
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 13. července 2020 od 18.00 hodin

č . 17/13072020
Přítomni: Hana Vélová, ing. David Beránek, , Bohumil Tarant, Petra Šenková,
Mgr. Ivana Kopáčková
elena
Omluveni: Bernard Kalous, Helena Šutová
Hosté: Marie Nedomlelová,

bod 114: Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů a zapisovatele:
Starostka obce paní Hana Vélová zahájila schůzi ZO v 18.00 hodin, při zahájení bylo
přítomno 5 členů ZO. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Paní Vélová přečetla program schůze,
navrhla ověřovatele: Mgr. Ivanu Kopáčkovou a Bohumila Taranta,
zapisovatelka: Milena Fotrová
Hlasování: 5-0-0

bod 115: kontrola usnesení
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 16/08062020

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 od plánované návštěvy dubnového jednání ZO neozvali a na zasedání se
nedostavili

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
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/ve vlastnictví stěžovatele/, ZO je s obsahem celé korespondence ohledně stížnosti průběžně
seznámeno. Veškeré postupy jsou konzultovány s právníkem obce. OZ vzalo na vědomí.

L. Bernat, Mukařov u Malé Skály, J. O., Smržovka – zaslali žádost o odkoupení
pozemků parcel. č. 2153, 2154 a stavební pozemek parcel. č. 46/1 v kú Dalešice u Jablonce
nad Nisou., byl vyvěšen záměr prodeje v době od 9.6. do 13.7.2020 způsobem v místě
obvyklém, ZO projednalo a schválilo prodej výše uvedených parcel za účelem stavby
rodinného domu. Cena za m2 je 400,- Kč.
Hlasování: 4-1-0
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
souhlasilo s udržováním brouzdaliště dle předložené žádosti, bylo zasláno vyjádření, s kterým
pan P. Š. nesouhlasil, na základě dalšího jednání bylo rozhodnutí obecního zastupitelstva ze
dne 8.6.2020 /usnesení č. 16/0806202 bod 111 /došlá pošta/ zrušeno
Hlasování: 5-0-0
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kancelář hejtmana – oddělení krizového řízení –
zaslali rozhodnutí o neposkytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
oprava vnitřních omítek v objektu hasičské zbrojnice, o dotaci se znovu požádá v roce 2021
Hlasování: 5-0-0

Liberecký kraj – resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova – zaslali
oznámení rozhodnutí o neposkytnutí účelové dotace z dotačního fondu Libereckého kraje,
program obnovy venkova – oprava místní komunikace č. 2042 v kú Dalešice u Jablonce nad
Nisou, oprava bude realizována z finančních prostředků obce Hlasování: 5-0-0

bod 116: došlá pošta
T. L. a V. N. – zaslali žádost o stanovisko obce Dalešice k záměru novostavby rodinného
domu na pozemku parcel. č. 2189/2 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou včetně zpevněných
ploch a přípojek dle předložené dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, OZ
projednalo žádost a souhlasí s předloženou dokumentací Hlasování: 5-0-0

ELIPROM Jablonec nad Nisou – zaslali žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene v souvislosti s realizovanou výstavbou zařízení distribuční soustavy – podzemního
kabelového vedení VN, podzemního kabelového vedení NN a uzemnění dle uzavřené
smlouvy o budoucí smlouvě č. IV-12-4016230 ze dne 19.11. 2018 v rámci stavby č. IV-12-
4016230 JN,Dalešice, pč. 713/2,2003-TS,vVN,kNN (dále jen „Soustava“). Tato Soustava
jakožto distribuční soustava je podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) bod 1 zák. č. 458/2000
Sb., energetický zákon, zřizována a je v souladu s platným územním plánem provozována ve
veřejném zájmu.
Firma se obrátila na obec Dalešice jako na vlastníka pozemků parc. č. 1191/3, 2087 v k.ú.
Dalešice u Jablonce nad Nisou s žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti. Obecní zastupitelstvo projednalo předloženou smlouvu a souhlasí s jejím zněním
a podpisem. Hlasování: 5-0-0

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. – zaslali Smlouvu na poskytování
sociální služby, a to terénní pečovatelské služby a odlehčovací služby pro občana obce
Dalešice, obec využívá služeb organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou a
sepsání předložené smlouvy je v souladu s komunitním plánem, OZ vzalo na vědomí



BIMONT s.r.o. Liberec – zaslali žádost o vydání rozhodnutí - zvláštní užívání pozemních
komunikací pro umístění inženýrských sítí – místo umístění sítí: pozemek parcel. č. 1257 a
1205/2, druh umísťovaných sítí: kabelové vedení NN, název stavby: IV-12-4018694 JN,
Dalešice, pč. 383/6, lokalita 225A, vše v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, obec Dalešice
dle předložené situace, bylo vydáno rozhodnutí, OZ vzalo na vědomí

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení
vodoprávní úřad – zaslali oznámení o zahájení řízení – vypouštění odpadních vod z RD na
pozemku parcel. č. 653 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, žadatelé: Bc. K. K., pan L. M.,
Jablonec nad Nisou

PROXIMA Bohemia Praha – zaslali nabídku na publikaci „Liberecký kraj, města a obce“.
Základní prostor všem obcím a městům je poskytnut zdarma, větší prostor je zpoplatněn dle
předloženého ceníku, OZ projednalo nabídku a souhlasí se základní prezentací zdarma.
Hlasování: 5-0-0

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební
úřad – zaslali společný souhlas – územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru – sklad zahradního nářadí u čp. 78 na pozemku parcel. č. 820/2 v kú
Dalešice u Jablonce nad Nisou, žadatelé manželé H.

ČEZ DISTRIBUCE, a.s. – zaslali oznámení o prodloužení realizace akce „Připojení č.
4121436184-stavba PDS-JN, Dalešice, pč. 383_6, lokalita 225A) z důvodu prodlevy při
získání povolení na vklad věcného břemene s Libereckým kraje, ZO vzalo na vědomí

Státní pozemkový úřad, pobočka Liberec – zaslali žádost o součinnost v případě zjištění
erozní události ve správním obvodu obce Dalešice v souvislosti s aktuálním časem
přívalových dešťů a bleskových povodní

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení
dopravní a silniční – zaslali stavební povolení na stavbu „Komunikace a inženýrské sítě na
pozemku parcel. č. 383/6 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou – objekt SO 101 –
Komunikace a objekt SO 301 – Dešťová kanalizace“ na parcelách nebo jejich částech –
pozemky parcel. č. 752/2, 1205/2, 383/6, 383/4, vše v k.ú, Dalešice u Jablonce nad Nisou
Paní J. K., Liberec – zaslala žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., žádost
nemá všechny náležitosti, není v souladu s paragrafem 14, odst 7 zákona
č. 106/199 Sb., informace nebyla poskytnuta
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení
vodoprávní úřad – zaslali oznámení – zahájení řízení o povolení k nakládání s vodami pro
RD čp. 66, pozemek parcel. č. 1307/1 v kú Dalešice u Jablonce nad Nisou, žadatelé manželé
L., Dalešice u Jablonce nad Nisou, OZ vzalo na vědomí



bod 117: rozpočtová změna 4/2020
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 4/2020, kterou navrhl
finanční výbor. Rozpočtová změna se týká finančního daru na konání dětské večerní soutěže
v požárním útoku o putovní pohár dne 26.9.2020, finančního daru na podporu rozvoje školství
pro Mateřskou školku Jablonec nad Nisou – Kokonín, dorovnání příjmů a výdajů na
skutečnost k 13.7.2020 dle výkazu Fin 2-12 /viz příloha/
Příjmy: 7.000,- Kč, výdaje: 7.000,- Kč
Hlasování: 5-0-0

bod 118: různé

- schválený závěrečný účet za rok 2019 Mikroregionu Jizerské hory - obecní
zastupitelstvo vzalo na vědomí předložený schválený závěrečný účet Mikroregionu
Jizerské hory za rok 2019 včetně jeho příloh (Rozvaha a Výsledovka k 31. 12. 2019,
Zpráva o přezkumu hospodaření 2019 = zpráva auditora

- Sazebník úhrad za poskytování informací – OZ projednalo a schválilo sazebník
úhrad za poskytování informací (§5, odst. 1, písm. f) zákona č, 106(199 Sb. ) -
viz příloha

- prostory bývalého koupaliště – byl podán návrh na vybudování přírodní nádrže,
odpočinkového místa v lese, ing,. Beránek informoval ZO o možnosti využít některý
z dotačních programů, podrobněji bude probráno na příštím zastupitelstvu

- DIAKONIE BROUMOV – obec se zapojila do sbírky pro Diakonii, v době od 13.7
do 27.7.2020 je možné nosit věci na obecní úřad – podrobnosti jsou zveřejněny na
webu obce

- webové stránky obce – pan Vitvara představil nové webové stránky obce, se
základním náhledem bylo ZO seznámeno

Termín konání příštího zasedání ZO: 14. září 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


