
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 9. prosince 2019 od 18.00 hodin

č . 12/09122019
Přítomni: Hana Vélová, ing. David Beránek, , Mgr. Ivana Kopáčková, Bernard Kalous,
Bohumil Tarant, Helena Šutová, Petra Šenková
elena Omluveni:
Hosté: Marie Nedomlelová,

bod 079: Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů a zapisovatele:
Starostka obce paní Hana Vélová zahájila schůzi ZO v 18.00 hodin, při zahájení bylo přítomno
7 členů ZO. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Paní Vélová přečetla program schůze,
navrhla ověřovatele: Ivana Kopáčková a Bernard Kalous
zapisovatelka: Milena Fotrová
Hlasování: 7-0-0

bod 080: kontrola usnesení
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 11/11112019

Arnika Praha – obec obdržela finanční dar na pořízení kompostéru pro potřeby obce jako odměnu za
nízkou produkci odpadu, paní starostka seznámila OZ s nabídkou firmy TRANSFORM a.s., Lázně
Bohdaneč, plastový kompostér z materiálu „TRAPLAST“ – předností je vysoký přísun vlhkosti a
vzduchu, je snadno sestavitelný, OZ projednalo a navrhlo oslovit ještě další firmy /poptat
dvoukomorový kompostér/ a zakoupit na jaře 2020
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bod 081: došlá pošta
ČEZ Distribuce – zaslali informační dopis, vyhotovení projektové dokumentace potřebnou pro
realizaci stavby /připojení odběrných elektrických zařízení/ dle žádosti obce č. 4121436184 – JN,
Dalešice, pozemek parcel. č. 383/6 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, lokalita 225A bude
zpracovávat firma BIMONT s.r.o.

Obec Bublava – zaslala žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava, která se dostala
do finančních potíží, se zněním žádost seznámila zastupitelstvo obce paní starostka Vélová, OZ
projednalo a rozhodlo nepodpořit žádost Hlasování: 0-7-0

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení vodoprávní
úřad – zaslali kolaudační souhlas s užíváním stavby „Dalešice – vrtaná studna, odkanalizování stavby
RD na pozemku parcel. č. 675/1 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou“, stavebník: manželé P.

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení vodoprávní
úřad – zaslali rozhodnutí – povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních /nakládání
s vodami/ na pozemku parcel. č. 678/1 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, stavebník: I. V.

Pan Z. H., Dalešice – podal žádost o souhlas se stavbou dřevníku na pozemku parcel. č. 820/2 v kú
Dalešice u Jablonce nad Nisou dle předloženého situačního plánku, OZ projednalo a souhlasí se
stavbou Hlasování: 7-0-0

MAS Achát z.s. Jenišovice – zaslali informaci o vyhlášení operačního programu PRV /program
rozvoje venkova/, výzvu na článek 20, jedná se o podporu v rámci kapitoly Veřejná prostranství
v obcích nebo Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven a současně upozornění na povinnost
doložit předepsané přílohy, OZ vzalo informaci na vědomí

Vy\pouštění odpadních vod u čp. 77 a čp. 86 – obecní zastupitelstvo bylo seznámeno
s korespondencí, která se týká upozornění na neoprávněné vypouštění odpadních vod do potoka

Kokonínská zemědělská, a.s. – zaslali smlouvu na nájem obecních pozemků 383/6, 2015, 2016, 2107
a 822 na období 2020-2024. OZ bylo seznámeno s obsahem smlouvy, projednalo a souhlasí s
jejím podpisem. Hlasování: 7-0-0

F. S., Dalešice – požádal obec o souhlas s předloženým situačním plánkem a s věcným břemenem
v souvislosti s realizací vodovodní přípojky k čp. 57 na pozemku parcel. č. 68, její část vede přes
účelovou komunikaci parcel. č. 2042 v majetku obce Dalešice u Jablonce nad Nisou, OZ projednalo a
souhlasí s předloženým situačním plánkem vodovodní přípojky a s věcným břemenem na účelové
komunikaci parcel. č. 2042 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou. Hlasování: 7-0-0

Ing. Petra Mečířová, Poradenství a inženýrská činnost v ekologii, Jilemnice – zaslala návrh, který
se týká změny PRVKUK obce Pulečný, je navrženo napojit vodovodní řad obce Pulečný na
vodovodní řad obce Dalešice. S tím souvisí i změna PRVKUK obce Dalešice – u karty Dalešice se
jedná o doplnění věty, že obec Pulečný se napojuje na dalešické pásmo, OZ projednalo návrh a
souhlasí s doplněním Hlasování: 7-0-0

Ing. Zbyněk Vavřina, Liberec – zaslal návrh dohody o PP na zajištění výkonu funkce „Pověřenec“
obce Dalešice, OZ projednalo návrh dohody a souhlasí s jejím zněním Hlasování: 7-0-0

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení vodoprávní
úřad – zaslali oznámení o zahájení řízení – Dalešice-odkanalizování čp. 8 – na stavební parcele č. 97 a
pozemku parcel. č. 771 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, žadatel pan Martin Nedoma, Dalešice 8



bod 082: schválení rozpočtu na rok 2020
Finanční výbor předložil návrh rozpočtu na rok 2020 – viz příloha
Příjmy: 2.838.000,- Kč Výdaje: 2.838.000,- Kč. Tento byl vyvěšen v době od 13.11.2019 do
11.12.2019 způsobem v místě obvyklým. Byla rozpočtována dotace na výkon státní správy v příjmech
ve výši 68.100,- Kč, ve výdajích 29.000,- Kč na rezervu na krizová opatření a 39.100,- Kč na opravu a
údržbu obecního majetku, OZ projednalo a schvaluje vyrovnaný  rozpočet na rok 2020 /viz příloha/
Příjmy: 2.906.100,- Kč, výdaje 2.906.100,- Kč.
Hlasování: 7-0-0

bod 083: rozpočtová změna 6/2019
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 6/2019, kterou navrhl finanční
výbor.
Rozpočtová změna se týká úpravy příjmů a výdajů na skutečnost k 9.12.2019 /viz příloha/
Příjmy: 85.604,- Kč, výdaje: 85.604,-Kč Hlasování: 7-0-0

bod 084: vyplácení záloh na mzdy za prosinec 2019
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo vyplacení záloh na mzdy za prosinec 2019 v plné výši.
Hlasování: 7-0-0

bod 085: obecně závazné vyhlášky – místní poplatky
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo vydat OZV č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu,
č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a č. 2/2019 o místním poplatku ze psů. OZV budou vyvěšeny po dobu 15-ti dní
způsobem v místě obvyklým. Hlasování: 7-0-0

bod 086: různé
- webové stránky obce - 9.4.2019 vstoupil v platnost a účinnost nový zákon č. 99/2019 Sb., o

přístupnosti internetových stránek, obec bude nucena v souvislosti s tímto řešit úpravu
stávajících webových stránek, naší obce se změna týká od září 2020, zatím byla oslovena
firma GALILEO Corporation s.r.o., obec obdrží cenovou nabídku k projednání, budou
osloveny další firmy a projednávat se bude na příštím zastupitelstvu v únoru 2020

- rozpočtová opatření - OZ pověřuje starostku obce ke schválení rozpočtových opatření, které
se týkají přijatých dotací v prosinci 2019, o případných změnách bude ZO informováno na
nejbližším zasedání zastupitelstva Hlasování: 7-0-0

- úprava účelové komunikace v rámci pozemkových úprav – OZ projednalo a rozhodlo
zadat úpravu účelové komunikace VPC 10 v rámci pozemkových úprav v obci
Hlasování: 7-0-0

- 22.2.2020 se bude od 15.00 hodin konat dětský karneval v zasedací místnosti, informace bude
rozeslána mezi občany

- SPOZ – pracovnice obce paní Helena Šutová informovala zastupitelstvo obce o jubilantech
v roce 2020, OZ vzalo informaci na vědomí

Termín konání příštího zasedání ZO: 10. února 2020

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


