
 

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 14. května 2018 od 18.00 hodin 

č .  41/14052018 
Přítomni:  Hana Vélová, ing. David Beránek , Petra Roseová, Petra Šenková /18.07 hod./, 

Stanislav Matura, Romana Kozáková 

Omluveni:  Bernard Kalous 

Hosté: Marie Nedomlelová 

 

bod  278: 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:  Stanislava Maturu a Petru Roseovou 

zapisovatelka: Milena Fotrová 

Hlasování: 5-0-0 

 

bod 279: kontrola usnesení  

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 40/09042018  

 

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


Sběrné místo v obci – byla zde umístěna cedule „ZÁKAZ PARKOVÁNÍ“  kvůli problémům 

s vývozy kontejnerů 

 

Nájemní smlouva na klubovnu – původní smlouva neodpovídá legislativě, právníkem bylo 

doporučeno sepsání nové smlouvy o výpůjčce, která bude sepsána na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou danou ze zákona, OZ projednalo záměr dlouhodobé výpůjčky 

nemovitostí(bezplatného dočasného užívání) - hasičské klubovny na parcele č. 275 společně 

s pozemky č. 751/1, 751/2 a 417, vše v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou a souhlasí se 

zveřejněním záměru 
Hlasování: 5-0-0 

              
Nástřik vodorovného dopravního značení v obci Dalešice/ symbolu A12 „POZOR DĚTI“ na 

vytipované úseky místních  komunikací v obci Dalešice/ - objednávka byla zaslána na  Technické 

služby Jablonec nad Nisou, realizace je plánovaná do konce května 2018  

 

Domácí kompostéry pro občany Dalešic zdarma – obecní zastupitelstvo projednalo a 

schvaluje zapojení do projektu „Kompostéry pro občany Mikroregionu Jizerské hory“ na 

svém katastru a současně schvaluje vyčlenění finančních prostředků na spoluúčast /15%/  

Hlasování: 6-0-0 

 

bod 280: došlá pošta 

POLICIE ČR, ÚZEMNÍ ODBOR JABLONEC NAD NISOU, OBVODNÍ ODDĚLENÍ 

RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU –  obec obdržela odpověď na žádost o zjištění majitele 

vozidla, který nevhodně parkoval u sběrného stanoviště v obci a způsobil problémy s vývozem 

kontejnerů na tříděný odpad                                     

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

prostředí a státní památkové péče – zaslal žádost o informaci o nákladech na běžnou údržbu 

válečných hrobů za rok 2017 nebo na jejich ukončené opravy, které byly provedeny v roce 2017. Obec 

neměla v roce 2017 žádné výdaje spojené s údržbou válečných hrobů. 

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

prostředí a státní památkové péče – zaslal oznámení o zahájení řízení o povolení s nakládání 

s vodami, žadatelé manželé Proškovi, pozemek parcel. č. 675/1 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou 

Miroslav a Eva Havrdovi – zaslali žádost o vyjádření stanoviska obce – souhlas se změnou stavby 

před dokončením, souhlas se stavbou vrtané studny a souhlas s výstavbou septiku, filtru a vsaku – vše 

na parcele č. 714/6 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou. Obecní zastupitelstvo projednalo a nemá 

připomínky ke stavbám, souhlasí s vydáním souhlasných stanovisek. 

Hlasování: 6-0-0 
 

 

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

souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru „Novostavba rodinného domu se zastřešeným 

stáním pro 1OA a kůlnou“, na parcele č. 793/1, 794/3 a 1241/1 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, 

stavebník Václav Gumulák, Dalešice 55 a Dagmar Gumuláková Simonová, Lišný-Železný Brod 



VOLTCOM, spol. s. r.o. Praha – firma zaslala žádost o vyjádření k projektovému návrhu na stavbu 

JN, Dalešice, parcel.č. 713/2, 2003-TS, vVN, kMM dle přiloženého zákresu v účelové mapě 

s polohopisem, obec nemá připomínky k  projektové dokumentaci na výše uvedenou stavbu 

ČEZ Distribuce, a.s. – zaslal návrh smlouvy č. 18_SOBSO1_4121401782 o podmínkách k připojení 

k elektrizační soustavě – zpracováno pro parcelu 383/6 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, OZ 

projednalo znění smlouvy, bylo upraveno chybně uvedené PSČ ve smlouvě, smlouva byla 

konzultována s projektantem panem Štěpánkem a s právníkem, nebyly shledány nedostatky,  po 

podpisu smlouvy bude uhrazena  polovina z částky 225.000,- Kč – viz smlouva.  

SH ČMS – OSH Jablonec nad Nisou – zaslali žádost o umožnění uložení překážek na požární sport 

a překážek pro soutěže dětí CTIF, OZ projednalo a souhlasí s vyhrazením prostor pro uložení překážek 

v budově bývalého obchodu bez úplaty, jedná se o cca 6 měsíců, pokud by byl v této době zájemce na 

pronájem budovy obchodu, bude SH ČMS – OSH Jablonec nad Nisou včas vyrozuměn o vyklizení 

prostor obchodu 

Hlasování: 6-0-0 

ČMELÁČERK PARTNERS s.r.o., Ostrava – nezisková organizace zaslala žádost o podporu 

formou nákupu balíčku v hodnotě 1.000,- Kč nebo přímo zasláním peněžního daru na účet organizace. 

OZ projednalo a neschválilo podpořit nákup. 

Hlasování: 0-6-0 

GEKON computers s.r.o. – firma zaslala cenovou nabídku na NOTEBOOK HP 250 – paní starostka 

Vélová navrhla zakoupit pro potřeby OÚ - viz cenová nabídka, cena celkem 11.800,- Kč, OZ 

projednalo a souhlasí s nákupem  

Hlasování: 6-0-0 

POLICIE ČR, ÚZEMNÍ ODBOR JABLONEC NAD NISOU, OBVODNÍ ODDĚLENÍ 

RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU – obec obdržela zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu 

OO PČR Rychnov u Jablonce nad Nisou v období 1.1.2017-31.12.2017, informaci podala paní 

starostka Vélová, obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí 

Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice – zaslala pozvánku na tradiční jarní setkání 

akcionářů společnosti, které se koná 16.5.2018 v prostorách Clarion Grandhotelu Zlatý lev v Liberci 

od 10.00 hodin, setkání se zúčastní paní starostka Vélová 

Mikroregion Jizerské hory – obec obdržela pozvánku na jednání Mikroregionu JH, které se 

uskuteční 15.5.2018 od 13.00 hodin v budově radnice v Jablonci nad Nisou. 

Setkání se zúčastní paní starostka Vélová. 

Finanční úřad pro Liberecký kraj, odbor metodiky a výkonu daní – zaslal žádost o vyvěšení 

veřejné vyhlášky o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, kterým se stanovuje daň 

z nemovitých věcí na rok 2018, veřejná vyhláška byla zveřejněna 

Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice – zaslala informace o celkovém vyúčtování všech 

položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017, informace byla zveřejněna  

 

 

 

 



bod 281: schválení počtu členů zastupitelstva pro funkční období 2018-2022   

Obecní zastupitelstvo projednalo a stanovilo 7 členů zastupitelstva obce pro následující volební období 

2018-2022. 

Hlasování: 6-0-0 

 

 

bod 282:  různé   

 

- dotace 2018 - paní starostka Vélová podala informaci o průběhu vyřízení žádostí o 

dotace na rok 2018, obecní zastupitelstvo projednalo možnosti realizace akce  
„OPRAVY OMÍTEK NA BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU A NA HŘBITOVĚ V KÚ  

DALEŠICE U JABLONCE NAD NISOU” a rozhodlo oslovit ze tří cenových nabídek 

/viz příloha/ firmu MAKALOVE s.r.o. 

- Ceník využití tiskáren na obci pro účely tisku jiných  subjektů – obecní zastupitelstvo 

projednalo a schválilo ceník využití tiskáren na obci pro občany, SDH, kroužek hasičů .., 

Občané budou o ceníku informováni na webových stránkách obce a ceník bude zveřejněn i 

v Dalešickém zpravodaji       
            Hlasování: 6-0-0 

- Směrnice 1/2018 - Ochrana osobních údajů OÚ, Směrnice 2/2018 - Provoz IS OÚ – OZ 

bylo seznámeno s oběma směrnicemi a odsouhlasilo jejich znění 

Hlasování: 6-0-0 

- Dětské odpoledne  -  bude se konat  9.6.2018  od 15.00 hodin v Dalešicích na hřišti – 

informace o konání bude rozeslána a vyvěšena, OZ projednalo zajištění dětského odpoledne 

- Úpravy na místním hřbitově - paní starostka Vélová podala informaci o průběhu prací na 

místním hřbitově – kácení lip, úklid okolí hřbitova, prořez 

- Horní nádrž – paní starostka Vélová podala návrh na opravu oplocení horní nádrže, zajistí 

pan Jaroslav Véle, OZ projednalo a souhlasí 

- Dolní nádrž – paní Šenková navrhla rozšířit oplocení dolní nádrže, pan Kalous zjistí stav 

oplocení a prověří možnost rozšíření oplocení 

-  

 

 

 

Termín konání červnového zasedání ZO:  11. června 2018 

 

                                          

                                                                  

 

                 Ing. David BERÁNEK                                                  Hana VÉLOVÁ 

                      místostarosta                                                                 starostka 


