
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 2. března 2020 od 18.00 hodin

č . 14/02032020
Přítomni: Hana Vélová, ing. David Beránek, , Mgr. Ivana Kopáčková, Bernard Kalous,
Bohumil Tarant, Petra Šenková, Helena Šutová
elena Omluveni:
Hosté: Marie Nedomlelová,

bod 095: 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: Helena Šutová a Bernard Kalous
zapisovatelka: Milena Fotrová
Hlasování: 7-0-0

bod 096: kontrola usnesení
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 13/27012020

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, OZ již bylo seznámeno s cenovými nabídkami
pana Vitvary, Liberec – vytvoření stránek 14.500,- Kč, správa – roční paušál 5.000,- Kč vše
s DPH, firmy Galileo Corporation – vytvoření stránek 19.500,-Kč, správa - roční paušál
5.900,- Kč, certifikát 1.950,- Kč – vše bez DPH, obec obdržela upřesnění cenové nabídky
pana Štěpána Jákla, firma Bohemica studio – vytvoření stránek 22.600,- Kč až 29.800,- Kč
dle rozsahu prací, správa - měsíční paušál 490,- Kč /ročně 5.880,- Kč/, hosting, doména
1.990,- Kč – vše bez DPH.
OZ projednalo předložené nabídky a rozhodlo oslovit pana Vitvara z Liberce.
Hlasování: 7-0-0
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„ Oprava účelové komunikace č. 2042 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou“ - obecní
zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti o dotaci na opravu v hodnotě celkem 880.000,- Kč,
/zápis č. 13 z 27.1.2020/. Na obec byly zaslány tyto cenové nabídky:

Vítězslav Kunze, Jistebsko – cenová nabídka na opravu účelové komunikace 2042 –
880.013,04 Kč – cena včetně DPH
SANAP Litoměřice – cenová nabídka na opravu účelové komunikace 2042 – 826.726,45 Kč
– cena včetně DPH
MIKRO Litoměřice–cenová nabídka na opravu účelové komunikace 2042–1.066.394,18 Kč
– cena včetně DPH
Firma STREET s.r.o., Ondřej Plesl – cenová nabídka na opravu účelové komunikace 2042
ve dvou variantách – 778.129,22 Kč – cena včetně DPH a 902.662,42 Kč – cena včetně DPH
SaM a.s. Česká Lípa – cenová nabídka na opravu účelové komunikace 2042– 695.743,95 Kč
– cena včetně DPH
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo oslovit firmu SaM Česká Lípa.
Hlasování: 7-0-0

BIMONT s.r.o. Liberec – obecní zastupitelstvo schválilo záměr na zřízení věcného břemene
s firmou ČEZ Distribuce, cena věcného břemene je 64.700,- Kč + DPH a současně schválilo
záměr práva stavby IV-12-4018694, JN Dalešice, pč. 383/6, lokalita 225A- viz záměr.
Záměr byl vyvěšen po dobu 15 dní způsobem v místě obvyklým.
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a Smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4018694/VB/01 – kabelové vedení NN
pro pozemek parcel. č. 383/6 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou. Hlasování: 6-1-0

bod 097: došlá pošta
F. S. – zaslal žádost o souhlas s ozdravným a bezpečnostním prořezem jasanu na pozemku parcel. č.
68 u čp. 57 v obci Dalešice u Jablonce nad Nisou, ing. Halama – lesní hospodář obce provedl místní
šetření a bylo zasláno souhlasné vyjádření, OZ vzalo na vědomí

J. H., Dalešice – zaslal nesouhlas s rozhodnutím zastupitelstva obce s odprodejem části pozemku
parcel. č. 1231/2 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, která je jediným přístupem k parcelám 591/3 a
2008 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou
J. L., Dalešice, A. L., Dalešice – zaslali nesouhlas s rozhodnutím zastupitelstva obce s odprodejem
části pozemku parcel. č. 1231/2 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, která je jediným přístupem
k parcelám 591/3 a 2008 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou. Obecní
zastupitelstvo projednalo oba nesouhlasy a zrušilo souhlas se záměrem prodeje části pozemku parcel.
č.1231/2 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou z 27.1.2020 (usnesení 13/27012020, bod 089).
Paní A. L., Středokluky bude o této skutečnosti vyrozuměna. Hlasování: 7-0-0

ENPRO Energo s.r.o. , Valašské Meziříčí – zaslali smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-4016320/VB/002 - zemní kabelové vedení nízkého napětí k rodinnému domu čp. 92
v obci Dalešice u Jablonce nad Nisou, věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje za jednorázovou
náhradu ve výši 5.000,- Kč, týká se komunikace parcel. č. 2042 v kú Dalešice u Jablonec nad Nisou, OZ
projednalo předloženou smlouvu a souhlasí s jejím zněním a podpisem. Hlasování:
7-0-0

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad – zaslal
oznámení – zahájení společného řízení na stavbu „rekonstrukce č.p. 8, zpevněné plochy, novostavba



garáže, oplocení Dalešice č.p. 8“ na pozemku st. p. 97, parc. č. 771 v kú Dalešice u Jablonce nad
Nisou, žadatel pan M. N., Dalešice

Severočeské komunální služby s.r.o. Jablonec nad Nisou -zaslali informaci, která se týká problémů
se zpracováním tříděného papíru, svozová firma zašle každé čtvrtletí hlášení s vyúčtováním příspěvku
na dotřídění, OZ vzalo na vědomí

Letecké snímkování – nabídka od firmy Tomáš Hora na letecký snímek obce 120x80 cm,
cena 8.200,- Kč + DPH, laminované snímky A3 – cena 200,- Kč + DPH, realizace v červnu
2020, OZ projednalo předloženou nabídku a souhlasí s realizací Hlasování: 7-0-0

Mateřská škola Kostička – zaslala přehled umístěných děti s jiným místem bydliště, než je
Jablonec nad Nisou, starostka obce seznámila ZO s problémy při umísťování dalešických dětí
do předškolních zařízení, bude opět jednáno s Magistrátem Jablonec nad Nisou

Veronica Brno – zaslali výzvu k účasti na akci Hodina Země 2020 – v sobotu 28.3.2020 od 20.30 do
21.30 hodin, obce se připojí symbolicky zhasnutím veřejného osvětlení, OZ projednalo a rozhodlo
nepřipojit se k této akci. Hlasování: 7-0-0

R. Š., Dalešice – zaslal žádost o povolení k úpravě a zpevnění příjezdové cesty štěrkem k rodinnému
domu čp. 31 – viz přiložený situační plánek, OZ projednalo a souhlasí s úpravou příjezdové cesty dle
předložené situace. Hlasování: 7 -0-0

HOSPIC sv. ZDISLAVY, o.p.s. – zaslal žádost o finanční příspěvek v rámci financování hospice,
jedná se o částku 5,- Kč/obyvatele, na rok 2020 se jedná o celkem 1.000,- Kč, OZ projednalo a
souhlasí s poskytnutím příspěvku Hlasování: 7-0-0

M. T., Dalešice – zaslala žádost o finanční dar na zakoupení vybavení pro požární sport –
disciplína TFA, OZ projednalo předloženou žádost a rozhodlo zaslat finanční dar
ve výši 10.000,- Kč. Hlasování: 6-0-1

bod 098: rozpočtová změna 1/2020
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2020, kterou navrhl
finanční výbor. Rozpočtová změna se týká poskytnuté dotace na veřejně prospěšné práce na
období leden-červen 2020, vrácení dotace za volby do EP v květnu 2019, úpravy v příjmech a
výdajích k 15.3.2020. Příjmy: 95.000,-Kč, výdaje: 95.000,- Kč /viz příloha/
Hlasování: 7-0-0

bod 099: závěrečný účet obce za rok 2019, zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření, vypořádání hospodářského výsledku, schválení účetní závěrky

Návrh závěrečného účtu obce Dalešice za rok 2019 včetně všech příloh byl zveřejněn v době
od 12.2.2020 do 2.3.2020 způsobem v místě obvyklém.
Zastupitelstvo obce Dalešice projednalo a schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce
za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad.
Zastupitelstvo obce zároveň schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti obce za
rok 2019.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2019 včetně výsledku hospodaření obce za účetní
období 2019 sestavenou ke dni 31.12.2019.

/přílohy: závěrečný účet za rok 2019, inventarizační zpráva pro rok 2019, zpráva o výsledku



přezkoumání hospodaření obce Dalešice za rok 2019, rozvaha-bilance, výkaz zisku a ztrát, příloha/

Hlasování: 7-0-0

bod 100: dotace - Podpora jednotek požární ochrany obcí LK
Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje – program: Podpora
jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje – byl vyhlášen program k předkládání
žádostí, OZ projednalo a souhlasí s podáním žádosti na akci „Oprava vnitřních omítek
v objektu hasičské zbrojnice“, podání žádosti je možné v době od 5.3.2020 do 19.3.2020,
hodnota akce celkem 85.004,- Kč. Obecní zastupitelstvo současně souhlasí s vyčleněním
finančních prostředků na akci, spoluúčast 30,0 : 70,0 %.
Hlasování: 7-0-0

Zastupitelstvo obce současně rozhodlo oslovit ohledně realizace akce firmu Makalove s.r.o.,
která zaslala cenovou nabídku na opravu omítek v hasičské zbrojnici,
cena celkem 83.282,50 Kč včetně DPH.
Hlasování: 7-0-0

bod 101: různé
- Fitness cvičící venkovní stroje – obecní zastupitelstvo zvažuje možnost umístit na

hřišti v Dalešicích dva venkovní cvičící stroje, do příštího zastupitelstva se promyslí
jejich možné umístění

- Koronavir (COVID-19)  - obecní zastupitelstvo bylo informováno o šířícím se
onemocnění koronavirem. Všechny důležité informace jsou umístěny na webových
stránkách obce.

- Nájemní smlouva na byt – OZ projednalo povinnosti, které ze smlouvy vyplývají,
bude předáno nájemci

- Rádelský mlýn – starostka obce podala ZO informaci o průběhu prací spojených
s opravou křižovatky „Rádelský mlýn“ a o zvýšeném provozu v obci po dobu
rekonstrukce, informace pro občany byla vyvěšena na webových stránkách obce

- Aktualizace ceníku věcných břemen – obecní zastupitelstvo projednalo návrhy na
změny úhrad za zřízení věcných břemen /viz příloha/ a schválilo je. Hlasování: 7-0-0

- Kronika 2019 – paní Nedomlelová předala kroniku za rok 2019
- MDŽ – tradiční setkání proběhne 21.3.2020 od 15 hodin v zasedací místnosti

v Dalešicích

Termín konání příštího zasedání ZO: 6. dubna 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


