
 

Obec Dalešice 

468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 

telefon 606 489845 

e-mail: OUDalesice@seznam.cz       www.oudalesice.cz 

ČSOB Jablonec nad Nisou, č.ú. 107957603/0           IČO: 43262501 

 

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

konaného dne 15. ledna 2018 od 18.00 hodin 

č .  37/15012018 
 

 

Přítomni:  Hana Vélová, ing. David Beránek , Romana Kozáková, Petra Roseová, Petra 

Šenková /18.07 hod/, Bernard Kalous, Stanislav Matura 

Omluveni:   

Hosté:  Jiří Kerhart 

 

 

bod  255: Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů a zapisovatele:   

 

Starostka obce paní Hana Vélová zahájila schůzi ZO v 18.00 hodin, při zahájení bylo 

přítomno 6 členů  ZO. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Paní Vélová přečetla program schůze,  

navrhla ověřovatele:  Stanislava Maturu a Romanu Kozákovou  

zapisovatelka: Milena Fotrová 

Hlasování: 6-0-0 

 

 

bod 256: kontrola usnesení  
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 36/11122017  

 

 

bod 257: došlá pošta 
Krajský úřad Libereckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství – zaslal 

informaci k novele zákona o ochraně přírody a krajiny v návaznosti na novelu stavebního 

zákona – novinka se týká povolování kácení dřevin mimo les za účelem stavebního záměru. 
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Luboš Mrklas, Jablonec nad Nisou – zaslal žádost o vyjádření /stanovisko obce/ k 

projektové dokumentaci předložené  Ing. Milanem Kopalem, který zpracoval projektovou 

dokumentaci na jednopodlažní rodinný dům umístěný na pozemku parcel. č.  653, kú Dalešice 

u Jablonce nad Nisou. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost a vyjádřilo se, že zpracovaná 

dokumentace  neodpovídá podmínkám, které stanovuje územní plán obce Dalešice u Jablonce 

nad Nisou. 

Petra Lejsková, Kokonín – zaslala žádost o vybudování přístřešku u autobusové zastávky na 

Dalešickém kopci ve směru Jablonec – Dalešice. Důvodem je možnost schovat se při 

nepříznivém počasí, ochránit se před pobíhající zvěří v této lokalitě.  Zastávka je využívána 

pro každodenní dojíždění do zaměstnání.  

Obecní zastupitelstvo projednalo žádost, konstatuje, že nástupní místo je na krajské silnici 

pozemek č. 2059, není v majetku obce a doporučilo paní Lejskové obrátit se se svojí žádostí 

na Krajskou správu silnic Libereckého kraje, která je majitelem komunikace parcel. č. 2059. 

 

 

Bod 258: GDPR – schválení Koncepce GDPR pro obec Dalešice 
GDPR  (General Data Protection Regulation) -obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 

paní starostka Vélová informovala ZO o dalších jednáních s panem Vavřinou, který bude pro 

obec Dalešice tuto agendu kompletně zajišťovat.                                                                   

Byly sepsány dohody o provedení práce na  vytvoření "Koncepce GDPR v prostředí obce 

Dalešice“,  provedení „Inventury zpracování osobních údajů obce“ a na  funkci „Pověřenec 

pro ochranu osobních údajů“    

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo  „Koncepci GDPR obce Dalešice“ a realizaci 

části 1.etapy „Koncepce GDPR obce Dalešice“. S celým obsahem „Koncepce GDPR obce 

Dalešice“ bylo OZ podrobně seznámeno.  

Hlasování: 7-0-0 

 

 

 

bod 259:  různé   
- Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo provedenou inventarizaci majetku za rok 

2017. S celým obsahem  inventarizace bylo seznámeno.  

            Hlasování: 7-0-0 

 

- Dotace v roce 2018 – paní starostka Vélová seznámila OZ s „Kalendářem dotací pro 

rok 2018“, které zpracoval a předložil Liberecký kraj.  

            Obecní zastupitelstvo projednalo možnost zažádat o dotaci z Dotačního fondu    

            Libereckého kraje – podpora  ochrany přírody a krajiny  - údržba a obnova drobných 

            památek v krajině - návrh – oprava Kaple sv. Kříže v Dalešicích. 

            /do příštího zastupitelstva budou předloženy cenové nabídky/ 

            Liberecký kraj – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – zaslal  

            informaci o vyhlášení programu k předkládání žádosti o dotaci z Programu č. 2.1 –  

            Program obnovy venkova. V období od 22.1.2018 do 28.2.2018 je možné podat mimo  

            jiné i žádost na DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti – 

            návrh - oprava a nátěr omítky na budově OÚ, provedení drenáže a opravu márnice na  

            místním hřbitově. 

            Do příštího zastupitelstva budou předloženy cenové nabídky. 

 

 



- Jaroslav Hons, Dalešice  -  OZ projednalo žádost pana  Honse, který je v současné 

době veden na Úřadu práce, o přijetí do pracovního poměru jako veřejně prospěšného 

pracovníka. Obec nyní zaměstnává 1 pracovníka na plný úvazek a na takto malou obec 

je to zcela dostačující. V letních měsících je nárazové sekání a úklid trávy na obecních 

plochách řešeno brigádně. OZ neschválilo přijetí dalšího pracovníka do pracovního 

poměru. 

Hlasování: 0-7-0 

 

- Parkování v zimních měsících – paní starostka Vélová informovala o možnosti 

parkovat v zimních měsících u budovy obchodu. 

V souvislosti s problémy s parkováním v zimních měsících požádala paní Černíková, 

Dalešice 63 o souhlas se zhotovením parkovacího stání u rodinného domu čp. 63 při 

místní komunikaci parcel. č. 1220/2 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou. Jedná se o 

jednoduché stání, plocha zhotovená ze zámkové dlažby, vše na vlastní náklady paní 

Černíkové. Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí, současně bude část místní 

komunikace č. 1220/2 paní Černíkové pronajata – roční nájem za cenu obvyklou  

1,- Kč/m2. 

 

- MAS ACHÁT – zaslal odkaz na operační program „Životní prostředí“, ZO 

informovala paní Vélová 

 

- Oprava obecní stodoly – paní starostka podala návrh na opravu poničeného zdiva a 

výměnu poškozených velkých vrat – do příštího ZO budou předloženy cenové nabídky 

- Budova obchodu čp. 10 – pan Kalous podal návrh na umístění vrat místo jedné 

výlohy z důvodu lepšího využití skladovacích prostor pro potřeby obce a hasičů - jako 

příklad uvedl garážování hasičského přívěsného vozíku.                                                         

OZ bude znovu jeho podnět projednávat na příštím zastupitelstvu, kdy budou 

předloženy cenové nabídky na kompletní realizaci výměny vrat za výlohu a kdy bude 

zdůvodněno, k jakým dalším účelům chtějí hasiči budovu obchodu využívat. 

 

- Rozpočtová změna 1/2018 - Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo 

rozpočtovou změnu č. 1/2018, kterou navrhl finanční výbor- rozpočtuje se dotace na 

prezidentské volby: příjem: 22.000,- , výdej 22.000,- Kč.  OZ zároveň souhlasí s 

vrácením nevyčerpané dotace za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – 

říjen 2017 – částka 48,70 Kč  na účet Krajského úřadu Libereckého kraje.        

- Rozpočtová změna 1/2018 celkem: příjmy: 21.951,30 Kč, výdaje: 21.951,30 Kč  

 

- Zahradní sekací traktor –  pan Kalous podal návrh na zakoupení, OZ promyslí 

účelovost a využitelnost, a do příštího OZ budou předloženy cenové nabídky na 

zahradní traktor 

-  

- Setkání žen při  příležitosti MDŽ -  dne 17.3.2018 pořádá Obecní úřad setkání žen 

při  příležitosti MDŽ v zasedací místnosti na OÚ od 15.00 hodin 

 

 Termín konání únorového zasedání ZO:  12. února 2018                                                     

                                                                    

 

                 Ing. David BERÁNEK                                                  Hana VÉLOVÁ 

                      místostarosta                                                                 starostka 


