
 

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 27. května 2019 od 18.00 hodin 

č .  7/27052019 
Přítomni:  Hana Vélová, ing. David Beránek, Bohumil Tarant, Mgr. Ivana Kopáčková,                                 

Helena Šutová, Petra Šenková                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Omluveni:  Bernard Kalous                                                                                                                                                                                                                  

Hosté: Marie Nedomlelová 

bod  051: 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:  Ivanu Kopáčkovou a Bohumila Taranta                                                                

zapisovatelka: Milena Fotrová                                                                                                                   

Hlasování: 6-0-0                                                                                                                                                                                

bod 052: kontrola usnesení                                                                                             
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 6/15042019    

Pan L. M. – informoval zastupitelstvo obce o zahájení stavby na pozemku parcel.   č. 653 a 

současně seznámil ZO se vzniklými problémy v souvislosti se zahájením stavby, OZ vzalo na 

vědomí, obec vystaví souhlas s dočasným záborem komunikace č. 1241/1v kú Dalešice u 

Jablonce nad Nisou na dobu nutnou k výstavbě rodinného domu. 

 

Pan M. S., Dalešice -  zaslal podnět na pořízení změny územního plánu, jedná se o pozemek parcel. č. 

1275 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, u kterých žadatel navrhuje změnu způsobu využití na 

plochu pro bydlení /původně trvalý travní porost/. Na paní Kiesewetterovou /Magistrát města Jablonec 

nad Nisou/ 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.                                                                                                                 Hlasování: 6-0-0                                                                                                                                                        
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Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mgr. David Mánek – náměstek primátora pro 

oblast humanitní – obec zaslala žádost o uzavření smlouvy – zařazení dětí z obce Dalešice 

do školských zařízení v Jablonci nad Nisou 

 

bod 053: došlá pošta 

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

životního prostředí a státní památkové péče – zaslal oznámení o zahájení řízení – povolení 

k nakládání s vodami – Dalešice, odkanalizování novostavby RD na pozemku parcel. č. 650/1 

v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, žadatelé manželé H. 

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

prostředí a státní památkové péče – zaslali oznámení o zahájení řízení – Dalešice-vrtaná studna a 

odkanalizování NRD, pozemek parcel. č. 795/9 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, žadatel ing. B. 

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

úřad- zaslal rozhodnutí – územní rozhodnutí o umístění stavby „JN, Dalešice, p.č. 713/2, 

2003-TS, vV, kNN“  - vybudování distribuční sítě elektrické energie na pozemku parcel č. 

713/2, 713/5, 713/6, 713/7, 1191/3, 2003/1, 2003/2, 2003/4, 2003/5, 2040/1 a 2087 v kú 

Dalešice u Jablonce nad Nisou.   

 

PVK Projekt, s.r.o., pan Koldovský – zaslal žádost o vyjádření k projektu na akci „Stavební 

úpravy rodinného domu a doprovodných staveb na stavební parcele č. 60 v k.ú. Dalešice u 

Jablonce nad Nisou“ a současně žádost o souhlas se stavbou. Obecní zastupitelstvo projednalo 

obě žádosti a souhlasí s předloženou projektovou dokumentací a souhlasí se stavbou dle 

předloženého projektu. Investoři: J. a R. L. 

Hlasování: 6-0-0   

 

PROFES PROJEKT spol. s r.o. – předali 13.5.2019 ověřenou projektovou dokumentaci pro 

územní řízení a originál územního rozhodnutí na akci “Komunikace a inženýrské sítě na 

pozemku parcel. č. 383/6 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou“.                                                             

Současně byla předána projektová dokumentace pro stavební řízení na tutéž akci.                                            

O podrobnostech informoval zastupitelstvo obce ing. Beránek. 

 

bod 054: rozpočtová změna 3/2019                                                                                  
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 3/2019, kterou navrhl finanční 

výbor. Rozpočtová změna se týká dotace na volby do EP, úpravy příjmů a výdajů na skutečnost  /viz  

příloha/                                                                                                                                                                                       

Příjmy: 43.087,- Kč, výdaje: 43.087,-Kč                                                                                                      

Hlasování: 6-0-0 

bod 055:  finanční dar pro MŠ Kokonín 

Mateřská školka Jablonec nad Nisou – Kokonín, paní ředitelka Chalupová - zaslala 

žádost o finanční dar na podporu rozvoje školství, OZ projednalo a souhlasí se sepsáním 

darovací smlouvy na finanční dar ve výši 25.000,- Kč. 

Hlasování: 6-0-0    

 

 



bod 056:  různé     

                                                                                                                         

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

vyvěšen 

- Kompostéry – o průběhu vyřizování žádosti informovala zastupitelstvo obce paní 

starostka Vélová, předpokládá se dodání občanům v září 2019 

 

 

Termín konání příštího zasedání ZO:   24. června 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 uložen na obecním 

úřadu k nahlédnutí 


