
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 24. června 2019 od 17.00 hodin

č . 8/24062019
Přítomni: Hana Vélová, ing. David Beránek, Bohumil Tarant, Mgr. Ivana Kopáčková,
Bernard Kalous
Omluveni: Helena Šutová, Petra Šenková
Hosté: Marie Nedomlelová

bod 057: 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: Ivanu Kopáčkovou a Davida Beránka
zapisovatelka: Milena Fotrová
Hlasování: 5-0-0

bod 058: kontrola usnesení
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 7/27052019

bod 059: došlá pošta
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního
prostředí a státní památkové péče – zaslal rozhodnutí – vydává povolení k vypouštění odpadní vod
do vod podzemních – Dalešice, odkanalizování novostavby RD na pozemku parcel. č. 650/1 v kú
Dalešice u Jablonce nad Nisou, žadatelé manželé H.
Státní pozemkový úřad Praha, KPÚ pro Liberecký kraj – zaslali žádost o zveřejnění veřejné
nabídky pozemků – seznam pozemků byl zveřejněn v obci způsobem obvyklým
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního
prostředí a státní památkové péče – zaslal rozhodnutí – vydává povolení k nakládání s podzemními
vodami – k jejich odběru a k vypouštění odpadních vod do vod povrchových - Dalešice, vrtaná studna
a odkanalizování novostavby RD na pozemku parcel. č. 795/9 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou,
žadatel ing. B. M.
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Policie České republiky – ÚO Jablonec nad Nisou, OO Rychnov nad Nisou – zaslali vzor
OZV obce, která stanovuje podmínky pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním. ZO bylo
s návrhem znění seznámeno, projednalo jej a rozhodlo OZV nevydávat.
Hlasování: 5-0-0
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební
úřad- zaslal územní souhlas s umístěním stavby „JN, Dalešice, pozemek parcel. č. 795/9-
svod, kNN, SS“ v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou.
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a hospodářského rozvoje,
oddělení územního a strategického plánování – zaslali oznámení o nabytí účinnosti změny
č. 2 ÚP Jablonec nad Nisou.
Paní J. M., Dalešice 67 – zaslala výpověď z nájmu obecního bytu – dle smlouvy bude nájem bytu
ukončen k 30.9.2019.
Obecní zastupitelstvo projednalo a souhlasí s vydáním záměru pronajmout obecní byt od 1.10.2019,
podmínky pronájmu byly stanoveny usnesením č. 43/10092018, bod 292, upřednostnění budou občané
mající trvalé bydliště v obci. Zájemci se mohou hlásit do 13.9.2019 na obecní úřad.
Hlasování: 5-0-0

bod 060: různé
- žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje – program:

Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje – obec podala žádost
na akci „Zateplení části obvodových stěn a provedení drenáže u budovy hasičské
zbrojnice“ , dotace nebyla poskytnuta, plánované práce budou proplaceny z prostředků
obce, zakázku bude realizovat firma MAKALOVE Malá Skála
Hlasování: 5-0-0

- kompostéry – o průběhu vyřizování žádosti informovala zastupitelstvo obce paní
starostka Vélová, předpokládá se dodání občanům v září 2019

- REMA – firma nabídla popelnici na sběr drobného elektroodpadu, popelnice bude
umístěna v prostorách obecního úřadu, po naplnění zajistí firma REMA odvoz zdarma

- příkop pod B. - byl vyčištěn, KSSLK plánuje do budoucna umístění žlabovnic

- deponie smetků nad obcí – paní starostka Vélová informovala zastupitelstvo obce o
průběhu vyřizování podnětu k odstranění problému s tekoucí bahnitou vodou
z deponie do obce

Termín konání příštího zasedání ZO: 16. září 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


