníček kolem kostela.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

18. Výměna stávající dešťové kanalizace – „Drážka“
➢ Na základě provádění splaškové kanalizace v této části obce vyvstala nutnost vyměnit
stávající dešťovou kanalizaci před opravou asfaltové komunikace, a to vzhledem
k jejímu havarijnímu stavu.
➢ Výměnu bude provádět obec svými silami dle návrhu - PD – Ing. Kališ.
Usnesení č. 21/01/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí s výměnou stávající dešťové kanalizace – „Drážka“ v režii obce.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
19. Splašková kanalizace od č.p. 179 a 178, přes pozemek p. č. 300/20, stoka „E“
➢ Do PD na stavební akci „Splašková kanalizace“ nabylo zahrnuto odkanalizování č.p.
179 (Dubišarovi) a č.p. 178 (Jirman).
➢ Vzhledem k plánované výstavbě na pozemku p. č.
300/20 a vzhledem
k odkanalizování uvedených nemovitostí je navrženo provedení této větve – stoky „E“
– současně s celou stavební akcí.
➢ Vzhledem k vysoké ceně v případě zadání akce firmě, by byla tato stoka – „E“
provedena obcí, a to vlastními prostředky.
Usnesení č. 22/01/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením splašková kanalizace od č.p. 179 a 178, přes
pozemek p. č. 300/20, stoka „E“ přes pozemek p. č. 300/20, a to prostředky z rozpočtu obce.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
20. Přípojka splaškové kanalizace od č.p. 209 vedená v pozemku obce p. č. 670
➢ Při realizaci kanalizační splaškové stoky okolo budovy školy nemohla být upravena
její hloubka uložení, tak aby gravitačně odkanalizovala č.p. 209 (Bornovi).

➢ Projektant Ing. Kališ navrhuje osazení malé čerpací kontejnerové čerpací stanice
(podzemní, pojízdná) v pozemku p. č. 670 (MK) u č.p. 209 a odvedení splaškových
vod tlakovou hadicí do šachty u školy, kde bude napojena a gravitačně odteče do hlavní
ČOV obce.
➢ Tuto část kanalizační přípojky s ČS si zbuduje obec vlastními prostředky.
Usnesení č. 23/01/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením a navrženým řešením splaškové kanalizace od č. p.
209, která bude uložená v pozemku obce p. č. 670.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

21. Budova ZŠ – výměna plynového kotle, úpravy rozvodů v kotelně
➢ Vzhledem ke stáří kotlů (23 let) a začínající poruchovost bylo konstatováno při
pravidelné revizi, že je nutné kotel vyměnit a to i z hlediska nevyhovujících emisí
od roku 2022.
➢ Odhadované náklady – Kč 200.000,-.
➢ Nový kotel by splňoval přísnější emisní normy – s lepší ekonomikou provozu –
kondenzační kotel do 50 kW, výtěžnost 108%.
Usnesení č. 24/01/2021
Zastupitelstvo obce souhlasí s výměnou plynového kotle a úpravou rozvodů v kotelně budovy
ZŠ a MŠ.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
Body informativní a na vědomí:
1. Rozpočtové opatření RO/2020/010 RO č. 10 k 31. 12. 2020
2. Chodníkový zametací stroj – Bucher CityCat 2020
3. Avia A31.1 bezúplatný převod od Hasičského záchranného sboru
4. Nákup litinové pily na sběrný dvůr
5. Radek Machula – p. č. 493/5 - zastupitelstvo potvrzuje znění textu usnesení, které v minulosti
přijalo.
6. Kontejnery na tříděný odpad – dotace jen na zpevněné plochy
7. Uzavírka silnice na Polici nad Metují od 1. 4. 2021 do 30. 10. 2021
8. Chodník a osvětlení
K bodu č. 2:
Pan starosta informoval veřejnost o zakoupení použitého chodníkového zametače, za
pořizovací cenu Kč 50.000,-. Zametač byl pořízen v neprovozuschopném stavu, ale na

odstranění příčin se již nyní pracuje a v nejbližší době bude moct být plně využit ke svému
účelu.
K bodu č. 3:
Od Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje jsme převzali dne 19. 1. 2021 do
užívání Avii A31.1. Vozidlo je plně v provozu. Byla udělena výjimka z pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla.
K bodu č. 4:
Na sběrný dvůr byla pořízena litinová pila, s kterou se bude řezat potřebné řezivo na různé akce,
které budeme realizovat svépomocí, např. na zastřešení kontejnerů na tříděný odpad v obci.
Také bude hojně využita při likvidaci dřevěných dílů nábytku, který přivážejí občané jako
objemný odpad.
K bodu č. 5:
Starosta: Byl jsem kontaktován panem Radkem Machulou s prosbou o zrychlení vyřízení
žádosti ohledně odkoupení pozemku p. č. 493/5 nebo jeho části. Na posledním veřejném
zasedání se zastupitelstvo usneslo usnesením č. 08/05/2020, že k dalšímu projednání dojde až
po kolaudaci stavební akce „Splašková kanalizace a ČOV“. Zastupitelstvem bylo jasně
formulováno, že termín „po kolaudaci“ je v souladu.
Volná diskuze:
• p. Verner Petr: Bude se ČOV zprovozňovat už letos?
p. starosta: Může se stát, že se výstavba opozdí o 1 – 2 měsíce. S největší pravděpodobností se
bude připojování na splaškovou kanalizaci uskutečňovat na jaře roku 2022.
•

p. Machula Radek:
Kolaudace stavby je nejistá. Určitě se nemůže pozemek prodat dříve? K mému domu
mi přijíždějí cyklisté z cyklostezky. Chtěl bych si tam postavit bránu, která by měla při
otevírání světelné značení, protože při vyjíždění osobním automobilem dochází ke
křížení cyklostezky a hrozí zde riziko střetu s projíždějícím cyklistou. Toto už bylo
projednáno s Městem Police nad Metují – bylo vyřešeno instalací zrcadla, což je
nedostačující.
Dále bych chtěl urovnat majetkové poměry, jedná se o jedinou příjezdovou cestu k mé
nemovitosti.
p. starosta:
Zopakoval stanovisko zastupitelstva, viz. informativní bod č. 5.
Příjezd na tento pozemek se dá přechodně, do termínu kolaudace, vyřešit umožněním instalace
brány panem Machulou na pozemku obce. Obec v případě zájmu pana Radka Machuly projedná
„Souhlas s umístěním brány na pozemek Obce Bezděkov nad Metují“ Co se týče majetkových
poměrů, tak se přístup na Váš pozemek může dořešit zřízením věcného břemene.
•

Kohl Pavel: Chtěl bych být u realizace přípojky a u výstavby chodníku před mým
domem.
p. starosta: Určitě dáme včas vědět.
• Borna Zdeněk, st.: Kdy se začnou vyvážet hnědé popelnice?
p. starosta: Kvůli mrazu začneme vyvážet v pátek v dubnu, 10. 4. 2021.

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 2030.
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Lukáš Němec
1. ověřovatel

………………………………
Jana Košová
zapisovatelka

………………………………
Martin Moravec
2. ověřovatel

………………………………
Mgr. Miroslav Maroul
starosta obce

