
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. listopadu 2019 od 18.00 hodin

č . 11/11112019
Přítomni: Hana Vélová, ing. David Beránek, , Mgr. Ivana Kopáčková, Bernard Kalous,
Bohumil Tarant, Helena Šutová elena
Omluveni: Petra Šenková
Hosté: Marie Nedomlelová,

bod 072: 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: Helena Šutová a Bohumil Tarant
zapisovatelka: Milena Fotrová
Hlasování: 6-0-0

bod 073: kontrola usnesení
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 10/14102019

bod 074: došlá pošta

ELIPROM spol. s r.o. Jablonec nad Nisou – zaslali oznámení o zahájení díla a vstupů na pozemky
v souvislosti s realizací stavby „JN, Dalešice, p.č. 713/2, 2003-TS, vVN, kNN“ – nové zemní kabelové
vedení NN, VN a novou trafostanici

M. N., Dalešice 8 – podal žádost o souhlas s předloženou dokumentací na rekonstrukci rodinného
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domu čp. 8 v obci Dalešice u Jablonce nad Nisou a čistírnu odpadních vod na pozemku parcel. č. 771
v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, OZ projednalo a souhlasí s předloženou dokumentací
Hlasování: 6-0-0

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního
prostředí a státní památkové péče – zaslal rozhodnutí o odlovu kočkovité šelmy na území ORP
Jablonec nad Nisou, OZ vzalo na vědomí

Arnika Praha – obec obdržela finanční dar na pořízení kompostéru pro potřeby obce jako odměnu za
nízkou produkci odpadu

M. S., Dalešice – zaslal žádost o spolupráci při rekonstrukci podlah v obecním bytu, OZ projednalo a
souhlasí s financováním OSB desek z rozpočtu obce
Hlasování: 6-0-0

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad-zaslal
výzvu o přidělení čísla popisného budově - žadatelka paní I. V., Turnov
oznámila stavebnímu úřadu v Jablonci nad Nisou dokončení stavby rodinného domu na pozemku
st. parc. č. 678/1 v katastrálním území Dalešice u Jablonce nad Nisou. Obecní úřad Dalešice přidělil
nově vzniklé budově číslo popisné 92.

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení vodoprávní
úřad – zaslali výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce dne 19.11.2019 od 8.30 hodin na místě
stavby – manželé P. zažádali o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Dalešice-vrtaní studna,
odkanalizování stavby RD na pozemku parcel. č. 675/1 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou“, za obec
se zúčastní ing. Beránek.

Úřad práce České republiky, pracoviště Jablonec nad Nisou – obec zažádala o prodloužení dohody
o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. JNA-
V-35/2019, jejíž platnost k 30.11.2019 končí, dohoda byla prodloužena do 31. ledna 2020.

bod 075: návrh rozpočtu na rok 2020
Finanční výbor předložil návrh rozpočtu na rok 2020 – viz příloha
Příjmy: 2.838.000,- Kč Výdaje: 2.838.000,- Kč
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh rozpočtu, který bude vyvěšen na úřední desce obecního
úřadu po dobu 15-ti dnů způsobem v místě obvyklým.

bod 076: inventarizace majetku za rok 2019
- inventarizace majetku obce – starostka obce paní Vélová vydala plán inventur pro rok 2019 a
seznámila s ním zastupitelstvo obce - viz příloha a zároveň stanovila členy inventarizační komise –
viz příloha. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo plán inventur pro rok 2019.
Hlasování: 6-0-0

bod 077: dohody o provedení práce 2020



Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem na dohody o PP na rok 2020, OZ projednalo a
schválilo dohody o provedení práce na rok 2020 – viz příloha
Hlasování: 6-0-0

bod 078: různé
- kontejner na textil – poslední dobou řeší obec problémy s firmou, která vyváží

kontejner na textil, pokud je kontejner plný, lze zakoupit na obecním úřadu bílé pytle
na textil (5,- Kč/ks) a nechat je na sběrném místě

- byl dán podnět k vyčištění propustku u čp.77 v Dalešicích, zajistí SDH Dalešice
- oprava vnitřních omítek v hasičské zbrojnici – zastupitelstvo obce souhlasí,

předpokládaná realizace na jaře 2020

- koncem listopadu 2019 bude distribuován občanům „Dalešický zpravodaj 2019“

- 30.11.2019 - rozsvícení vánočního stromu /od 16.30 hodin vánoční dílničky, od 18.00
hodin kulturní program/, plakát bude vyvěšen

- 5.12.2019 - mikulášská nadílka /po setmění/

- 8.12.2019 - vánoční posezení důchodců s programem– začátek v 15.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ – pozvánky budou rozeslány

Termín konání příštího zasedání ZO: 9. prosince 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


