
 

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 9. dubna 2018 od 18.00 hodin 

č .  40/09042018 
 

 

Přítomni:  Hana Vélová, ing. David Beránek , Petra Roseová, Petra Šenková,            

Bernard Kalous, Stanislav Matura, Romana Kozáková/18.12 hod./ 

Omluveni:   

Hosté: Marie Nedomlelová 

 

 

bod  271: 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:  Bernarda Kalouse a Romanu Kozákovou 

zapisovatelka: Milena Fotrová 

Hlasování: 6-0-0 

 

 

bod 272: kontrola usnesení  
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 39/12032018  

 

Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na 

akci: „Komunikace a inženýrské sítě na p.č. 383/6 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou“ 

v souvislosti s plánovaným rozdělením parcely č. 383/6 v kú Dalešice u Jablonce nad 

Nisou – na základě rozhodnutí ZO byla oslovena firma PROFES PROJEKT s.r.o. Turnov a 

sepsána smlouva o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti.   

 

OsmoDry.cz s.r.o. Dřinov – obec zaslala firmě vyjádření ZO neuzavřít smlouvu,  která se 

týká odstranění vzlínající vlhkosti v objektu OÚ, čp. 67 v Dalešicích u Jablonce nad Nisou. 

Firma nabídla možnost zaktualizovat nabídku, pokud by byl v budoucnu zájem.   
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Elektroodpad  

Byla prověřena možnost umístění venkovního kontejneru na elektroodpad, který by byl na 

stanovišti u stodoly,  ale obec nesplňuje podmínky – počet obyvatel musí být nad 750. Občané 

mohou využívat sběrný dvůr ve Smetanově ulici v Jablonci nad Nisou,                                                   

provoz je otevřen PO-PÁ od 7.00 do 17.00 hodin. 

 

 

Nájemní smlouva na klubovnu – OZ projednalo aktualizaci smlouvy                                                  

Návrh: 

-SDH bude zajišťovat a hradit veškeré revize klubovny,  

-bude udržovat pozemky parcel. č. 751/2, 751/1, 275 a 417 /sekání a úklid/,  

-vypustí se bod III. smlouvy,  

-obec zajistí údržbu herních prvků, pojištění objektu klubovny,                                                      

-případné další připojištění (vybavení klubovny) bude hrazeno z peněz SDH 

-sepsáním smlouvy bude pověřen JUDr. Pinkas 

 

Židle do zasedací místnosti – OZ projednalo a souhlasilo s nákupem 20 ks židlí do zasedací 

místnosti na OÚ /usnesení 39/12032018/, bude objednán a zakoupen typ- konferenční židle 

stohovatelná, zelená látka,  cena za kus 590,- Kč. 

 

 

 

bod 273: došlá pošta 

 
Linka bezpečí, z.s. – obec obdržela žádost o podporu Linky bezpečí, která pomáhá dětem a 

mladým lidem, kteří potřebují pomoc, a to anonymně, zdarma a nonstop. Jedná se o žádost o 

příspěvek ve výši 2.000,- Kč pro rok 2018. OZ projednalo a nesouhlasí se zasláním částky na 

účet Linky bezpečí. 

Hlasování: 7-0-0 

 

SH ČMS-Krajské sdružení hasičů Libereckého kraje – obec obdržela žádost o finanční 

příspěvek na pořádání 47. Mistrovství České republiky v požárním sportu, OZ projednalo 

žádost a nesouhlasí se zasláním příspěvku 

Hlasování: 7-0-0 

 

Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice – zaslala pozvánku na Valnou hromadu 

SVS, která se koná 19.4.2018 v Teplicích, paní starostka Vélová se účastnila aktivu akcionářů 

SVS, Valné hromady se nezúčastní. 

 

Mgr. Libor Behúl, Dalešice -  zaslal stížnost na volně se potulujícího psa -  majitelé V. 

Chase a F. Turek, obec zaslala majitelům výzvu k zabezpečení psa s odvoláním na platnost 

OZV č. 1/2011. 

 

 

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště Liberec – obec obdržela 

informaci o probíhající akci „Informativní rozbor pitné vody“, akce trvá do 30.6.2018, 

podrobnosti jsou na webových stánkách obce, záložka „Aktuálně“ 

 

 

 



Pan R.M. – zaslal žádost o informaci dle zákona č, 106/1999 Sb., zákona o svobodném 

přístupu k informacím, žádost byla vyřízena v souladu se zákonem č. 106/199Sb. 

 

Krajský úřad Libereckého kraje – obec obdržela žádost o vyplnění tabulky s údaji o počtu 

opatrovanců v souvislosti s tvorbou příspěvku na výkon státní správy pro agendu veřejného 

opatrovnictví na rok 2019 

 

 

Městská policie Rychnov nad Nisou – zaslala vyúčtování činnosti MP Rychnov v katastru 

obce Dalešice za měsíc březen 2018 – nebyla prováděna policejní činnost. 

 

Jan Krause, Dalešice 83 – zaslal oznámení o prořezu suchých větví u vzrostlého dubu na 

parcele č. 1304 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, majitel- paní Krausová, Dalešice.            

OZ vzalo na vědomí. 

 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a hospodářského rozvoje, 

oddělení územního plánování – obec obdržela Oznámení o projednání návrhu zadání Změny 

č. 1 Územního plánu Jablonec nad Nisou veřejnou vyhláškou, návrh je vystaven k veřejnému 

nahlédnutí od 29.3.2018 do 29.4.2018 

 

Severočeské komunální služby s.r.o Jablonec nad Nisou – v neděli  6.5.2018  

od 8.00 hodin do 8.10 hodin proběhne v obci Dalešice u autobusové zastávky sběr 

nebezpečných složek komunálního odpadu, podrobnosti budou vyvěšeny na webových 

stránkách obce a na výlepní ploše v obci. 

 

 

 

bod 274:  rozpočtová změna 2/2018 
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2018, kterou navrhl 

finanční výbor. Rozpočtová změna se týkala úprav v příjmech i ve výdajích/viz  příloha/  

Příjmy: 183.770,- Kč, výdaje: 183.770,- Kč          

Hlasování: 7-0-0 

 

 

bod 275:  domácí kompostéry 
Domácí kompostéry pro občany Dalešic zdarma – v obci probíhá dotazníkové šetření, které 

má zjistit zájem občanů o domácí kompostéry, které by obec poskytla zdarma občanům 

v Dalešicích. Prostřednictvím Mikroregionu Jizerské hory by se zažádalo o dotaci 

z Ministerstva životního prostředí – 103. výzva – podpora v rámci „Operačního programu 

Životní prostředí 2014-2020“, kompostéry by byly zakoupeny z části z finančních prostředků 

EU /85%/ a z části z prostředků obce Dalešice /15%/ 

Vzhledem ke skutečnosti, že jsme malá obec a sami nedosáhneme na minimální částku dotace 

500.000,- Kč na nákup kompostérů, dohodly se obce Pulečný, Maršovice a Dalešice podat 

žádost o dotaci společně.  

OU projednalo a souhlasí s podáním žádosti o dotaci na kompostéry. 

Hlasování: 7-0-0 
Současně s žádostí na kompostéry je možnost podat žádost o dotaci na štěpkovač větví, také 

společně s obcemi Pulečný a Maršovice,  OZ projednalo a nesouhlasí s pořízením štěpkovače 

větví pro obec Dalešice 

Hlasování: 0-7-0 



bod 276:  různé   

 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o nočním klidu – OZ projednalo a  usneslo se vydat 

OZV 1/2018 o nočním klidu, jejím předmětem je stanovení výjimečných případů, kdy bude 

vymezena doba nočního klidu kratší nebo při nichž doba nočního klidu nemusí být 

dodržována /viz OZV 1/2018/ 

Hlasování: 7-0-0 
 

 

Technické služby Jablonec nad Nisou – obec obdržela cenovou nabídku na nástřik 

vodorovného dopravního značení v obci Dalešice, jedná se o nástřik symbolu A12 „POZOR 

DĚTI“ na vytipované úseky místních  komunikací v obci Dalešice /OZ projednalo na svém 

zasedání 9.10.2017, usnesení č. 34/09102017, bod 240/. Kompletní cena za nástřik 4 ks 

symbolů je 6.098,- Kč včetně DPH. OZ rozhodlo umístit vodorovné značení na místní 

komunikaci 1231/2  u obecní stodoly, u sjezdu z hlavní silnice na místní komunikaci 1241/2, 

u křižovatky místních komunikací 1241/1 a 1257 a na místní komunikaci 1242/1 v místě nad 

dolní nádrží. 

 

Radek Kulhánek Tanvald – zaslal cenovou nabídku na opravu střechy na kapli Svatého 

Kříže a hasičské zbrojnici v obci, cena celkem 110.385,- Kč 

Martin Paldus Jablonec nad Nisou – zaslal cenovou nabídku na opravu střechy na kapli 

Svatého Kříže a hasičské zbrojnici v obci, cena celkem 135.351,- Kč. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo nabídku pana Kulhánka, Tanvald. 

Hlasování: 7-0-0 
 

PETONA Praha – firma zaslala cenovou nabídku na sestavu uzamykatelných skříní do 

kanceláře na OÚ /poptávka byla zaslána v souvislosti s blížící se platností nařízení o ochraně 

osobních údajů/. Celková cena sestavy je  29.550,- Kč včetně DPH, provedení buk. OZ 

projednalo a souhlasí s nákupem. 

Hlasování: 7-0-0 
 

 

bod 277:  diskuse 
Sběrné místo v obci –žluté a modré  kontejnery nebyly z důvodu nevhodného parkování 

osobního automobilu dne 29.3.2018 vyvezeny, bylo navrženo umístění cedule „ZÁKAZ 

PARKOVÁNÍ“  ke sběrnému místu, aby se situace neopakovala, OZ souhlasí 

Hlasování: 7-0-0 
Pálení čarodějnic: 30.4.2018 od 20.00 hodin,  

čarodějnická stezka: start od 16.30-17.30 hodin od klubovny na hřišti 

 

 

 
Termín konání květnového zasedání ZO:  14. května 2018 

 

                                           

                                                                  

 

                 Ing. David BERÁNEK                                                  Hana VÉLOVÁ 

                      místostarosta                                                                 starostka 


