
 

Obec Dalešice 

468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 

telefon 606 489845                                                                                       

e-mail: OUDalesice@seznam.cz       www.oudalesice.cz                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

U s n e s e n í                                                                            
ze  zasedání zastupitelů obce Dalešice,                                                 

konaného dne 8. června 2020 od 18.00 hodin 

č .  16/08062020 
Přítomni:  Hana Vélová, ing. David Beránek, Bernard Kalous, Bohumil Tarant, Petra Šenková, 

Helena Šutová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Omluveni:  Mgr. Ivana Kopáčková                                                                                                                                                       

Hosté: Marie Nedomlelová,                                                                                                                                       

bod  109: 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, Bernard Kalous, zapisovatelka: Milena Fotrová                                                                                                                                                                                      

Hlasování: 6-0-0                                                                                                                                                                                

bod 110: kontrola usnesení                                                                                             
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 15/27042020   

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, zástupci firmy se zúčastní 

zasedání zastupitelstva obce a  seznámí zastupitele s konkrétní nabídkou, poté zastupitelstvo obce 

rozhodne o umístění zařízení.   

                                                                                                                                                       
H. a J. M., Praha 5 – obec řeší 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/, obec jako první krok navrhla odkoupení částí parcel, které částečně vedou před 

komunikaci parcel. č. 2087, manželé M. zaslali nesouhlas s odprodejem částí pozemků zatížených 

komunikací parcel. č. 2087,   ZO bylo s obsahem celého dopisu a současně i s odpovědí a dalším 

postupem při vyřizování stížnosti seznámeno. Veškeré postupy byly konzultovány s právníkem obce. 

V souvislosti s řešením provozu na účelové komunikaci parcel č. 2087 obec zažádala o změnu 

dopravního značení – umístění  „ZÁKAZ VJEZDU VŠECH MOTOROVÝCH VOZIDEL“ 

s dodatkovou tabulkou „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“. OZ vzalo na vědomí. 

mailto:OUDalesice@seznam.cz
http://www.oudalesice.cz/


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. Způsobem v místě obvyklém byla zveřejněna výzva k podání podnětů na změnu ÚP Dalešice 

v době od 1.5.2020 do 8.6.2020. K 8.6.2020 nebyl podán žádný podnět na změnu ÚP ze strany občanů. 

Ze strany obce bude  podán podnět na změnu u pozemků  parcel č.  2154, 700 a 2013 v kú Dalešice u 

Jablonce nad Nisou.                    Hlasování: 6-0-0                                                                                                                                                                                

 

Pan R. K., Liberec – 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, byl vyvěšen 

záměr pronájmu části parcely č. 741/1  v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou v době od 29.4.2020 do 

3.6.2020 způsobem v místě obvyklém. OZ projednalo a souhlasí se sepsáním nájemní smlouvy na 

pronájmem části pozemku ve výši obvyklé ceny používané pronajímatelem při pronájmech obdobných 

pozemků,  tj.  ve výši 1Kč/m2 ročně, tj. celkem za 20,- Kč /rok.                            Hlasování: 6-0-0   

 

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

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

byla zaslána objednávka na zaměření 

bod 111: došlá pošta    

Pan P. Š., Dalešice – zaslal žádost o souhlas s udržováním malé nádrže (brouzdaliště) na  pozemku 

parcel. č. 783/13 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, OZ projednalo žádost a souhlasí s udržováním 

brouzdaliště dle předložené žádosti.  V případě potřeby bude umožněno SDH Dalešice čerpání vody 

z nádrže.                  Hlasování: 6-0-0     

 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad – zaslali 

rozhodnutí – povolení rekonstrukce RD, čp. 8, zpevněné plochy, novostavba garáže, oplocení na 

pozemku st. parcela 97 a  pozemku parcel. č. 771 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou,                                          

žadatel pan M. N., Dalešice, OZ vzalo na vědomí 

 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad – zaslali 

územní souhlas s umístěním stavby – vodovodní přípojka pro RD, čp. 57 na stavebním pozemku parcel. 

č. 68, pozemku parcel č. 678/4 a 2042 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, žadatelé manželé S.,                         

OZ vzalo na vědomí 

 

Pan L. B., Mukařov u Malé Skály – zaslal žádost o odkoupení pozemků parcel. č.  2153, 2154 a 

stavební pozemek parcel. č.  46/1 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou.  OZ projednalo a souhlasí se 

záměrem prodeje výše uvedených parcel za účelem stavby rodinného domu. Cena za m2 je 400,- Kč.    

Hlasování: 5-1-0         

 

Městský úřad Železný Brod – zaslali veřejnou vyhlášku – veřejné projednání návrhu „Změna č. 2 

územního plánu Skuhrov“, veřejná vyhláška byla vyvěšena způsobem v místě obvyklém 

 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad – zaslali 

výzvu k přidělení čísla popisného budově – žadatelé manželé K. – novostavba rodinného domu 

s parkovacím stáním na pozemku parcel. č. 783/18 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, obecní úřad 

přidělil stavbě číslo popisné 96.  

 



IV-Nakladatelství s.r.o., paní Alena Masopustová – zaslala nabídku na zveřejnění prezentace obce 

v brožurách určených dětem pod názvem VÍŠ CO DĚLAT, KDYŽ …?  Obecní zastupitelstvo 

projednalo předloženou nabídku včetně ceníku za zveřejnění prezentace a rozhodlo se projekt 

nepodpořit.                    Hlasování: 0-6-0 

                                                                                                                                                                        

Rekonstrukce křižovatky Rádelský mlýn – paní starostka informovala o zvýšeném provozu 

přes obec vlivem  rekonstrukce křižovatky Rádelský mlýn, seznámila zastupitele se zprávou o 

výkonu dohledu nad silničním provozem v obci Dalešice, kterou zaslal Dopravní inspektorát, 

ÚO Jablonec nad Nisou, OZ vzalo na vědomí 

Mateřská školka Jablonec nad Nisou – Kokonín, paní ředitelka Chalupová - zaslala 

žádost o finanční dar na podporu rozvoje školství, OZ projednalo a souhlasí se sepsáním 

darovací smlouvy na finanční dar - částku ve výši 25.000,- Kč, kterou navrhla paní starostka 

Vélová.                                      Hlasování: 6-0-0    

   

bod 112:  rozpočtová změna 3/2020 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 3/2020, kterou navrhl finanční 

výbor. Rozpočtová změna se týká finančního příspěvku na transparentní účet veřejné sbírky Liberecký 

kraj sobě, nákupu pozemků, dorovnání příjmů a výdajů na skutečnost k 31.5.2020 dle výkazu Fin 2-12  

/viz  příloha/        Příjmy:  5.000,- Kč, výdaje:  5.000,- Kč                                                                                                                       

Hlasování: 6-0-0                                                                                                                                                           

bod 113: různé                                                                                                                         

- úprava účelové komunikace /Dalešice-Skuhrov/ – využití obrusu                                                                             

- oprava odvodnění cesty na Skuhrov /v zatáčce/                                                                                                  

- prostory bývalého koupaliště – návrh na vybudování přírodní nádrže, odpočinkového místa v lese                                     

- Dalešický korálek –  David Beránek požádal ZO o finanční dar na konání dětské večerní soutěže        

v požárním útoku o putovní pohár dne 26.9.2020, návrh 5.000,- Kč zastupitelstvo projednalo a 

schválilo                                                                     Hlasování: 6-0-0 

 

Termín konání příštího zasedání ZO:   13. července 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 uložen na obecním úřadu k nahlédnutí 


