
 

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 10. prosince 2018 od 18.00 hodin 

č .  3/10122018 
 

Přítomni:  Hana Vélová, ing. David Beránek, Helena Šutová, Bohumil Tarant, Bernard Kalous, 

Petra Šenková-18.09 hodin                                                                                                                                

Omluveni:  Mgr. Ivana Kopáčková                                                                                                                                                              

Hosté: Marie Nedomlelová 

bod  026: 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:  Bernarda Kalouse a  Bohumila Taranta                                                                         

zapisovatelka: Milena Fotrová                                                                                                                   

Hlasování: 5-0-0 

bod 027: kontrola usnesení                                                                                             
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 2/12112018                                               

Prodej  pozemku parcel. č. 1242/3 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou - obecní zastupitelstvo 

projednalo a schválilo prodej pozemku parcel. č. 1242/3 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou .  Záměr 

byl zveřejněn způsobem v místě obvyklým v době od 14.11.2018 do 3.12.2018.  Bude sepsána kupní 

smlouva s žadatelem  o koupi panem V. V., Dalešice 9, cena za 1m2 – 50,- Kč – jedná se o 27m2.                                                                                                                            

Hlasování: 6-0-0                                                                                                                   

bod 028: došlá pošta 

1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Hodkovice nad Mohelkou – zaslali žádost o souhlas 

s objízdnou trasou z důvodu úplné uzavírky silnice III/28711 (od č.p. 17 po křižovatku Dalešice- 

Klíčnov v obci Pulečný). Důvod uzavírky: prodloužení splaškové stoky k č.p. 15 v k.ú. Pulečný. 
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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 – vypouštění odpadních vod do vod podzemních – Dalešice-odkanalizování domu čp. 2 na 

pozemku parcel. č. 724/1 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, žadatel ing. M. K.                                                                                                                   

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

silniční – zaslal rozhodnutí – povoluje uzavírku a zvláštní užívání – užití silnice III/28711 pro 

provádění stavebních prací – Pulečný – prodloužení splaškové stoky k čp. 15 

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

silniční – zaslali opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou – stanovení přechodné úpravy provozu 

na pozemní komunikaci – pro vybrané nebo opakované činnosti spojené se správou, údržbou, 

měřením, opravami nebo výstavbou na silnicích II. a III. třídy na území obce s rozšířenou působností 

Jablonec nad Nisou. Platnost vyhotovení: 1.1.2019 - 31.12.2019. Veřejná vyhláška byla zveřejněna 

způsobem v místě obvyklým. 

Liberecký kraj, člen rady kraje pan Jiří Löffelmann – zaslal upozornění na nové povinnosti 

v oblasti nakládání s odpady, od 1.4.2019 je to povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené 

soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu, od 1.11. do 31.3. následujícího 

kalendářního roku může obec přizpůsobit svoz klimatickým podmínkám a množství produkovaných 

biologických odpadů. Od 1.1.2020 je to povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování 

jedlých olejů a tuků 

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

územní souhlas s umístěním stavby „IV-12-4016546 JN, Dalešice, p.č. 783/18-vNN, svod, kNN, SS“ 

na pozemku parcel č. 783/11, 783/6, 1258 a 783/18 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, jedná se o 

vybudování nové kabelové přípojky pro nové odběrné místo na pozemku parcel. č. 783/18-majitelé 

manželé K., Liberec. 

Paní J. Č., Liberec – zaslala žádost o vyjádření k projektové dokumentaci a souhlas – se stavbou 

rodinného domu, garáže, plynovodní a vodovodní přípojky, ČOV, zpevněné plochy na pozemku 

parcel. č 650/1 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou dle předložené projektové dokumentace, investor – 

manželé H. D., Jablonec nad Nisou a H. J., Janov nad Nisou. OZ projednalo a souhlasí s předloženou 

projektovou dokumentací a se stavbou rodinného domu, garáže, plynovodní a vodovodní přípojky, 

ČOV, zpevněné plochy na pozemku parcel. č 650/1 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou dle 

předložené projektové dokumentace.                                                                                                                                   

Hlasování: 6-0-0   

ELMOS LIBEREC s.r.o. – zaslali žádost o spolupráci při sepsání a podpisu Smlouvy o zřízení 

věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu  č. IV-12-4015743/VB/1, obecní zastupitelstvo 

projednalo a souhlasí se zněním a podpisem smlouvy.                                                                                                             

Hlasování: 6-0-0 

bod 029:  střednědobý výhled rozpočtu obce Dalešice 2019-2021               

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na období                               

2019-2021 – viz příloha, který byl vyvěšen na úřední desce OÚ po dobu minimálně 15-ti dnů /v době 

od 14.11.2018 do 12.12.2018/ způsobem v místě obvyklým. Obecní zastupitelstvo projednalo a 

schválilo střednědobý výhled obce Dalešice na období 2019-2021 bez připomínek /viz příloha/ 

 

 



bod 030:  schválení rozpočtu na rok 2019                                     

Finanční výbor předložil návrh rozpočtu na rok 2019 – viz příloha                                                                  

Příjmy: 2.674.100,- Kč     Výdaje: 2.674.100,- Kč. Tento byl vyvěšen v době od 14.11.2018 do  

12.12.2018 způsobem v místě obvyklým.                                                                                                                            

OZ projednalo a schvaluje vyrovnaný  rozpočet na rok 2019 /viz příloha/                                                                              

Příjmy: 2.674.100,- Kč, výdaje 2.674.100,- Kč.                                                                                      

Hlasování: 6-0-0   

bod 031: konání svatebních obřadů 

Zastupitelstvo obce Dalešice stanovuje jako obřadní místo pro oddávání zasedací místnost Obecního 

úřadu Dalešice č. p. 67. Jako obřadní den stanovuje pátek a sobotu, v době od 10.00 do 14.00 hodin.  

Hlasování: 6-0-0 

bod 032:  volba jména určeného zastupitele  

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

územního plánování – zaslal žádost o sdělení volby jména určeného zastupitele – zastupitelstvo obce 

Dalešice projednalo žádost a určuje pro kontakt s oddělením územního plánován při MM Jablonec nad 

Nisou ve věci projednávání územně plánovací dokumentace obce Dalešice ing. Davida Beránka. 

Hlasování: 5-0-1   

bod 033:  vyplácení záloh na mzdy za prosinec 2018                                                                

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo vyplacení záloh na mzdy za prosinec 2018 v plné výši.    

Hlasování: 6-0-0 

bod 034:  různé   

- vrácení nevyčerpané dotace za volby v roce 2018- obecní zastupitelstvo projednalo a 

schválilo vrácení nevyčerpané dotace za volby v roce 2018.                                               

Prezidentské volby: příjem 22.000,- Kč, výdej: 16.775,- Kč, vratka: 5.225,- Kč                                                                                                                                                                                                    

Volby do ZO a Senátu Parlamentu ČR: příjem: 45.000,- Kč, výdej: 24.152,80 Kč,                              

vratka 20.847,20 Kč                                                                                                

Hlasování: 5-1-0 

- okno na márnici – byly předloženy dosud tři cenové nabídky, budou osloveny ještě 

další firmy, realizace oprav je plánovaná na březen-duben 2019 

- dětské hřiště – OZ projednalo návrh na realizaci dřevěné houpačky, paní starostka 

Vélová předložila dvě cenové nabídky od Jaroslava Véleho, provedení akát: 25.450,- 

Kč a provedení smrk: 18.450,- Kč, OZ souhlasí s realizací – provedení akát.                                                            

Hlasování: 5-0-1 

- pálení klestí: 21.12.2018 

 

  Termín konání příštího zasedání ZO:   4. února 2019                       

                                                                                                                           

                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. 


