
 

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. listopadu 2018 od 18.00 hodin 

č .  2/12112018 
Přítomni:  Hana Vélová, ing. David Beránek, Mgr. Ivana Kopáčková, Helena Šutová,                  

Bernard Kalous, Petra Šenková                                                                                                                         

Omluveni:  Bohumil Tarant                                                                                                                                                              

Hosté: Marie Nedomlelová 

bod  015: 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:  Helenu Šutovou  a Ivanu Kopáčkovou                                                                        

zapisovatelka: Milena Fotrová                                                                                                                   

Hlasování: 6-0-0 

bod 016: kontrola usnesení                                                                                             
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 43/10092018                                              
Nájemní smlouva na obecní byt -  obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr pronájmu 

obecního bytu na další období / záměr byl zveřejněn způsobem v místě obvyklým v době od 12.9.2018 

do 6.10.2018/, žádost o pronájem obecního bytu byla pouze jedna, doručili jí současní nájemci paní 

J.M.a M.U. Podmínky pro sepsání nové nájemní smlouvy, která bude v souladu s platnou legislativou, 

byly stanoveny /usnesení 43/10092018, bod 292/, pro sepsání bude osloven JUDr. Pinkas. 

Prodej části pozemku parcel. č. 383/6 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou - obecní zastupitelstvo 

projednalo a schválilo záměr prodeje části pozemku parcel. č. 383/6 v kú Dalešice u Jablonce nad 

Nisou /viz přiložená situace/.  Záměr byl zveřejněn způsobem v místě obvyklým v době od 12.9.2018 

do 6.10.2018.  Bude sepsána kupní smlouva s žadatelkou o koupi paní M.U. Dalešice 53, cena za 1m2 

– 50,- Kč – jedná se cca o 35m2.                                                                                                                 

Hlasování: 6-0-0                                                                                                                   
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bod 017: došlá pošta 

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

společný souhlas – územní souhlas a  souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru 

„Novostavba rodinného domu s parkovacím stáním, ČOV včetně vsaku, vodovodní přípojkou“               

na pozemku parcel č. 653 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou,                                                                        

žadatelé Bc. K. K. a Bc. L. M., Jablonec nad Nisou                                                                                                                                                                                               

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

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

9.10.2018 od 8.00 hodin na místě stavby – Dalešice – vrtaná studna, odkanalizování stavby RD na 

pozemku parcel. č. 675/1 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, stavebníci  manželé P. Kontrolní 

prohlídky se za obec zúčastnil místostarosta obce ing. Beránek, který OZ o průběhu informoval.      

Pan J. L., Dalešice 68 – zaslal žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, obecní úřad 

rozhodl po předchozím místním šetření o povolení kácení, podmínky byly stanoveny v rozhodnutí                                                                                                                                                           

Krajská správa silnic Libereckého kraje Liberec – zaslala žádost o povolení kácení dřevin 

rostoucích mimo les, obecní úřad rozhodl po předchozím místním šetření o povolení kácení, podmínky 

byly stanoveny v rozhodnutí                                                                                                                                             

Pan R. K. a paní N. K., Liberec – zaslali návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene a právu provést stavbu – jedná se o realizaci vodovodní přípojky k novostavbě  RD na 

pozemku parcel. č. 783/18 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, která povede přes pozemek parcel. č. 

741/1 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou ve vlastnictví obce Dalešice. Obecní zastupitelstvo 

projednalo a souhlasí se zněním předložené smlouvy.                                   Hlasování: 6-0-0                                                                                                                                                                    

ČEZ Distribuce Děčín – obec obdržela výzvu k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 

rostoucích na pozemku parcel. č. 2137 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou v majetku obce, zásah bude 

proveden provozovatelem distribuční soustavy                                                                                                             

Pan V. V., Dalešice – zaslal žádost o koupi pozemku parcel. č. 1242/3 v kú Dalešice u Jablonce nad 

Nisou o výměře 27m2, který sousedí s pozemkem parcel. č. 772/1 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, 

jehož je vlastníkem. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost a rozhodlo zveřejnit  záměr prodeje 

pozemku parcel. č. 1242/3 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou o výměře 27 m2,cena 50,- Kč/m2.                                                                                                     

Hlasování: 6-0-0                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

územního plánování – zaslal Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 ÚP 

Jablonec nad Nisou  - veřejná vyhláška byla zveřejněna způsobem v místě obvyklým                                    

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, ÚO Jablonec nad Nisou – zaslali oznámení o 

kontrole obce, kontrola proběhla dne 29.10.2018 na obecním úřadu v Dalešicích. Informaci podala 

paní starostka Vélová                                                                                                                                                                            

SKS s.r.o. Jablonec nad Nisou – zaslal návrhy na úpravy cen za poskytované služby v roce 2019, OZ 

vzalo na vědomí, zvýšení cen bude promítnuto v poplatcích na rok 2019                                                      

ČMELÁČEK PARTNERS s.r.o. – zaslali žádost o sponzorský dar formou koupi balíčku v hodnotě 

1.000,- Kč, OZ projednalo a rozhodlo nepodpořit žádost.                             Hlasování 0-6-0                                                                                                                                                                                                                     

Ministerstvo vnitra ČR – v souvislosti se stým výročím konce první světové války vláda České 

republiky doporučila, aby se 11.11.2018 ve 13:30 hodin po dobu 2 minut a 20 sekund na celém území 

České republiky rozezněly zvony. Obec Dalešice se připojila k celostátnímu symbolickému uctění 

památky padlých v první světové válce.                                                                                                                     

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

výzvu ke kontrolní prohlídce na čtvrtek 29.11.2018 od 9.30 hodin v souvislosti s prováděním 

terénních úprav na pozemku parcel. č. 795/9 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, majitel ing. M. B.                                                                                                                                                                                                          

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

výzvu ke kontrolní prohlídce na čtvrtek 29.11.2018 od 10.10 hodin v souvislosti s prováděním 

terénních úprav na pozemku parcel. č. 650/1 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou,                                        

majitelé manželé  D. a  J.H.                                                                                                                                        



Severočeské komunální služby s.r.o. Jablonec nad Nisou – zaslali pozvánku na tradiční setkání do 

Lomnice nad Popelkou, které se uskuteční 6.12.2018, zúčastní se paní starostka Vélová.                                                           

Mikroregion Jizerské hory – zaslal pozvánku na předvánoční jednání svazku, které se uskuteční 

18.12.2018 v budově radnice Magistrátu města Jablonec nad Nisou. Obec současně obdržela návrh 

rozpočtu DSO MJH na rok 2019, který byl vyvěšen způsobem v místě obvyklým.                                                 

SVS a.s. Teplice – obec obdržela informaci o konání setkání s akcionáři společnosti, které se 

uskuteční 21.1.2019 v Jablonci nad Nisou, hotel Břízky, zúčastní se paní starostka Vélová.                                           

Liberecký kraj – hejtman Martin Půta – zaslal pozvání na setkání se členy Rady Libereckého kraje, 

které se uskuteční 10.12.2018 v sídle Libereckého kraje, za obec se zúčastní paní starostka Vélová.                                       

Paní D. B., Dalešice – zaslala žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, 12.11.2018 

proběhlo místní šetření, bylo vydáno rozhodnutí o povolení pokácení stromu na parcele    č. 709/3 v kú 

Dalešice u Jablonce nad Nisou. 

bod 018: organizační a podpisový řád obce  Dalešice                  

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s organizačním a podpisovým řádem obce, který byl vydán 

s účinností od 12.11.2018 – viz příloha. Obecní zastupitelstvo projednalo a souhlasí se zněním.                                                                                                 

Hlasování: 6-0-0 

bod 019:  rozpočtová změna 4/2018 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 4/2018, kterou navrhl finanční 

výbor. Rozpočtová změna se týkala poskytnuté dotace na říjnové volby 2018, poskytnuté účelové 

dotace z Dotačního fondu LK – Program obnovy venkova na projekt „ Opravy omítek na budově 

obecního úřadu a na hřbitově v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou“, poskytnuté účelové dotace  

z Dotačního fondu LK, program č. 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny – OPRAVA KAPLIČKY 

SVATÉHO KŘÍŽE V KÚ DALEŠICE, změn v příjmech i ve výdajích dle výkazu Fin 2-12  

k 31.10.2018 /viz  příloha/                                                                                                                              

Příjmy: 24.240,- Kč, výdaje: 24.240,- Kč                                                                                                                       

Hlasování: 6-0-0 

bod 020:  střednědobý výhled rozpočtu obce Dalešice 2019-2021               

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na období                               

2019-2021 – viz příloha, který bude vyvěšen na úřední desce OÚ po dobu 15-ti dnů způsobem v místě 

obvyklým. 

bod 021:  návrh rozpočtu na rok 2019                                     

Finanční výbor předložil návrh rozpočtu na rok 2019 – viz příloha                                                                  

Příjmy: 2.674.100,- Kč     Výdaje: 2.674.100,- Kč                                                                                            

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh rozpočtu, který bude vyvěšen na úřední desce Obecního 

úřadu po dobu 15-ti dnů způsobem v místě obvyklým. 

bod 022:  inventarizace majetku za rok 2018                                                                                      

- inventarizace majetku obce – starostka obce paní Vélová vydala plán inventur pro rok 2018  –viz 

příloha  a zároveň stanovila členy inventarizační komise – viz příloha.                                                                 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo plán inventur pro rok 2018.                                              

Hlasování: 5-0-1 

 

 



bod 023:  poplatky pro rok 2019                                          

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s poplatky pro rok 2019. Obecní zastupitelstvo projednalo a 

schválilo poplatky pro rok 2019 – viz příloha.                                                                                                   

Projednané změny: poplatek za prvního psa zvýšit na 150,- Kč, poplatek za druhého a dalšího psa 

zůstává ve stejné výši – tj. 300,- Kč. Poplatek za menší/120 l/ popelnice zvýšit  na 2.000,- Kč a 

poplatek za větší /240 l/popelnice zvýšit na 3.800,- Kč                                                                                                                                                                

Hlasování: 6-0-0 

bod 024:  dohody o provedení práce 2018 a 2019                              

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem na dohody o PP na rok 2019, OZ projednalo a 

schválilo dohody o provedení práce na rok 2019 – viz příloha                                                                      

Hlasování: 6-0-0 

bod 025:  různé   

- zástěna u dřevěné čekárny –byl osloven pan Véle,  realizace je plánovaná na 

listopad/prosinec 2018, OZ vzalo na vědomí 

- dětské hřiště – v letošním roce byla demontována houpačka, která bude na jaře 2019 

nahrazena novou, podrobnosti provedení a umístění budou projednány na příštím ZO    

- pálení klestí – termín bude domluven na schůzi SDH Dalešice, předpoklad koncem listopadu 

2018 

- SPOZ – pracovnice obce paní Helena Šutová informovala zastupitelstvo obce o jubilantech 

v roce 2019,  byl podán návrh na zvednutí hranice věku, kdy se budou jubilanti navštěvovat na 

65 let, OZ projednalo a souhlasí s návrhem                                                                                                                             

Hlasování: 6-0-0       

- 18.11.2018  -  divadelní představení „Past na osamělého muže“ od 17.00 hodin v zasedací 

místnosti na obecním úřadu v Dalešicích 

- 1.12.2018  -  rozsvícení vánočního stromu /od 16.30 hodin vánoční dílničky, od 17.30 hodin 

kulturní program/, plakát bude vyvěšen  

- 5.12.2018  -  mikulášská nadílka /po setmění/ 

- 8.12.2018  -  vánoční posezení důchodců s programem–od 15 hodin v zasedací místnosti 

OÚ – pozvánky budou rozeslány 

  Termín konání prosincového zasedání ZO:  10. prosince 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. 


