
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 12. dubna 2021 od 18.00 hodin

č .  24/12042021

Přítomni:    Hana Vélová, ing. David Beránek, Bernard Kalous, Mgr. Ivana Kopáčková, 
Bohumil Tarant, Petra Šenková 18.13 hodin                                                                                 
                                                                                                                                                        
Omluveni:   Helena Šutová                                                                                                           
Hosté: Marie Nedomlelová, 

bod  164: 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: Ivanu Kopáčkovou a Bohumila Taranta, zapisovatelka: Milena Fotrová    
Hlasování: 5-0-0                                                                                                                            

bod 165: kontrola usnesení                                                                                    
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 23/08032021                             

Oprava propustku u č.p. 39 (Grundloch) - Ing. Radka Louthanová – zaslala běžnou 
prohlídku propustku, následovat by mělo oslovení firmy ohledně realizace opravy (během 
letních měsíců, kdy je málo vody) – paní starostka navrhla firmu KZS Bratříkov, do příštího 
ZO předloží cenovou nabídku, projektantka navrhuje osadit propustek dopravním značením 
(jedná se o účelovou komunikaci, není potřeba souhlas Policie ČR), vzhledem k tomu, že se 
propustek nachází na rozhrání tří katastrů (Dalešice, Maršovice, Jablonec nad Nisou) paní 
starostka Vélová seznámila s opravou i starostu obce Maršovice a vedoucího dopravního 
odboru magistrátu v Jablonci nad Nisou – bohužel nejsou ochotni se finančně podílet na 
opravě s tím, že propustek slouží k obslužnosti domů a pozemků v k.ú. Dalešice.                       
OZ vzalo na vědomí                                                                                                                   

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


Podpora retence vody v krajině, možné podat žádost od  1.4.2021 do 30.4.2021, OZ 
projednalo a souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci“ Dalešice – zadržování vody v 
krajině“  Obecní zastupitelstvo současně souhlasí s vyčleněním finančních prostředků na akci, 
částka celkem i s DPH 165.000,- Kč, spoluúčast 30,0% (obec) : 70,0 % (kraj).                           
Pan místostarosta ověřil jednotlivé položky z cenové nabídky firmy SKJ s.r.o. Hrádek nad 
Nisou - cena celkem 163.961,99 Kč -  a vše shledal v pořádku. OZ rozhodlo oslovit tuto firmu 
ohledně realizace akce. Akce se bude realizovat pouze za předpokladu, že obec obdrží dotaci.           
Hlasování: 5-0-0                                                                                                          

P. Š., Dalešice – zaslal žádost o pronájem části obecního pozemku parcel. č. 741/1                   
v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou dle přiložené situační mapky (jedná se o 408m2). Byl 
zveřejněn záměr  o pronájmu způsobem v místě obvyklém, v době od 10.3.2021 do 
29.3.2021. Cena za pronájem 1m2 je 1,- Kč/m2/rok, v případě pronájmu bude ve smlouvě 
dodatek, že nedojde k poškození vodárny ve vlastnictví obce Dalešice, která je součástí 
pozemku a bude k ní umožněn  přístup. Na pozemku nebudou umístěny žádné stavby a 
nebude oplocen. OZ souhlasí se sepsáním smlouvy o pronájmu s výše uvedenými 
podmínkami.                                                                                          Hlasování: 5-0-0           

M. K. – podal žádost o souhlas s vydáním společného stavebního záměru 2 RD a zpevněných 
ploch vč. napojení inženýrských sítí, ČOV na pozemcích parcel. č. 713/5, 713/6 a 2003/7 – 
vše v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, dále žádá o povolení sjezdu na pozemní komunikaci 
u SO1 /713/5) na pozemek parcel. č. 1191 a u SO2 (713/6 a 2003/7) na pozemek parcel. č. 
2003/6 vše v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou. OZ projednalo předloženou žádost, paní 
starostka konzultovala žádost se stavebním úřadem v Jablonci nad Nisou, s výsledkem 
seznámila ZO, zároveň konstatovala, že v současné době nejsou srovnány všechny majetkové 
vztahy, v KN není zapsáno vlastnictví pozemků, OZ zatím nebude vydávat rozhodnutí

bod 166: došlá pošta                                                                                               

Linka bezpečí, z.s. – zaslali žádost o podporu provozu Linky bezpečí finančním příspěvkem 
ve výši 2.000,- Kč. Obecní zastupitelstvo projednalo a nesouhlasí se zasláním příspěvku.  
Hlasování: 0-6-0                                                                                                                            

Krajský úřad Libereckého kraje, ředitel – zaslali žádost o vypracování přehledu o počtu 
opatrovanců k 31.3.2021, tabulka byla k rozhodnému datu zpracována a předána na KÚLK      

VIATEX s.r.o., Mgr. Miroslav Lang – zaslal žádost o souhlas objízdné trasy po území obce 
Dalešice vzhledem k realizaci akce „Jablonec nad Nisou, Rychnovská-rekonstrukce 
kanalizace“, dle DIO NA nad 12t po sil. I/65 a vozidla do 12t po sil. II/287, III/28720, 
III/28711 – dle předložené mapky, obec zaslala souhlas, OZ vzalo na vědomí                            

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební 
úřad – zaslali rozhodnutí – oprava zřejmých nesprávností – na akci „novostavba RD, včetně 
dvojgaráže, zpevněných ploch, plynovodní přípojka, vodovodní přípojka, elektro přípojka, 
dešťová kanalizace, připojení sjezdu, oplocení“ na pozemku parcel. č. 650/1 a 1241/1 vše 
v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, žadatelé: manželé H., paní starostka zjistí podrobnosti 
k umístění sítí  



Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
vodoprávní úřad – zaslali rozhodnutí – povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních na st. p. 215 a parc. č. 648/3 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, žadatelé 
manželé H.                                                                                                                                     

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
vodoprávní úřad – zaslali oznámení o zahájení řízení – povolení k nakládání s vodami – 
vypouštění odpadních vod do vod podzemních , akce „Dalešice – likvidace odpadních vod 
z rodinného domu na pozemku parcel. č. 713/5 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, 
žadatelé: M. B., ing. Č. K., Ing M. K.                                                     

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
vodoprávní úřad – zaslali oznámení o zahájení řízení – povolení k nakládání s vodami – 
vypouštění odpadních vod do vod podzemních , akce „Dalešice – likvidace odpadních vod 
z rodinného domu na pozemku parcel. č. 713/6 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, 
žadatelé: M. B., ing. Č. K., Ing M. K.                                                     

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
dopravní a silniční – zaslali stavební povolení na stavbu „Polní cesta VPC C1 v k.ú. 
Pulečný“ na parcelách na parcelách nebo jejich částech: pč. 301, 2238, 2239, 2273 a 2381.

Severočeské komunální služby s.r.o. – zaslali informaci o sběru nebezpečných složek 
komunálního odpadu, v obci Dalešice se uskuteční 25.4.2021 od 8.00 do 8.10 hodin u 
autobusové zastávky. Informace bude zveřejněna způsobem v místě obvyklém.

PROJEKTY LUKAS s.r.o., ing. Lukáš Stříž – zaslal žádost o stanovisko a existenci sítí pro 
rodinný dům na pozemku parcel. č. 713/2 Dalešice, investor Radomír Čermák. OZ projednalo 
žádost, bylo seznámeno s předloženou průvodní a souhrnnou technickou zprávou, zároveň 
bylo konstatováno, že v této lokalitě žádné sítě ve správě obce nejsou.   

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
dopravní a silniční – zaslali veřejnou vyhlášku – opatření obecné povahy – stanovení 
přechodné úpravy provoz na pozemní komunikaci. Jedná se o úplnou uzavírku silnice 
III/2879 – ul. Rychnovská – dle předložené situace v období od 12.4.2021 do 15.11.2021. 
Veřejná vyhláška byla zveřejněna způsobem v místě obvyklém. Obec současně obdržela 
rozhodnutí – povolení úplné uzavírky a zvláštní užívání – užití silnice III/2879 – ul. 
Rychnovská pro provádění stavebních prací  - rekonstrukce kanalizace, odstranění výustí.        
OZ vzalo na vědomí

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
životního prostředí a státní památkové péče – zaslali rozhodnutí – souhlas - k zásahu do 
významného krajinného prvku – lesa, jehož součástí je významné prameniště na lesním 
pozemku parcel. č. 2034 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, ZO bylo seznámeno 
s obsahem rozhodnutí

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
vodoprávní úřad – zaslali výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce, která se týká 
vydání souhlasu na stavbu „Dalešice-odkanalizování domu č.p. 2 na pozemku parcel. č. 724/1 
v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, žadatel ing. K., termín: 23.4.2021, 10.00 hod.



Stopa bezpečí s.r.o., paní Vlachová – zaslala informaci o projektu „Nedotýkej se mě“, 
projekt probíhá ve spolupráci s Modrou linkou z.s., obec byla požádána o finanční podporu 
projektu, OZ projednalo žádost a nesouhlasí se zapojením do projektu    Hlasování: 0-6-0  

BABYBOX  Praha – zaslali žádost o finanční dar na zřízení nového babyboxu v Jablonci nad 
Nisou, OZ projednalo žádost a souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 1.000,- Kč      
Hlasování: 5-1-0                                                                                                                            

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

Mateřská školka Jablonec nad Nisou – Kokonín, paní ředitelka  - zaslala žádost o 
finanční dar na podporu rozvoje školství, OZ projednalo a souhlasí se sepsáním darovací 
smlouvy na finanční dar - částku ve výši 25.000,- Kč, kterou navrhla paní starostka Vélová.     
Hlasování: 6-0-0   
  
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu – zaslali 
žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 
Libereckého kraje a vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, 
ZO bylo s obsahem seznámeno, veřejná vyhláška byla zveřejněna způsobem v místě 
obvyklém                                                                           

bod 167:  závěrečný účet obce za rok 2020, zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření, vypořádání hospodářského výsledku, schválení účetní závěrky

Zastupitelstvo obce Dalešice projednalo a schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce 
za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020  s výhradou 
obsaženou ve „Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. 

Obecní zastupitelstvo přijalo opatření k nápravě chyby - nedostatku, která je uvedena ve zprávě:           
-při uzavírání smluv nad 500 tis. bez DPH bude starosta nebo místostarosta dbát o jejich zveřejnění 
v souladu se zákonem v zákonné lhůtě

Zastupitelstvo obce zároveň schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti obce za 
rok 2020.                                                                                                                                                    

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2020 včetně výsledku hospodaření obce za účetní 
období 2020 sestavenou ke dni 31.12.2020.

/přílohy: závěrečný účet za rok 2020, inventarizační zpráva pro rok 2020, zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Dalešice za rok 2020, výkaz FIN 2-12 M, rozvaha-bilance, výkaz 
zisku a ztrát, příloha/

Hlasování: 6-0-0



Bod 168: rozpočtová změna 2/2021

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2021, kterou navrhl 
finanční výbor. Rozpočtová změna se týká úpravy paragrafu 5212 na 5213 (rezerva na řešení 
krizových opatření),  dorovnání výdajů na skutečnost k 12.4.2021 dle výkazu Fin 2-12  /viz  
příloha/ Příjmy:  5.000,- Kč, výdaje:  5.000,- Kč                                                                          
Hlasování: 6-0-0

bod 169: různé  

- komunikace Dalešice-Skuhrov – firma  Lesy ČR zde prováděla těžbu, paní starostka 
požádala o uvedení účelové komunikace do původního stavu, 14.4.2021 proběhne 
místní šetření

- úklid obce po zimě – po dohodě s SDH Dalešice bude proveden úklid obecních   
prostor, (předpokládaný termín 24.4.2021)

- Silnice LK – provedou vyčištění příkopu a propustku u čp. 79 v obci Dalešice
- Pálení čarodějnic – o uskutečnění akce se rozhodne až podle aktuální situace
- Čarodějnická stezka – pro děti bude připraven čarodějnický okruh, zajistí Petra 

Šenková
                                 

Termín konání příštího zasedání ZO:   10. května 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 uložen na obecním úřadu k nahlédnutí


