
 

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 4. února 2019 od 18.00 hodin 

č .  4/04022019 
 

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

Petra Šenková, Mgr. Ivana Kopáčková                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Omluveni:                                                                                                                                                  
Hosté: ing. Petr Štěpánek, Marie Nedomlelová 

 

bod  035: Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů a zapisovatele:  

Starostka obce paní Hana Vélová zahájila schůzi ZO v 18.00 hodin, při zahájení bylo přítomno           

7 členů  ZO.  Zastupitelstvo je usnášeníschopné.                                                                                                                        

Paní Vélová přečetla program schůze,                                                                                                                 

navrhla ověřovatele:  Helenu Šutovou a Ivanu Kopáčkovou                                                                              

zapisovatelka: Milena Fotrová                                                                                                                   

Hlasování: 7-0-0                                                                                                                                                                                

 

bod  036:  Seznámení s projektovou dokumentací na akci "Komunikace a 

inženýrské sítě na pozemku parcel. č. 383/6 v kú Dalešice u Jablonce nad 

Nisou",  projektant ing. Petr Štěpánek                                                                                  
– ing. Štěpánek – projektant firmy Profes projekt s.r.o. seznámil zastupitelstvo obce s 

projektovou dokumentací na akci "Komunikace a inženýrské sítě na pozemku parcel. č. 383/6 v kú 

Dalešice u Jablonce nad Nisou" a podal informaci o zahájení územního řízení o umístění stavby - 

vybudování dopravní a technické infrastruktury. 

 

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


bod 037: kontrola usnesení                                                                                             
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 3/10122018                                               

- Okno na márnici – OZ projednalo předložené nabídky, firma MACEK OKNA 

Jablonec nad Nisou – 22.089,- Kč, Antikhaus Rychnov nad Nisou – 19.931,- Kč, 

Jaroslav Véle Dalešice – 15.080,- Kč, OZ souhlasí s realizací zakázky firmou Jaroslav 

Véle, Dalešice.                                                                                                   

Hlasování: 6-0-1 

bod 038: došlá pošta 

Jana Monhartová, projektová činnost – zaslala žádost o vyjádření obce k návrhu trasy 

vodovodní přípojky pro stavbu rodinného domu na pozemku parcel. č. 762 v kú Dalešice u 

Jablonce nad Nisou – investor M. S.- A. S. dle předložené situace.                                      

Obec Dalešice jako vlastník pozemku parcel. č. 1257 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou          

nemá proti navrhované vodovodní přípojce připomínky. Podmínkou realizace je, aby 

vodovodní přípojka byla vedena mimo asfaltový povrch komunikace a překop místní 

komunikace byl řešen protlakem. S vyjádřením byl současně zaslán  „CENÍK  ÚHRAD  ZA  

ZŘÍZENÍ  SLUŽEBNOSTI  (VĚCNÝCH BŘEMEN)  NA NEMOVITOSTECH  VE  

VLASTNICTVÍ OBCE DALEŠICE“, který schválilo zastupitelstvo obce dne 10.11.2014, 

usnesení č. 2/10112014, bod 022/. 
 

Ing. Jan Cikán projektová činnost Plzeň – zaslal žádost o vyjádření pro povolení stavby 

rodinného domu na pozemku parcel č. 762 a st. 220 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou – investor A. 

S., Liberec a M. S., Dalešice.                                                                                                     

Souhlas s výstavbou rodinného domu a DČOV dle předložené dokumentace – OZ projednalo a 

souhlasí s předloženou dokumentací stavby RD a DČOV.   Hlasování: 7-0-0                                                                           

Souhlas s připojením novostavby RD na místní komunikaci – sjezd na pozemek parcel. č. 1257 

v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou ve vlastnictví obce Dalešice – OZ projednalo a souhlasí s 

připojením sjezdu z místní komunikace - pozemek parcel. č. 1257 v  k.ú Dalešice u Jablonce nad 

Nisou, vlastník obec Dalešice, z důvodu připojení novostavby RD na pozemku parcel. č. 762 a st. 220 

v rámci stavby- sjezd k RD dle předložené situace.    Hlasování: 6-1-0                                                                                                                                                             

Souhlas s uložením přípojek inženýrských sítí – elektrika, voda, plyn na pozemku parcel. č. 1257 a 

č. 1243/1 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou ve vlastnictví obce Dalešice dle předložené 

dokumentace – OZ projednalo a souhlasí   s inženýrskými sítěmi s podmínkou, že nebude narušen 

povrch komunikace – bude tedy vedeno v travnatém pásu a protlakem.   Hlasování: 7-0-0                                                                                                                                     

Vyjádření k sítím na pozemcích parcel. č. 762 a st. 220 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou - na 

dotčených parcelách č. 220 a 762 nevedou žádné podzemní a nadzemní sítě ve správě obce Dalešice, 

OZ vzalo na vědomí                        

Řešení požární vody – v dané lokalitě je řešeno pomocí hydrantů, dvou požárních nádrží a mobilní 

automobilovou cisternou HZS LK, OZ vzalo na vědomí                        

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

prostředí a státní památkové péče – zaslal rozhodnutí- Dalešice-odkanalizování domu čp. 2 na 

pozemku parcel. č. 724/1 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou – povolení vypouštění odpadních vod do 

vod podzemních na základě podané žádosti ing. M. K.   



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

zaslal oznámení o zahájení územního řízení  na základě podání žádosti obce Dalešice o vydání 

územního rozhodnutí o umístění stavby: komunikace, dešťové kanalizace včetně zasakovacích nádrží, 

vodovodu, plynovodu, veřejného osvětlení a přípojek vody a plynu na pozemcích parce. č. 383/4, 

383/6, 747/7, 752/2, 1205/2 a 1231/2 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou.                                                       

Jedná se o  vybudováním dopravní a technické infrastruktury pro plánovaný rozvoj lokality /výstavba 

rodinných domů/ 

EMJ s.r.o. Frýdlant, pan Lukáš Vlasák – zaslal žádost o vydání souhlasu s umístěním přípojky NN 

na pozemku parcel. č. 795/9 a 1256 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou dle předložené situace, po 

posouzení žádosti ing. Beránkem obec souhlasí s plánovanou výstavbou přípojky NN. Obec současně 

zaslala vyjádření k existenci sítí v dané lokalitě- majitel ing. B. 

Spolek Lungta Praha – zaslali žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“, obecní zastupitelstvo projednalo předloženou žádost a rozhodlo nepodpořit kampaň. 

Hlasování: 0-6-1 

EKO-KOM, a.s. – zaslal reakci na rozesílané dopisy firmy REMA AOS, a.s., která oslovuje firmy 

v souvislosti s žádostí o spolupráci při sběru a využití tříděného odpadu. O podrobnostech informovala 

zastupitele obce paní starostka Vélová. Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí, obec Dalešice bude i 

nadále spolupracovat s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. 

Mikroregion Jizerské hory – starostka obce paní Hana Vélová informovala zastupitelstvo obce o 

shromáždění, které se konalo 18.12.2018, OZ vzalo na vědomí                        

Snílkův dům na půl cesty, Jablonné v Podještědí – nabízí podporu při začleňování mladých lidí do 

společnosti, obec obdržela žádost o finanční pomoc na poskytování sociálních služeb. Zastupitelstvo 

obce projednalo a rozhodlo o neposkytnutí finančního daru.     Hlasování: 0-5-2 

EMSL Liberec, s.r.o. – zaslali dotaz, zda je možné začít výkopové práce na stavbě             

IV-12-4016546 – vNN, svod kNN,SS – stavebníci manželé K. – odpověď - termín realizace je 

podmíněn počasím a množstvím sněhu na dotčených pozemcích, současně obec obdržela 

žádost o zvláštní užívání komunikace parcel.č. 1258, OZ projednalo a souhlasí s vystavením 

rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace parcel. č. 1258 v kú Dalešice u Jablonce nad 

Nisou, podmínkou je zajistit průjezdnost komunikace, co nejdříve          Hlasování: 7-0-0  
 

J. H., Dalešice xx – nahlásil škodní událost v souvislosti s prováděnou zimní údržbou na místní 

komunikaci parcel. č. 1231/2 u čp. 71. Bude předáno firmě KZS s.r.o. Bratříkov, která pro obec 

zajišťuje zimní údržbu a je proti těmto škodám pojištěná. 

 

bod 039: rozpočtová změna 1/2019 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2019, kterou navrhl finanční 

výbor. Rozpočtová změna se týká vratek na poskytnuté dotace na lednové a říjnové volby 2018, 

úprava dotace na výkon státní správy na skutečnost /viz  příloha/                                                                                                                              

Příjmy: 47.072,20 Kč, výdaje: 47.072,20 Kč                                                                                                                       

Hlasování: 7-0-0 

 

 



bod 040:  různé   

- Inventarizace majetku obce za rok 2018 - obecní zastupitelstvo projednalo a 

schválilo provedenou inventarizaci majetku obce za rok 2018 – s celým obsahem 

inventarizace bylo zastupitelstvo obce seznámeno.                                                                  

Hlasování: 7-0-0 

- Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje – program: 

Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje – byl vyhlášen program 

k předkládání žádostí, OZ projednalo a souhlasí s podáním žádosti na akci „Zateplení 

části obvodových stěn a provedení drenáže u budovy hasičské zbrojnice“ , bude se 

jednat od drenážní práce, zateplení budovy a výměna okna, termín realizace leden 

2019-prosinec 2020, podání žádosti je možné v době od 5.3.2019 do 19.3.2019, 

hodnota akce celkem 193.213,28 Kč. Obecní zastupitelstvo současně souhlasí 

s vyčleněním finančních prostředků na akci, spoluúčast 49,9 : 50,1 %.                       

Hlasování: 7-0-0 

- Dětský maškarní karneval: 24.2.2019 v zasedací místnosti v Dalešicích od 15.00 

hodin,  

- Jóga: cvičení v zasedací místnosti v Dalešicích každý pátek od 17.00 hodin do 18.00 

hodin 

- Dámský klub: setkávání žen, první setkání proběhlo dne 1.2.2019 v zasedací 

místnosti v Dalešicích, mělo téma „Hosté jsou za dveřmi“ – aneb čím rychle pohostit, 

další setkání je plánováno na 5.4.2019 od 18.30 hodin , téma je „Šikovné ruce“ – 

malování velikonočních vajíček 

- MDŽ – tradiční setkání proběhne 16.3.2019 od 15 hodin v zasedací místnosti 

v Dalešicích 

- Hasičský ples – koná se 2.3.2019 od 20.00 hodin v SOKOLOVNĚ KOKONÍN 

- Kronika za rok 2018 - paní Marie Nedomlelová předala kroniku za rok 2018 

 

 

  Termín konání příštího zasedání ZO:   11. března 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.                                                                    


