
 

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. března 2019 od 18.00 hodin 

č .  5/11032019 
 

Přítomni:  Hana Vélová, ing. David Beránek, Bohumil Tarant, Mgr. Ivana Kopáčková,                                 

Helena Šutová, Petra Šenková-18.07 hodin                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Omluveni: Bernard Kalous                                                                                                                                                 

Hosté: Marie Nedomlelová 

 

bod  041: 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 Bohumila Taranta                                                                       

zapisovatelka: Milena Fotrová                                                                                                                   

Hlasování: 5-0-0                                                                                                                                                                                

 

 

bod 042: kontrola usnesení                                                                                             
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 4/04022019                                               
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bod 043: došlá pošta 

Statutární město Jablonec nad Nisou, Mgr. David Mánek, náměstek primátora – zaslali 

informaci o zpracování čtvrtého komunitního plánu sociálních a navazujících služeb, obec 

obdržela nabídku účastnit se v pracovních skupinách, starostka obce paní Vélová seznámila 

zastupitelstvo obce s Akčním plánem pro rok 2019, OZ vzalo na vědomí 

Severočeská vodárenská společnost a.s. – zaslali souhlasné vyjádření ke stavbě JN 040 007 

Dalešice, p.p.č. 383/6, vodovod pro 9 RD – čj. 16/2019 včetně pokynů pro realizaci a 

předávání vodohospodářské stavby 

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

úřad- zaslal oznámení o zahájení stavebního řízení – žadatel ing. M. K., Rychnov nad Nisou 

zaslal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Stavební úpravy rodinného domu č.p. 

2,  stavební pozemek č. 83, Dalešice u Jablonce nad Nisou 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly – zaslal zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Dalešice za rok 2018  se závěrem: nebyly zjištěny chyby ani nedostatky 

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

úřad- zaslal společný souhlas – územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru – kryté stání pro dva osobní automobily u RD Dalešice č.p. 49, manželé Š.                                                                                                                                                        

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

úřad- zaslal rozhodnutí – územní rozhodnutí o umístění stavby – komunikace, dešťové 

kanalizace včetně zasakovacích nádrží, vodovodu, plynovodu, veřejného osvětlení a přípojek 

vody a plynu na pozemcích parcel. č. 383/4, 383/6, 747/7, 752/2, 1205/2 a 1231/2 v kú 

Dalešice u Jablonce nad Nisou                                                                                                                  

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

prostředí a státní památkové péče – zaslal souhlas s průzkumným vrtem za účelem vrtané studny u 

novostavby RD – žadatel ing. M. B., Jablonec nad Nisou- na parcele č. 795/9 v kú Dalešice u Jablonce 

nad Nisou, vrt provede odborná firma IMG-ing. Miloš Grieszl, Liberec                                             

EUROVIA CS, a.s. Liberec  - zaslali žádost o souhlas s objízdnou trasou z důvodu úplné uzavírky 

silnice III/28711 směr Pulečný, obec zaslala souhlasné stanovisko                                                                   

EMSL Liberec – zaslali oznámení o zahájení díla a vstupu na pozemky – stavba „IV-12-4016546 JN, 

Dalešice, p.č. 783/18-vNN, svod, kNN, SS“, jedná se o vybudování nového odběrného místa pro 

novostavbu RD, manželé K.                                                                                                                 
M. S., Dalešice – zaslal oznámení o kácení stromů na parcele č. 783/7 v kú Dalešice u Jablonce nad 

Nisou /bříza, modřín v oplocené zahradě/, OZ vzalo na vědomí                                                        

Ing. L. V., Praha 6 a pan C. Š., Štěpánkovice-  zaslali podnět na pořízení změny územního plánu, 

jedná se o pozemky parcel. č. 797/1 a 799/1 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, u kterých žadatel 

navrhuje změnu způsobu využití na plochu pro bydlení /původně trvalý travní porost/, pozemky 

navazují na zastavěnou část obce, na paní Kiesewetterovou byla zaslána žádost o vypracování posudku 

k žádosti o změnu využití území, poté bude žádost projednána v zastupitelstvu obce                                           

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

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

na pozemní komunikaci III/387 v obci Pulečný, veřejná vyhláška byla vyvěšena způsobem v místě 

obvyklém 

 

 



bod 044:  závěrečný účet obce za rok 2018, zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření, vypořádání hospodářského výsledku, schválení  účetní 

závěrky 

Návrh závěrečného účtu obce Dalešice za rok 2018 včetně všech příloh byl zveřejněn v době od 

22.2.2019 do 11.3.2019 způsobem v místě obvyklém                                                                               

Zastupitelstvo obce Dalešice projednalo a schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce 

za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad.                

Zastupitelstvo obce zároveň schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti obce za 

rok 2018.                                                                                                                                               

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2018 včetně výsledku hospodaření obce za účetní 

období 2018 sestavenou ke dni 31.12.2018.                                                                                                          

/přílohy: závěrečný účet za rok 2018, inventarizační zpráva pro rok 2018, zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Dalešice za rok 2018, rozvaha-bilance, výkaz zisku a ztrát, příloha/                    

Hlasování: 6-0-0 

bod 045:  různé   

- Četnost vývozů tříděného odpadu – OZ projednalo nabídku SKS Jablonec nad Nisou – je 

možnost stanovit si četnost vývozů tříděného odpadu dle potřeb obce.                                                

Návrh: v době od května do října vyvážet žluté a modré kontejnery 1x týdně a v době od 

listopadu do dubna vyvážet 1x za 14 dní, OZ souhlasí s návrhem          Hlasování: 6-0-0 

- Počítač – vzhledem k častým problémům se stávajícím počítačem byl podán návrh na  

zakoupení nového, na příštím zastupitelstvu budou projednány došlé cenové nabídky 

- Stavební práce na márnici na hřbitově v Dalešicích – pan Kalous požádal o odkoupení 

cihel z demolice příček uvnitř márnice, jedná se o cca 400 ks/a´1,-. OZ projednalo a souhlasí 

s návrhem                                    Hlasování: 6-0-0 

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

v Dalešicích 

- Dámský klub: další setkání je plánováno na pátek 5.4.2019 od 18.30 hodin , téma je 

„Šikovné ruce“ – malování velikonočních vajíček 

- Dětský den – termín konání sobota  8.6.2019 na hřišti u klubovny 

  Termín konání příštího zasedání ZO:   15. dubna  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 


