
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. ledna 2020 od 18.00 hodin

č . 13/27012020
Přítomni: Hana Vélová, ing. David Beránek, , Mgr. Ivana Kopáčková, Bernard Kalous,
Bohumil Tarant, Petra Šenková
elena Omluveni:
Helena Šutová
Hosté: Marie Nedomlelová,

bod 087: 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: Petra Šenková a Bohumil Tarant
zapisovatelka: Milena Fotrová
Hlasování: 6-0-0

bod 088: kontrola usnesení
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 12/09122019

webové stránky obce - 9.4.2019 vstoupil v platnost a účinnost nový zákon č. 99/2019 Sb., o
přístupnosti internetových stránek, obec je nucena v souvislosti s tímto řešit úpravu stávajících
webových stránek, naší obce se změna týká od září 2020, oslovují se firmy ohledně zpracování nových
webových stránek, pan Vitvar, Liberec – vytvoření stránek 14.500,- Kč, správa – roční paušál 5.000,-
Kč vše s DPH, Galileo Corporation – vytvoření stránek 19.500,-Kč, správa 5.900,- Kč – vše bez
DPH, Štěpán Jákl – od 12.000,- Kč – dle konkrétního posouzení stránek – nabídka bude
upřesněna do příštího zastupitelstva

bod 089: došlá pošta
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení vodoprávní
úřad – zaslali rozhodnutí – stavební povolení vodního díla „Dalešice-prodloužení vodovodu na
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pozemku parcel. č. 1205/2, 1231/2 a 383/6 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou.

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – vydali opatření obecné
povahy veřejnou vyhláškou, opatření bylo vydáno v souvislosti se změnami kalamitního poškození
lesních porostů v lesích na území ČR. Bylo vyvěšeno způsobem v místě obvyklém.

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad –
zaslali společný souhlas (územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru –
„Stavební úpravy rodinného domu č.p. 23, garážové stání, sklad nářadí, zpevněné plochy a připojení
sjezdu“ na pozemku st. p. 60 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou a parcel. č. 677/3 v kú Dalešice u
Jablonce nad Nisou, žadatelé manželé L.

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad – zaslal
výzvu k přidělení čísla popisného budově, žadatelé J. P. a R. H. P. Jablonec nad Nisou oznámili
stavebnímu úřadu v Jablonci nad Nisou dokončení stavby rodinného domu na pozemku parcel. č.
675/1 v katastrálním území Dalešice u Jablonce nad Nisou. Obecní úřad Dalešice přidělil nově vzniklé
budově číslo popisné 94.

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a
silniční – zaslali veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy -stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích: silnice II. a III. třídy na území obce s rozšířenou působností Jablonec nad
Nisou v době od 1.2.2020 do 31.1.2021. Veřejná vyhláška byla vyvěšena způsobem v místě obvyklém.

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení vodoprávní
úřad – zaslali rozhodnutí – povolení k vypouštění odpadních vod na stavební parcele č. 97 a pozemku
parcel. č. 771 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, žadatel: M. N., Dalešice 8

Paní A. L., Středokluky – zaslala dotaz na odkoupení části pozemku parcel. č. 1231/2 v kú Dalešice
u Jablonce nad Nisou dle předložené situace. Jedná se o účelovou komunikaci, která u nemovitosti čp.
51 končí. Obecní zastupitelstvo projednalo a souhlasí s prodejem části pozemku 1231/2 dle předložené
situace. O vystavení záměru a částce za 1m2 se bude jednat na příštím zastupitelstvu.
Hlasování: 6-0-0

Krajský úřad Libereckého kraje – zaslal oznámení o přezkoumání hospodaření obce Dalešice za
rok 2019, kontrola byla provedena 27.1.2020. Výsledná zpráva se bude projednávat na příštím
zastupitelstvu obce.

BIMONT s.r.o Liberec – zaslal situační plánky připravovaného kabelového vedení NN pro pozemek
parcel. č. 383/6 v souvislosti s plánovanou výstavbou 9. nových odběrných míst, s podrobnostmi
seznámil ZO ing. Beránek.
1. OZ projednalo návrh vedení trasy a souhlasí s předloženým návrhem. Hlasování: 5-1-0
2. Schválení záměru na smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s firmou ČEZ
Distribuce, cena věcného břemene je 64.700,- Kč + DPH Hlasování: 6-0-0
3. Schválení záměru práva stavby IV-12-4018694, JN, Dalešice, pč. 383/6, lokalita 225 A
Hlasování: 6-0-0

KŘP LIBERECKÉHO KRAJE, ÚO JABLONEC NAD NISOU, OO Rychnov u
Jablonce nad Nisou – zaslali „Bezpečnostní zprávu za rok 2019“, se zněním seznámila ZO
paní starostka, OZ vzalo na vědomí

Paní K. K. – zaslala žádost o pokácení dvou stromů (jedle, modřín) na pozemku parcel. č.
653 z důvodu bezpečnosti. Součástí žádosti je situační plánek. Lesní hospodář obce provede
místní šetření a zašle vyjádření, OZ vzalo na vědomí.

Krajský úřad Libereckého kraje – zaslali informaci o projektu „Seniorská obálka“,



s podrobnostmi seznámila ZO paní starostka, OZ projednalo a souhlasí s připojením obce
Dalešice do tohoto projektu. Prvním krokem bude provedení osvěty mezi občany.

Paní I. V., Dalešice – zaslala „Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě“- přípojky
plynu, přes pozemek parcel. č. 2042 bude proveden překop, jednorázová úhrada činí 1.500,-
Kč, OZ souhlasí s věcným břemenem a podpisem smlouvy. Hlasování: 6-0-0

bod 090: Inventarizace majetku za rok 2019
- Inventarizace majetku obce za rok 2019 - obecní zastupitelstvo projednalo a

schválilo provedenou inventarizaci majetku obce za rok 2019 – s celým obsahem
inventarizace bylo zastupitelstvo obce seznámeno.
Hlasování: 6-0-0

bod 091: schválení vrácení nevyčerpané dotace za volby do EP 2019
- Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vrácení nevyčerpané dotace za volby do

Evropského parlamentu 2019 ve výši 16.718,- Kč, peníze budou poukázány na účet
Libereckého kraje v rámci finančního vypořádání za rok 2019. Hlasování: 6-0-0

-

bod 092: 4. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka
2020-2023
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se 4. komunitním plánem sociálních a souvisejících služeb
Jablonecka 2020-2023 a Akčním plánem na rok 2020, jedná se o přehled všech zařízení v okrese
Jablonec n. N. která poskytují sociální služby.
1) OZ schvaluje Komunitní plán sociálních a navazujících služeb Jablonecka na období 2020-23
2) OZ schvaluje Akční plán na rok 2020 
Hlasování: 6-0-0

bod 093: žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
KÚLK zveřejnil Vyhlášení a podmínky předkládání žádostí o dotaci z Programu obnovy
venkova 2020, obecní zastupitelstvo projednalo tyto možnosti podání žádosti:

DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Návrh: oprava střechy na budově obecního úřadu v Dalešicích, byly předloženy tyto nabídky:
Klempířství Radek Kulhánek – zaslal cenovou nabídku na opravu střechy – ve dvou variantách.
Výměna střešní krytiny: 313.176,- Kč
Dvouplášť – výměna střešní krytiny + kompletní odvětrání: 426.631,- Kč, vše včetně DPH

Jan Kouřil Smržovka – cenová nabídka na opravu střechy- výměna krytiny + odvětrání: částka
464.950,- Kč – včetně DPH

Martin Paldus – výměna střešní krytiny 357.840,- Kč + DPH

DT 4 – oprava a výstavba komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové
dopravy, parkovišť a zpevněných ploch.

Návrh: oprava účelové komunikace parcel. č. 2042 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou,



byly předloženy tyto nabídky:
Vítězslav Kunze, Jistebsko – cenová nabídka na opravu účelové komunikace 2042 –
880.013,04 Kč – cena včetně DPH

Termín realizace duben 2020-září 2021, podání žádosti je možné v době od 3.2.2020 do
18.2.2020, maximální hodnota dotace celkem 400.000,- Kč. Zažádat lze pouze na jednu akci.

Obecní zastupitelstvo projednalo všechny návrhy a souhlasí s podáním žádosti:
DT 4 – oprava a výstavba komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů
autobusové dopravy, parkovišť a zpevněných ploch -
akce „ Oprava účelové komunikace č. 2042 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou“ v hodnotě
celkem 880.013 Kč, OZ současně souhlasí s vyčleněním finančních prostředků na akci,
spoluúčast Liberecký kraj x obec 45 : 55 %. Hlasování: 6-0-0

bod 094: různé
- 22.2.2020 se bude od 15.00 hodin konat dětský karneval v zasedací místnosti, informace bude

rozeslána mezi občany

Termín konání příštího zasedání ZO: 16. března 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


