
 

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 12. února 2018 od 18.00 hodin 

č .  38/12022018 
Přítomni:  Hana Vélová, ing. David Beránek , Romana Kozáková, Petra Roseová, Petra Šenková, 

Bernard Kalous, Stanislav Matura                                                                                                        

Omluveni:                                                                                                                                                   

Hosté: Marie Nedomlelová 

bod  260: Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů a zapisovatele:   

Starostka obce paní Hana Vélová zahájila schůzi ZO v 18.00 hodin, při zahájení bylo přítomno 7 členů  

ZO. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.                                                                                                                      

Paní Vélová přečetla program schůze,                                                                                                                    

navrhla ověřovatele:  Bernarda Kalouse a Petru Šenkovou                                                                             

zapisovatelka: Milena Fotrová                                                                                                                      

Hlasování: 7-0-0 

bod 261: kontrola usnesení  

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 37/15012018  

 

Obecní zastupitelstvo projednalo možnosti podat žádosti o dotaci: 

Dotační fond Libereckého kraje – podpora  ochrany přírody a krajiny  - údržba a 

obnova drobných památek v krajině - OZ projednalo možnost zažádat o dotaci na opravu 

Kaple sv. Kříže v Dalešicích, jedná se o opravu fasády včetně sanace vlhkého zdiva a výměna 

střešní krytiny v hodnotě celkem 50.000,- Kč, OZ souhlasí s podáním žádosti a zároveň 

souhlasí s vyčleněním finančních prostředků spoluúčast 50:50                                                                                                                                

Hlasování: 7-0-0 
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Program obnovy venkova – DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské 

vybavenosti –                                                                                                                                    

OZ projednalo opravu omítek na budově OÚ a na hřbitově v k.ú. Dalešice u Jablonce nad 

Nisou. Konkrétně se jedná o  opravu venkovních omítek a sanace vlhkého zdiva na budově 

OÚ, oprava vnitřních a venkovních omítek a sanace vlhkého zdiva na márnici, oprava 

hřbitovní zdi na místním hřbitově. Termín realizace do 30.9.2019.                                                           

OZ souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Opravy omítek na budově OÚ a na 

hřbitově v k.ú. Dalešice“ v hodnotě celkem 700.000,- Kč, zároveň souhlasí s vyčleněním 

finančních prostředků - spoluúčast 50:50                                                                                                               

Hlasování: 7-0-0 

Oprava stodoly – OZ projednalo a schválilo cenovou nabídku pana Véleho na výměnu posuvných 

vrat včetně vstupních dveří, cena celkem 27.527,- Kč /vi cenová nabídka/ 

Hlasování: 7-0-0 

Zahradní sekací traktor – OZ byly předloženy dvě cenové nabídky - zahradní traktor  XDC 140 HD 

– cena 46.900,- Kč po slevě a zahradní traktor  MTF 1638H – cena 52.200,- Kč po slevě,  OZ  

projednalo  účelovost a využitelnost nákupu zahradního traktoru a po hlasování se pro nákup 

nerozhodlo 

Hlasování: 4-3-0 

Budova obchodu čp. 10 – výměna jedné z výloh za vrata -  OZ byly předloženy dvě cenové nabídky 

–   firma EUROWIN CZECH s.r.o. – výsuvná sekční garážová vrata s pohonem a dálkovým 

ovládáním RSD01 /viz nabídka/ za cenu celkem 31.073 Kč včetně montáže a  firma TRIDO Tanvald – 

sekční garážová vrata s pohonem  a dálkovým ovládáním  INDUSTRY T6  /viz cenová nabídka/ za 

cenu celkem 20.743,- Kč včetně montáže      OZ projednalo smysluplnost, využitelnost tohoto zásahu 

do budovy a po hlasování rozhodlo projekt nerealizovat.                                                                                                                   

Hlasování: 0-4-3 

             

bod 262: došlá pošta 

Luboš Mrklas, Jablonec nad Nisou – zaslal odkaz na dům, který by chtěl realizovat na parcele č. 653 

v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, a který by typově vyhovoval zástavbě v obci. Ing. Beránek zaslal 

vyjádření,  že navržený dům plní všechny požadavky předepsané územním plánem obce Dalešice u 

Jablonce nad Nisou, OZ vzalo na vědomí.     

KOLLERT ELEKTRO s.r.o.   – OZ projednalo žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene – jedná se o umístění zemního kabelového vedení NN(9bm, 6m2)  „IV-12-

4016320-JN, Dalešice, p.č. 678/1 – smyčka kNN, SS100“ na pozemku parcel. č. 2042 v kú Dalešice u 

Jablonce nad Nisou.    

V souvislosti s  platným ceníkem úhrad za zřízení služebnosti(věcných břemen) na nemovitostech ve 

vlastnictví obce Dalešice, který byl schválen zastupitelstvem obce dne 10.11.2014, usnesení 

2/10112014, bod 022/, byl návrh smlouvy upraven – výše náhrady byla dle tohoto ceníku stanovena na 

částku 9.500,- Kč. 

OZ projednalo a souhlasí s uzavřením upravené smlouvy. 

Hlasování: 7-0-0     

                                           



KOLLERT ELEKTRO s.r.o – firma zaslala žádost o vyjádření a souhlas pro účely územního řízení 

- jedná se o umístění zemního kabelového vedení NN(9bm, 6m2)  „IV-12-4016320-JN, Dalešice, p.č. 

678/1 – smyčka kNN, SS100“ na pozemku parcel. č. 2042 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou.          

- vyjádření k případné existenci podzemních zařízení ve správě obce, VO v majetku obce 

  Dalešice u Jablonce n/N.      

- vyjádření k projektové dokumentaci a souhlas za vlastníka pozemku      

- žádost o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání pozemní komunikace -  umístění  

  inženýrských sítí  v místní komunikaci parcel. č. 2042 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou. 

Obecní zastupitelstvo projednalo předložené dokumenty a souhlasí s vystavením vyjádření a 

rozhodnutí. 
Hlasování: 7-0-0     

 

SKS s.r.o. Jablonec nad Nisou – zaslala informaci o změnách v systému sběru a svozu nebezpečných 

složek komunálních odpadu v roce 2018 z důvodu zpřísněné legislativy 

/oddělený svoz elektro v rámci svozu nebezpečných složek, označení nebezpečných složek, nebude se 

odebírat nebezpečný odpad z podnikání, u každého svozu nutnost zástupce obce/  OZ vzalo na 

vědomí,  do příštího zastupitelstva paní starostka Vélová zjistí, jaké má obec povinnosti při zajištění 

svozu, zjistí možnost oslovit firmu, se kterou by byla uzavřena smlouva, kam by občané sami mohli 

nebezpečný odpad svážet.      

Úřad práce ČR – zaslal informační dopis – zdůrazňuje se zde možnost další spolupráce v rámci 

realizace veřejně prospěšné práce i v roce 2018 a i nadále budou poskytovány příspěvky na veřejně 

prospěšné práce v obci 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního 

prostředí a státní památkové péče – zaslal výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce, která se 

bude konat 13.2.2018 od 9.00 hodin před novostavbou domu na pozemku parcel. č. 778 v kú Dalešice 

u Jablonce nad Nisou – v souvislostí s žádostí pana Weinfurtera o vydání kolaudačního souhlasu na 

stavbu Dalešice-přeložka vodovodu na pozemku parcel.      č. 778, 779/1, 813/2 a 1253 v kú Dalešice 

u Jablonce nad Nisou. 

Kontrolní prohlídky se za obec zúčastní ing. Beránek. 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního 

prostředí a státní památkové péče – zaslal oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o prodloužení 

platnosti povolení vypouštění odpadních vod do vod podzemních na    st. pozemku  103 a parcel. č. 

780/2 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou – žadatelé manželé Fotrovi 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad – zaslal 

sdělení – schválení záměru dělit pozemky č. 1306, 1309, 1310/1, 1313/1, 1313/2, 1312/1 a 1314 v kú 

Dalešice u Jablonce nad Nisou z důvodu prodeje a odkupu částí pozemků, OZ projednalo a souhlasí se 

záměrem prodeje pozemku parcel. č. 1306/2 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, výměra 19m2, cena 

50,- Kč/m2. 

SVS a.s. – zaslala informaci o spuštění veřejné sekce na internetových stránkách věnované Projektu 

2020, dále informaci o termínech konání valných hromad – 19.4.2018 a 21.6.2018 v prostorách 

Krušnohorského divadla v Teplicích a termínech konání aktivů akcionářů společnosti – pro Liberecko 

a Jablonecko 5.3.2018 v Clarion Grandhotelu Zlatý lev v Liberci. Aktivu akcionářů se zúčastní paní 

starostka Vélová. 



DSO Mikroregion Jizerské hory – starostka obce paní Vélová zaslala dotaz na projekt 

„Městský kamerový systém“, který vloni předkládal Mikroregion JH a jehož první etapa 

v loňském roce nedopadla, dle vyjádření pana Chlouby nebude v letošním roce žádost podána. 

bod 263:  parcela č. 383/6 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou 

Projektová dokumentace v souvislosti s plánovaným rozdělením parcely č. 383/6 v kú Dalešice u 

Jablonce nad Nisou – byly osloveny firmy ohledně zpracování projektové dokumentace a byly 

předloženy následující cenové nabídky:                                                        Ing. Štěpán Svačina – 

355.740,- Kč včetně DPH /viz cenová nabídka/,  

SNOWPLAN spol.s r.o.- 355.135,- Kč včetně DPH /viz cenová nabídka/,  

Profes projekt s.r.o. Turnov - 303.710,- Kč včetně DPH /viz cenová nabídka/. 

OZ projednalo nabídky, navrhlo zaktualizovat cenové nabídky a projednat na příštím zastupitelstvu 

obce. 

 

bod 264:  různé   

- Program Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje - obecní 

zastupitelstvo projednalo možnost podání dotace na výměnu střešní krytiny na 

hasičské zbrojnici, podrobnosti budou projednány na příštím zastupitelstvu. 

Hlasování: 7-0-0 
 

- Dětský karneval -  bude se konat dne 24.2.2018 v zasedací místnosti na OÚ, začátek od 15.00 

hodin, plakáty byly rozeslány 

 
- 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 

 
- Dětský den v Dalešicích – akce se uskuteční 9.6.2018 na hřišti v Dalešicích 

 
- Ing. Beránek požádal o příspěvek ve výši 5.000,- Kč na konání noční dětské hasičské soutěže 

„Dalešický korálek“, OZ projednalo a schválilo 

Hlasování: 7-0-0 

 
- Kronika za rok 2017 - paní Marie Nedomlelová předala kroniku za rok 2017 

 
 

 

 Termín konání březnového zasedání ZO:  12. března 2018                                                    

                                        

                             

 

                 Ing. David BERÁNEK                                                  Hana VÉLOVÁ 

                      místostarosta                                                                 starostka                                       


