
 

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 15. dubna 2019 od 18.00 hodin 

č .  6/15042019 
Přítomni:  Hana Vélová, ing. David Beránek, Bohumil Tarant, Mgr. Ivana Kopáčková, Bernard 

Kalous, Helena Šutová, Petra Šenková-18.09 hodin                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Omluveni:                                                                                                                                                 

Hosté: Marie Nedomlelová 

bod  046: 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 Bernarda Kalouse                                                                   

zapisovatelka: Milena Fotrová                                                                                                                   

Hlasování: 6-0-0                                                                                                                                                                                

bod 047: kontrola usnesení                                                                                             
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 5/11032019                                              
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, OZ projednalo zaslanou důvodovou zprávu/viz příloha/ a rozhodlo 

neschválit návrh na pořízení změny ÚP Dalešice, předložený ing. L. V. a  p. C. Š.                                                

Hlasování: 7-0-0   

Návrh na pořízení změny Územního plánu Dalešice – žadatel M. a K. H. v zastoupení 

pana P. J. - OZ projednalo zaslanou důvodovou zprávu/viz příloha/ k žádosti o změnu ÚP 

k parcele č. 2011 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou a  rozhodlo neschválit návrh na pořízení 

změny ÚP Dalešice předložený p. P. J.                                                                         

Hlasování: 6-0-1   
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Počítač – vzhledem k častým problémům se stávajícím počítačem byl podán návrh na  

zakoupení nového, byla předložena pouze jedna cenová nabídka od firmy GEKON 

COMPUTERS, sestava za celkem za  13.590,- Kč –  viz příloha, OZ projednalo předloženou 

cenovou nabídku a souhlasí se zakoupením PC.                                                                  

Hlasování: 7-0-0   

bod 048: došlá pošta 

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

úřad- zaslal rozhodnutí – stavební povolení na stavbu „Stavební úpravy rodinného domu č.p. 

2, Dalešice“, stavební pozemek č. 83, Dalešice u Jablonce nad Nisou – žadatel ing. M. K., 

Rychnov nad Nisou                                                                                                                         

 

F. S. – zaslal mailový dotaz ohledně dodržování nedělního klidu v obci, OZ bylo s dopisem a 

odpovědí na něj seznámeno                                                                                                        

 

Ing. M. B., Jablonec nad Nisou – zaslal žádost o vyjádření k projektové dokumentaci se 

záměrem stavby – vrtaná studna a ČOV na pozemku parcel.č. 795/9 v kú Dalešice u Jablonce 

nad Nisou pro společné územní a stavební řízení, OZ projednalo a souhlasí s předloženou 

projektovou dokumentací a souhlasí se stavbou vrtané studny a ČOV na parcele č 795/9 v kú 

Dalešice u Jablonce nad Nisou dle předložené dokumentace                     Hlasování: 7-0-0    

 

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

dopravní a silniční – zaslali rozhodnutí – povolení úplné uzavírky pro provádění stavebních 

prací: silnice III/28711 v k.ú. Pulečný v úseku od objektu čp. 22 – až po křižovatku se sil. 

III/28719 z důvodu její opravy v období od 1. 4. 2019 do 17. 6. 2019, OZ vzalo na vědomí 
 

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. Liberec – zaslal žádost o finanční příspěvek v podobě daru 

v rámci systému financování hospice – tj. 5,- Kč/obyvatele na rok 2019. OZ projednalo a 

souhlasí se sepsáním darovací smlouvy.                                                                                                                                       

Hlasování: 7-0-0                                                                                                                                                  

Mikroregion Jizerské hory Jablonec nad Nisou – zaslali zápis ze shromáždění starostů 

Mikroregionu JH, paní Vélová informovala zastupitelstvo obce o průběhu vyřizování žádosti 

o umístění kompostérů v obci Dalešice, OZ vzalo na vědomí                                                                                

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

úřad- zaslal oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby „JN, Dalešice, p.č. 

713/2, 2003-TS,vVN, kNN“ – jedná se o vybudování distribuční sítě elektrické energie 

k pozemku parcel. č. 713/2 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou /M. B., Č. a M. K./                                                                                          

Linka bezpečí, z.s. – zaslali žádost o finanční příspěvek na podporu provozu                                                  

Linky bezpečí, z.s. ve výši 2.000,- Kč. OZ projednalo žádost a rozhodlo žádost nepodpořit.                                 

Hlasování: 0-5-2    

Ing. M. B., Jablonec nad Nisou – zaslal žádost o vyjádření k dokumentaci a souhlas se 

stavbou na parcele č. 795/9 v kú  Dalešice u Jablonce nad Nisou pro akci novostavba RD+ 

garáž. ZO projednalo a   souhlasí s předloženou dokumentací a stavbou rodinného domu a 

garáže na  parcele č. 795/9 v kú  Dalešice u Jablonce nad Nisou dle předložené dokumentace.            

Hlasování: garáž: 7-0-0, rodinný dům: 6-0-1 



Ing. M. B., Jablonec nad Nisou – zaslal žádost o vyjádření k existenci sítí ve správě obce 

Dalešice v lokalitě pozemku parcel. č. 795/9 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou. Na 

dotčeném pozemku parcel. č. 795/9 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou se nenachází sítě ve 

správě obce Dalešice. OZ vzalo na vědomí. 

Severočeské komunální služby s.r.o Jablonec nad Nisou – v neděli  5.5.2019 od 8.00 hodin 

do 8.10 hodin proběhne v obci Dalešice u autobusové zastávky sběr nebezpečných složek 

komunálního odpadu, podrobnosti budou vyvěšeny na webových stránkách obce a na výlepní 

ploše v obci. 

EMSL Liberec, s.r.o. – zaslala žádost o potvrzení protokolu – souhlas s provedenými 

pracemi na pozemku parcel. č. 1258 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou v souvislosti 

s dokončením stavby IV-12-4016546 JN, Dalešice, p.č. 738/18-vNN, svod, kNN,SS, po 

kontrole stavby bylo odesláno souhlasné stanovisko, OZ vzalo na vědomí                                                                                                                                                                                      

Ministerstvo zemědělství Praha – zaslali veřejnou vyhláškou OPATŘENÍ OBECNÉ 

POVAHY – týká se některých opatření odchylných od lesního zákona (viz příloha), veřejná 

vyhláška byla vyvěšena způsobem v místě obvyklém. 

 

Diakonie Broumov, sociální družstvo – zaslali žádost o projednání uspořádání sbírky textilu 

a jiných potřeb do domácnosti v obci Dalešice, OZ projednalo a rozhodlo zapojit se do sbírky. 

Svoz je naplánovaný v týdnu od 13.-17.5.2019, občané budou mít možnost nosit věci do 

sbírky od 24.4.2019 na obecní úřad Dalešice. 

 

J. F., Dalešice 36 – zaslal žádost o celoroční pronájem spodní části obecní stodoly pro 

parkování motorového vozidla, OZ projednalo žádost a souhlasí s pronájmem, roční nájemné 

bylo stanoveno na 3.000,- Kč/rok (měsíčně 250,- Kč). K úpravě ceny nájemného dojde pro 

obě části pronajaté stodoly od května 2019.    Hlasování: 7-0-0 

                                                                           

J. Č., Liberec – zaslala žádost o vyjádření k projektové dokumentaci, k uložení sítí do 

komunikace parcel č. 1242/1 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou a k připojení vjezdu na 

pozemek parcel č. 650/1 z pozemku parcel. č. 1241/1 vše v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou.  

OZ projednalo a souhlasí s připojením vjezdu na pozemek parcel. č. 650/1 z místní 

komunikace parcel. č. 1241/1.                                                                                                          

Hlasování: 7-0-0                                                                                                                                 

Vyjádření k projektové dokumentaci a k uložení sítí do komunikace parcel. č. 1242/1 již bylo 

schváleno obecním zastupitelstvem dne 10.12. 2018 – usnesení č. 3/10122018, bod 028.  

 

bod 049: rozpočtová změna 2/2019                                                                                  
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2019, kterou navrhl finanční 

výbor. Rozpočtová změna se týká dotace na hospodaření v lesích, úpravy příjmů a výdajů na 

skutečnost  /viz  příloha/                                                                                                                              

Příjmy: 8.180,- Kč, výdaje: 8.180,-Kč                                                                                                                       

Hlasování: 7-0-0 

bod 050:  různé   

- Márnice na hřbitově v Dalešicích – starostka obce informovala zastupitele o průběhu 

prací, které budou v roce 2019 realizovány                                                                                                                           



- OZV č. 1/2019 o nočním klidu – zastupitelstvo obce se usneslo vydat novou OZV o 

nočním klidu, na svém zasedání projednalo a schválilo znění  OZV č. 1/2019 o 

nočním klidu, tato bude vyvěšena způsobem v místě obvyklém                                             

Hlasování: 7-0-0 

- Prodej části pozemku č. 383/6 paní M. U. – prodej zatím nelze realizovat z důvodu 

podmínky, kterou stanovil Pozemkový úřad – pozemek je určen k zastavění veřejně 

prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení 

- Mateřská školka Jablonec nad Nisou – Kokonín – starostka obce  informovala 

zastupitele o situaci při umístění dalešických dětí do mateřských a základních škol, 

obec obdržela informační dopis od paní ředitelky o spolupráci mezi Mateřskou 

školkou Jablonec nad Nisou – Kokonín a obcí Dalešice, byl sdělen  počet umístěných 

dalešických dětí v mateřské školce Kokonín v letech 2010-2019. Dopis bude jako 

příloha zaslán s žádostí o uzavření smlouvy (zařazení dětí z obce Dalešice do 

školských zařízení v Jablonci nad Nisou) na Magistrát města Jablonec nad Nisou                                                                                                                                     

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

- Dětský karneval – starostka obce informovala ZO, že pro budoucí roky převezme 

patronát nad pořádáním akce obec Dalešice 

- „Dalešický korálek“ - ing. Beránek oslovil zastupitelstvo obce s žádostí o poskytnutí 

finančního daru v souvislosti se zajištěním finančních prostředků na plánovanou akci 

„Dalešický korálek“ – noční dětskou soutěž, OZ projednalo a schválilo podpořit akci 

„Dalešický korálek“ finančním darem ve výši 5.000,- Kč.                                                           

Hlasování: 6-0-1 

- Pronájem klubovny – ing. Beránek informoval zastupitelstvo obce o žádosti paní Daniely 

Havránkové pronajmout si přes letní období v sobotu jednou za 14 dní klubovnu. OZ vzalo na 

vědomí. 

- Očkování psů – dne 15.5.2019 proběhne od 16.00 do 16.30 hodin očkování psů v Dalešicích 

u autobusové zastávky. (očkovací průkaz + 100,- Kč). Bude  vyvěšen leták na webových 

stránkách. 

- Čarodějnická stezka -se uskuteční 30.4.2019 v podvečerních hodinách, leták bude vyvěšen 

- Pálení čarodějnic – se uskuteční 30.4.2019 ve večerních hodinách, leták bude vyvěšen 

  Termín konání příštího zasedání ZO:   27. května  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 


