
Obec Dalešice
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

telefon 606 489845 
e-mail: OUDalesice@seznam.cz       www.oudalesice.cz 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U s n e s e n í 
ze  zasedání zastupitelů obce Dalešice, 

konaného dne 7. prosince  2020 od 18.00 hodin

č .  21/07122020
Přítomni:    Hana Vélová, ing. David Beránek, , Bohumil Tarant, Helena Šutová,                     
Petra Šenková                                                                                                                                 
                                                                                                                                                        
Omluveni:  Bernard Kalous, Mgr. Ivana Kopáčková                                                                   
Hosté: Marie Nedomlelová, 

bod  140: Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů a zapisovatele:  

Starostka obce paní Hana Vélová zahájila schůzi ZO v 18.00 hodin, při zahájení bylo přítomno 
5 členů ZO.  Zastupitelstvo je usnášeníschopné.  Paní Vélová  přečetla program schůze,            
navrhla ověřovatele: Helenu Šutovou,a  Bohumila Taranta, zapisovatelka: Milena Fotrová        
Hlasování: 5-0-0                                                                                                                            

bod 141: kontrola usnesení                                                                                    
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 20/09112020                                   

Oprava střechy na budově obecního úřadu – realizovat se bude v roce 2021 pouze 
v případě, že obec obdrží dotaci, o kterou bude zažádáno, OZ projednalo předložené cenové 
nabídky od firmy Klempířství Kulhánek – cena včetně DPH 538.171,70 Kč a firmy Kouřil  - 
cena včetně DPH 563.757,15 Kč a rozhodlo oslovit firmu Klempířství Kulhánek    
Hlasování: 5-0-0                                                                                                                            

SaM Česká Lípa – s realizací opravy účelové komunikace parcel. č. 2042 seznámil ZO           
ing. Beránek, akce byla dokončena

                                                                                                                                     

bod 142: došlá pošta

ATLAS software a.s. Ostrava – zaslali nabídku, jedná se o právní informační systém 
obsažené dokumenty umí hlídat a do emailu upozorňovat na změny (novely),  systém stojí 
30.000,-Kč + DPH na 3 roky - speciální cena pro kategorii obcí do 500 obyvatel, OZ 

http://www.oudalesice.cz/
mailto:OUDalesice@seznam.cz


projednalo a nesouhlasí s pořízením systému                                            Hlasování: 0-5-0        
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
dopravní a silniční – zaslali rozhodnutí - povolení – úplné uzavírky a zvláštní užívání -           
užití silnice pro provádění stavebních prací - silnice III/28716 včetně křižovatky se silnicí 
III/28711 v k.ú Pulečný až k.ú. Kokonín, termín 16.11.2020 – 31.01.2021 – jedná se o 
prodloužení termínu ukončení stavby.                                                                                           
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
vodoprávní řád – zaslali rozhodnutí – povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních na pozemku parcel. č. 1307/3 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, žadatel ing. 
M. J., Dalešice                                                                                                    
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
vodoprávní řád – zaslali společný souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního 
záměru „Dalešice-domovní ČOV pro RD č.p. 78 na pozemku parcel. č. 820/2 v k.ú. Dalešice 
u Jablonce nad Nisou, žadatelé manželé H.                                                                       
CBS Nakladatelství s.r.o. – nabídli obci knihu leteckých fotografií „JABLONECKO 
Z NEBE“, byla objednána varianta – 20 knih + prezentační plocha v knize na ¼ strany, ZO 
vzalo na vědomí                                                                                                                             
Soudní exekutor JUDr. Podkonický – zaslal dražební vyhlášku o elektronické dražbě 
nemovitých věcí č.j. 067 EX 10544/17-109, vyhláška byla zveřejněna způsobem v místě 
obvyklém, OZ vzalo na vědomí                                                                                       
J. H., Dalešice  – zaslal žádost o zprovoznění části účelové komunikace parcel. č. 1231/2 
v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou – vyznačeno na předloženém snímku, obecní 
zastupitelstvo projednalo žádost a souhlasí s realizací - výřezem dřevin v jarních měsících 
roku 2021. Vybudování zpevněné komunikace obec neplánuje s ohledem na omezené příjmy 
obce v roce 2021. Před výřezem dřevin bude svoláno místní šetření na ověření hranice mezi 
poz. par. č. 1231/2  ve vlastnictví obce Dalešice a poz. par. č. 676 ve vlastnictví manželů 
Lejsalových                                                                                            Hlasování: 5-0-0           
L. R., Dalešice  – zaslal žádost o odkoupení části pozemku parcel. č. 1252/1 v k.ú. Dalešice u 
Jablonce nad Nisou, jedna se o cca 430m2 – bezprostředně sousedících s pozemkem parcel. č. 
808 a 810/2 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, které má žadatel ve svém vlastnictví, návrh 
kupní ceny – 50,-Kč/m2 , OZ projednalo a souhlasí s vydáním záměru prodeje části parcely č. 
1252/1 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, částka 50,- Kč/m2, zaměření a výdaje spojené se 
sepsáním smlouvy hradí kupující       Hlasování: 5-0-0                                                       

R. Č. – zaslal žádost o odsouhlasení náhledu domu, který má zájem realizovat v obci Dalešice 
u Jablonce nad Nisou, OZ projednalo a souhlasí s předloženým náhledem                                  
Hlasování: 5-0-0          

Krajský úřad Libereckého kraje – zaslali oznámení o zahájení řízení ve věci povolení 
výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, s celým 
obsahem dopisu seznámila ZO starostka obce                                             

bod 143: schválení rozpočtu na rok 2021                                    

Finanční výbor předložil návrh rozpočtu na rok 2021 – viz příloha                                                           
Příjmy: 2.897.000,- Kč     Výdaje: 2.897.000,- Kč                                                                                      
Tento byl vyvěšen  11.11.2020 způsobem v místě obvyklým.                                                                    
Byla dodatečně rozpočtována dotace na výkon státní správy v příjmech ve výši 70.800,- Kč, 70.800,- 
Kč na opravu a údržbu obecního majetku,                                                                                                  
OZ projednalo a schvaluje změny v návrhu rozpočtu a zároveň                                                                 
schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2021 /viz příloha/                                                                        



Příjmy: 2.967.800,- Kč     Výdaje: 2.967.800,- Kč                                                                                      
Hlasování: 5-0-0  

bod 144:  rozpočtová změna 6/2020

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 6/2020, kterou navrhl 
finanční výbor. Rozpočtová změna se týká dotace na odbornou přípravu jednotky SDH, 
příspěvek na hospodaření v lesích, příspěvek na zmírnění kůrovcové kalamity, na mzdové 
výdaje na VPP(10-11/2020), dorovnání příjmů a výdajů na skutečnost k 7.12.2020 dle výkazu 
Fin 2-12  /viz  příloha/                                                                                                                    
Příjmy:  301.466,- Kč, výdaje:  301.466,- Kč                                                                                
Hlasování: 5-0-0

bod 145:  vyplácení záloh na mzdy za prosinec 2020                                          

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo vyplacení záloh na mzdy za prosinec 2020 v plné výši.    
Hlasování: 5-0-0

bod 146:  vrácení části nevyčerpané dotace za volby do ZK                              

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo vrácení části nevyčerpané dotace za volby do 
zastupitelstev krajů v říjnu 2020 ve výši 10.800,96 Kč.                                        Hlasování: 5-0-0

bod 147: různé  

- vodné v roce 2021 - ZO bylo informováno o zdražení vodného v roce 2021                  
(53,77 Kč/m3)

- vyřazení DDHM – OZ souhlasí s vyřazením starého/nepotřebného drobného DHM 
hasičů – viz vyřazovací protokol

- lavička na komunikaci ke Skuhrovu – byl podán návrh na umístění lavičky na 
komunikaci ke Skuhrovu – v místech, než se vchází do lesa, ZO souhlasí

- Výměna světel v budově obchodu – návrh pana Kalouse - jedná se o cca 11 světel,                  
OZ projednalo a navrhuje výměnu cca  3 světel 

- SPOZ – pracovnice obce paní Helena Šutová informovala zastupitelstvo obce o jubilantech 
v roce 2021, OZ vzalo informaci na vědomí

Termín konání příštího zasedání ZO:   8. února 2021      

                          Ing. David BERÁNEK                                                  Hana VÉLOVÁ         

                                 místostarosta                                                                 starostka

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 

Originál zápisu, ověřený schválenými ověřovateli, je v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích


