
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 14. října 2019 od 18.00 hodin

č . 10/14102019
Přítomni: Hana Vélová, ing. David Beránek, , Mgr. Ivana Kopáčková, Petra Šenková
Omluveni: Bernard Kalous, Bohumil Tarant, Helena Šutová elena
Hosté: Marie Nedomlelová,

bod 067: Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů a zapisovatele:
Starostka obce paní Hana Vélová zahájila schůzi ZO v 18.00 hodin, při zahájení byli přítomni
4 členové ZO. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Paní Vélová přečetla program schůze,
navrhla ověřovatele: Ivanu Kopáčkovou a Petru Šenkovou
zapisovatelka: Milena Fotrová
Hlasování: 4-0-0

bod 068: kontrola usnesení
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 9/16092019
Zimní údržba místních komunikací 2019/2020 – byl osloven pan Kunze, obec obdržela cenovou
nabídku na zimní údržbu 2019-2020 – viz příloha, OZ projednalo nabídku a souhlasí se sepsáním
smlouvy o dílo s firmou KZS s.r.o Jistebsko, p. Kunze Hlasování: 4-0-0

bod 069: došlá pošta
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního
prostředí a státní památkové péče – zaslal kolaudační souhlas s užíváním stavby „Dalešice,
odkanalizování novostavby rodinného domu“ na pozemku parcel. č. 662/1 v kú Dalešice u Jablonce
nad Nisou, žadatel pan V. K., Jablonec nad Nisou

ČEZ Distribuce – zaslali výzvu ke splnění povinností dle smlouvy uzavřené na základě žádosti o
připojení č. 4121436184, k 13.9.2019 obec nepředložila potřebnou dokumentaci -dle čl. III, odst. 3
Smlouvy, po konzultaci s projektantem panem Štěpánkem byly na ČEZ zaslány požadované doklady,
OZ vzalo na vědomí
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Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kancelář hejtmana – zaslali žádost o zpracování analýzy
výdajů do jednotek dobrovolných hasičů obcí za období 2017-2019, data budou v požadovaném
termínu zpracována

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zaslali rozhodnutí o
poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši
19.200,- Kč, finanční příspěvek byl poskytnut ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního
prostředí a státní památkové péče – zaslal oznámení o zahájení správního řízení ve věci žádosti o
povolení odlovu kočkovité šelmy, OZ vzalo na vědomí

Státní pozemkový úřad, pobočka Liberec – obec obdržela odpověď na žádost o vytyčení pozemku
parcel. č. 2042 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou – hranice budou vytyčeny v první polovině roku
2020.

Magistrát města Jablonec nad Nisou, správní odbor – zaslali návrh dodatku k veřejnoprávní
smlouvě, která se týká projednávání přestupků, byla stanovena částka ve výši 2.000.- Kč za vyřízení
každého jednotlivého přestupkového řízení, OZ projednalo a schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě
Hlasování: 4-0-0

Severočeské komunální služby s.r.o Jablonec nad Nisou – zaslali pozvánku na tradiční setkání,
které se uskuteční na zámku v Lomnici nad Popelkou dne 14. listopadu 2019

Liberecký kraj, řízení resortu dopravy – zaslali na obec smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti
č. OLP/2929/2019 pro roky 2020 – 2023, za každý rok obec uhradí částku ve výši 17.280,- Kč,
ZO projednalo znění smlouvy a souhlasí se zněním a podpisem Hlasování: 4-0-0

Liberecký kraj, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního
plánování – v souvislosti se zpracováním Regionálního akčního plánu zaslali žádost o spolupráci při
aktualizaci sběru dat připravovaných projektových záměrů a probíhajících projektů prostřednictvím
„ Databáze projektových záměrů RAP 2020“, OZ vzalo na vědomí

bod 070: rozpočtová změna 5/2019
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 5/2019, kterou navrhl finanční
výbor.
Rozpočtová změna se týká dotace na obnovu lesa a úpravy příjmů a výdajů na skutečnost k 30.9.2019
/viz příloha/ Příjmy: 244.495,- Kč, výdaje: 244.495,-Kč Hlasování: 4-0-0

bod 071: různé
- Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s poplatky pro rok 2020. Obecní zastupitelstvo

projednalo a schválilo poplatky pro rok 2020 – viz příloha.
Projednané změny: dřevo z těžby obce – 800,- Kč/m3 + doprava cca 1.000,- Kč /auto odveze
cca 6m3/, ostatní poplatky zůstávají ve stejné výši jako v roce 2019 Hlasování: 4-0-0

- Kompostéry – byly na přelomu září-říjen 2019 předány po podpisu smlouvy o výpůjčce a
následném darování do užívání občanům, kteří si o ně zažádali

Termín konání příštího zasedání ZO: 11. listopadu 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


