
 

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 11. června 2018 od 18.00 hodin 

č .  42/11062018 
Přítomni:  Hana Vélová, ing. David Beránek , Petra Roseová, Petra Šenková  

Stanislav Matura, Romana Kozáková/18:11 hod./, 

Omluveni:  Bernard Kalous 

Hosté: paní Marie Nedomlelová 

 

bod  283: 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 Šenkovou                                                                  

zapisovatelka: Milena Fotrová                                                                                                                  

Hlasování: 5-0-0 

bod 284: kontrola usnesení  

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 41/14052018  

Nájemní smlouva na klubovnu –OZ projednalo a schválilo dlouhodobou výpůjčku 

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, záměr byl vyvěšen 

na úřední desce v době od 21.5.2018 do 11.6.2018, bude sepsána nová smlouva odpovídající 

legislativě  
Hlasování: 5-0-0 
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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, následně dojde k podpisu a úhradě 

poloviny z částky 225.000,- Kč – dle smlouvy. 

Dvojhrazda – OZ projednalo návrhy na umístění dvojhrazdy na dětském hřišti v obci, 

z předložených nabídek bylo doporučeno oslovit pana Taranta, který by zhotovil dětskou 

hrazdu za cca 8.000,- Kč, materiál z ocelových profilů 
Hlasování: 6-0-0 

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

nedoporučuje oplotit spodní nádrž jakýmkoliv pevným plotem, navrhuje max. osázet keři, OZ 

projednalo a souhlasí s osázením nádrže keři                                                                                             

Hlasování: 6-0-0 

 

bod 285: došlá pošta 

VOLTCOM, spol. s. r.o. Praha – firma zaslala žádost o vyjádření k smlouvě o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016230, JN, Dalešice, parcel. č. 

713/2, 2003-TS, VVN, KNN, obecní zastupitelstvo projednalo smlouvu a po úpravě ceny za zřízení 

věcného břemene ve výši 54.750,- Kč souhlasí s jejím zněním a s podpisem                                                 

Hlasování: 6-0-0 

Státní pozemkový úřad – zaslal žádost o zveřejnění veřejné nabídky pozemků dle  §11a odst. 4) 

zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nabídka byla zveřejněna způsobem obvyklým 

Český statistický úřad – zaslal oznámení o zpravodajské povinnosti obce vůči ČSÚ, OZ vzalo na 

vědomí 

SVS a.s. Teplice – zaslala pozvánku na valnou hromadu, která se bude konat 21.6.2018 v Teplicích, 

paní starostka Vélová se nezúčastní, obecní zastupitelstvo rozhodlo zplnomocnit  k jednání pana 

starostu Bc. Tomáše Levinského z Rychnova u Jablonce nad Nisou 

Hlasování: 6-0-0 

Mateřská školka Jablonec nad Nisou – Kokonín – obec obdržela informaci o počtu umístěných 

dalešických dětí v mateřské školce Kokonín. Současně paní ředitelka oslovila zastupitelstvo obce 

s žádostí o poskytnutí finančního daru pro mateřskou školku v Kokoníně, obecní zastupitelstvo 

projednalo a schválilo zaslání finančního daru ve výši 25.000,- Kč.                                                      

Hlasování: 6-0-0 

Paní I. K., Jablonec nad Nisou – zaslala oznámení o provedení přepojky vody na obecní vodovod. 

Původní přípojka vede přes parcelu č. 650/1 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, z důvodu jejího 

prodeje povede přípojka po parcele 648/3 a 1312/1. Na parcele 1312/1 se připojí k řadu.                       

OZ vzalo na vědomí. 

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

prostředí a státní památkové péče – zaslal sdělení orgánu státní správy lesů k ochraně lesa - 

k novelizaci vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa, 

především dodržování zásad důsledné ochrany lesa z důvodu nárůstu populací kalamitních škůdců  

 



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

prostředí a státní památkové péče – zaslal rozhodnutí – povolení k nakládání s podzemními 

vodami, k vypouštění odpadních vod a  ke stavbě vodního díla – vrtaná studna vše na parcele č. 675/1 

v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, žadatelé manželé P. 

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

souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru „Novostavba rodinného domu“ na pozemku 

parcel. č. 469/1 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, žadatelé manželé V. 

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

prostředí a státní památkové péče – zaslal ZÁVAZNÉ STANOVISKO ve věci  - Dalešice-společné 

územní a stavební povolení záměru NRD, včetně přípojek inženýrských sítí a stavby malé domovní 

čistírny odpadních vod na pozemku parcel. č. 653 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou – společný 

záměr je přípustný, žadatelé Bc. L. M. a Bc. K. K., Jablonec nad Nisou 

Ing. M. K. Rychnov nad Nisou – zaslal žádost o vydání stanoviska (souhlasu) k zamýšleným 

stavebním úpravám objektu čp. 2 na parcele č. 83 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, jedná se o 

změnu před dokončením stavby dle předložené žádosti a situace. Obecní zastupitelstvo projednalo a 

souhlasí se stavebními úpravami dle předložené žádosti a dokumentace. OZ souhlasí s umístěním 

ČOV dle předložené dokumentace.                                                                                                      

Hlasování: 6-0-0 

Paní M. L., Dalešice – zaslala žádost o projednání a vyřešení zajištění tzv. „odtokových rýh – 

splávků, které by při přívalových deštích odvedly vodu z místních komunikací a silnic do příkopu a 

nevyplavovaly a nepodmáčely pozemky v obci. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost, pan Kalous 

projde obec a zjistí situaci během deště, v zatáčce u čp. 70 bude vykopán odtokový splávek     

Paní J.M., pan M.U., Dalešice 67 – zaslali žádost o prodloužení nájmu obecního bytu. Nájemní 

smlouva končí  1.12.2018, obecní zastupitelstvo projednalo a do příštího zasedání promyslí podmínky 

pronájmu, aby mohl být včas zveřejněn záměr pronájmu nemovitosti a sepsána nová smlouva 

v souladu s platnou legislativou.  

 

bod 286: závěrečný účet Mikroregionu Jizerské hory za rok 2017 

Paní starostka Vélová seznámila obecní zastupitelstvo se Závěrečným účtem Mikroregionu JH za rok 

2017   včetně jeho 3 příloh (Rozvaha a Výsledovka k 31. 12. 2017, Zpráva o přezkumu hospodaření 

2017 = zpráva auditora), obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí 

 

bod 287:  různé   

- vyžínač/křovinořez zn. STIHL typ FS 360 C-EM – pan Kalous navrhuje zakoupení nového 

vyžínače, současný je používaný 7 let, při delší zátěži ztrácí výkon, dle doporučení servisu 

STIHL by oprava byla cenově stejná jako pořízení nového stroje, obecní zastupitelstvo 

projednalo a souhlasí s nákupem nového vyžínače 

           Hlasování: 6-0-0 

- sekání v neděli – obecní zastupitelstvo projednalo hromadící se upozornění od občanů na 

provozování hlučných činností během víkendu /neděle/, mezi občany bude znovu rozeslána 

výzva ke vzájemné toleranci  

 

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

rok 2018 



 

- stravování zaměstnanců – obecní zastupitelstvo projednalo návrh paní starostky Vélové 

zajistit zaměstnancům obce stravování formou poskytnutí stravenek, obecní zastupitelstvo 

projednalo a schválilo poskytnutí příspěvku zaměstnancům obce na stravování formou 

stravenek ve výši 50,- Kč/den.  

Podmínky nároku: pouze za odpracované dny, ne v pracovní neschopnosti a v době čerpání 

řádné dovolené.     

    

 
Termín konání příštího zasedání ZO:  10. září 2018      

 

 

 

                                                                                            

                           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.  


