
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. dubna 2020 od 18.00 hodin

č . 15/27042020
Přítomni: Hana Vélová, ing. David Beránek, , Mgr. Ivana Kopáčková, Bernard Kalous,
Bohumil Tarant, Petra Šenková, Helena Šutová
elena Omluveni:
Hosté: Marie Nedomlelová,

bod 102: 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 Bohumil Tarant, zapisovatelka: Milena Fotrová
Hlasování: 7-0-0

bod 103: kontrola usnesení
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 14/02032020

bod 104: došlá pošta
Státní pozemkový úřad – zaslali informaci k žádosti o vybudování polní cesty VPC 10 (ke kapličce
sv. Kříže). Předpokládá se, že vzhledem k omezeným finančním prostředkům dojde k vypracování
projektové dokumentace v roce 2021, OZ vzalo na vědomí.

Linka bezpečí, z.s. Praha – zaslali žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. , obecní
zastupitelstvo projednalo žádost a nesouhlasí s připojením se k této podpoře.
Hlasování: 0-0-7

H. a J. M., Praha 5 – zaslali stížnost ohledně místní komunikace parcel. č. 2087, která je částečně
vedena přes pozemek parcel. č. 716/1 a 716/2 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou /ve vlastnictví
stěžovatele/ a tudíž protiprávně používána motorovými vozidly, zemědělskou technikou, ZO bylo
s obsahem celého dopisu a současně i s odpovědí a dalším postupem při vyřizování stížnosti
seznámeno
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MAS ACHÁT z.s. – zaslali informaci ohledně příprav na nové plánovací období 2021-2027. Obec
Dalešice byla oslovena, zda souhlasí se zařazením správního území obce do územní působnosti MAS
Achát a současně zda souhlasí se zapojením do přípravy Strategie MAS Achát 2021-2027. OZ obce
Dalešice projednalo a souhlasí se zařazením do správního území obce do územní působnosti MAS
Achát a současně souhlasí se zapojením do přípravy Strategie MAS Achát 2021-2027.
Hlasování: 7-0-0

Státní pozemkový úřad – zaslali odpověď na žádost o vytyčení pozemku parcel. č. 2087 v kú
Dalešice u Jablonce nad Nisou, hranice pozemku budou vytyčeny v průběhu roku 2020.
OZ vzalo na vědomí.

Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení územního a strategického plánování – zaslali
informaci o přípravě Zprávy o uplatňování Územního plánu Dalešice, informaci podala paní starostka
Vélová, ZO Dalešice vzalo na vědomí informativní zprávu o přípravě materiálu „Zpráva o uplatňování
ÚP Dalešice“, současně bylo seznámeno s důvodovou zprávou. Způsobem v místě obvyklém bude
zveřejněna výzva k podání podnětů na změnu ÚP Dalešice v době od 1.5.2020 do 31.5.2020.

Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení územního a strategického plánování – zaslali
oznámení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Maršovice, s obsahem seznámila
ZO starostka obce.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, KPÚ pro Liberecký kraj – zaslali žádost o pokácení náletových
stromů na pozemku parcel. č. 793/4 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, po místním šetření bylo
vydáno rozhodnutí – povolení k pokácení, OZ vzalo informaci na vědomí

Pan R. K., Dalešice – zaslal žádost o pronájem 20m2 z obecního pozemku parcel. č. 741/1 v kú
Dalešice u Jablonce nad Nisou s možností přednostního práva odkupu /v případě prodeje pozemku/ -
součástí žádosti je předložená situace – zákres konkrétní části pozemku, OZ projednalo a souhlasí se
zveřejněním záměru pronájmu části parcely č. 741/1 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou.
Hlasování: 7-0-0

Pan M. P., Jablonec nad Nisou – zaslal žádost o koupi pozemku s návrhem na cenu pozemku ve výši
200,- Kč /m2. Jedná se o pozemek parcel. č. 2153, 2154 a stavební pozemek parcel. č. 46/1 v kú
Dalešice u Jablonce nad Nisou. Obecní zastupitelstvo projednalo a trvá na částce 400,- Kč/m2 dle
dosud platného ceníku. Hlasování: 5-1-1

Pan P. Š., Dalešice – zaslal žádost o koupi pozemku parcel. č. 783/13 v kú Dalešice u Jablonce nad
Nisou, OZ projednalo žádost a nesouhlasí s prodejem, parcela zůstane v majetku obce.
Hlasování: 7-0-0

Pan M. S., Dalešice 67 – zaslal žádost o finanční příspěvek při rekonstrukci obecního bytu /zakoupení
linolea, okrajových lišt a komponentů do bytu-chodba, kuchyně, obývací pokoj, ložnice, WC/, OZ
projednalo a nesouhlasí s finanční pomocí.
Hlasování: 0-7-0

SferiaNET.CZ s.r.o. Jablonec nad Nisou – zaslali žádost o projednání možnosti umístění zařízení
služeb elektronických komunikací /telefonický vysílač a převaděč/ na pozemku parcel. č. 2089 nebo
2101 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou ve vlastnictví obce Dalešice, bude domluvena schůzka se
zástupcem firmy a poté OZ projedná. OZ souhlasí s dalším jednáním. Hlasování: 7-0-0



bod 105: střednědobý výhled rozpočtu obce Dalešice 2020-2022
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na období
2020-2022 – viz příloha, který byl vyvěšen na úřední desce OÚ po dobu minimálně 15-ti dnů /v době
od 4.3.2020 do 28.4.2020/ způsobem v místě obvyklým. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo
střednědobý výhled obce Dalešice na období 2020-2022 bez připomínek /viz příloha/
Hlasování: 7-0-0

bod 106: rozpočtová změna 2/2020
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2020, kterou navrhl finanční
výbor. Rozpočtová změna se týká finančního příspěvku na mírnění kůrovcové kalamity 2017 a 2018,
změn v příjmech i ve výdajích dle výkazu Fin 2-12 k 25.04.2020 /viz příloha/
Příjmy: 19.174,- Kč, výdaje: 19.174,- Kč
Hlasování: 7-0-0

bod 107: Odkoupení pozemků par.č. 415/3 o výměře 603m2 a 415/5 o
výměře 44m2 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou
ZO projednalo a schvaluje odkoupení  pozemků  parcel. č. 415/3 o výměře 603m2 a 415/5 o výměře
44m2   v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou  (  vlastník  -  LV  č. 409 )  za podmínek  :  kupní cena
27,- Kč/1m2,  náklady spojené   se sepsáním  KS a vkladem do KN  ponese obec.      Hlasování: 7-
0-0

bod 108: různé
- Zpřístupnění obecních pozemků parcel. č. 72, 700 a 2013 - ZO bylo informováno o

plánovaném přikoupení cesty parcel. č. 2012 /136m2/ - ke zpřístupnění obecních
pozemků

- Rekonstrukce křižovatky Rádelský mlýn – paní starostka informovala o zvýšeném
provozu přes obec vlivem rekonstrukce křižovatky Rádelský mlýn

- Úřední hodiny na obecním úřadu v Dalešicích – během nouzového stavu bude
nadále preferovaná komunikace přes mail a telefon

- Transparentní účet veřejné sbírky Liberecký kraj sobě – paní starostka navrhla
zaslat příspěvek ve výši 5.000,- Kč jako projev solidarity a lidské soudržnosti, OZ
projednalo a souhlasí s návrhem
Hlasování: 7-0-0

- Pálení čarodějnic a čarodějnická stezka – akce byly v letošním roce zrušeny,
dřeviny budou spáleny v jiném termínu, zajistí SDH Dalešice

- Dětský den – akce bude rovněž v letošním roce zrušena
- Náhradní díl k mulčovači – pan Kalous informoval o nutnosti zakoupit nový díl

k mulčovacímu stroji ve výši 9.000,- Kč, OZ projednalo a souhlasí.
Hlasování: 7-0-0

Termín konání příštího zasedání ZO: 8. června 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


