
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 14. září 2020 od 18.00 hodin

č .  18/14092020
Přítomni:  Hana Vélová, ing. David Beránek, , Bohumil Tarant, Mgr. Ivana Kopáčková, 
Helena Šutová                                                                                                                                
                                                                                                                                    Omluveni: 
Petra Šenková, Bernard Kalous                                                                                                     
Hosté: Marie Nedomlelová,                                                                                                          

bod  119: 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: Helenu Šutovou a Bohumila Taranta                                                       
zapisovatelka: Milena Fotrová                                                                                                       
Hlasování: 5-0-0                                                                                                                            

bod 120: kontrola usnesení                                                                                    
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 17/13072020  

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

Rekonstrukce křižovatky Rádelský mlýn – paní starostka informovala o zvýšeném provozu 
přes obec vlivem  rekonstrukce křižovatky Rádelský mlýn, vzhledem k četným stížnostem 
občanů byla oslovena paní Kvíčalová z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou 
ohledně možnosti umístění makety policisty, současně byla oslovena Krajská správa silnic 
Libereckého kraje ohledně umístění dopravního značení u čp. 69 – zákaz předjíždění, snížení 
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rychlosti, vzhledem k tomu, že čp. 69 se nachází mimo zastavěné území obce, o umístění 
dopravního značení se v této lokalitě neuvažuje.

bod 121: došlá pošta   

T. L. a  V. N. – zaslali smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku 
parcel. č. 2087 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, jehož je obec Dalešice vlastníkem. 
Obecní zastupitelstvo předloženou smlouvu projednalo a schválilo, věcné břemeno bude 
úplatné, částka se stanoví dle platného ceníku, který ZO schválilo /usnesení 14/02032020, bod 
101/, za každou síť bude samostatné věcné břemeno. Hlasování: 5-0-0                                      

Ministerstvo zemědělství Praha – zaslali veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy – týká 
se  vývoje  kalamitního  poškození  lesních  porostů,  pokračování  šíření  kůrovců,  veřejná 
vyhláška byla zveřejněna způsobem v místě obvyklém

I. V., Dalešice –  zaslala žádost o pokácení stromu – na hranici pozemků parcel. č. 678/1 a 
678/4 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou – viz předložená situace, strom se nenachází na 
pozemku ve vlastnictví žadatele, žádost byla stornována, vyrozumění bylo zasláno, 

T. L. a   V. N.   –  zaslali  žádost  o vyjádření  ke stanovisku SČVK a.s.  ze  dne 22.7.2020 
k projektové  dokumentaci  na  stavbu  vodovodní  a  kanalizační  přípojky  pro  novostavbu 
rodinného domu na pozemku parcel č. 2189/2 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, starostka 
obce seznámila ZO s předloženou žádostí včetně všech jejích příloh a se zaslaným vyjádřením 
obce, OZ vzalo na vědomí

M. T., Maršovice – zaslal žádost o koupi pozemku parcel. č. 2199 v k.ú. Dalešice u Jablonce 
nad Nisou o výměře 335 m2 – ostatní plocha, ZO projednalo žádost o rozhodlo vydat záměr o 
prodeji  výše  uvedené  parcely,  cena  za  m2  byla  stanovena  na  100,-  Kč. 
Hlasování: 5-0-0   

SaM silnice  a  mosty  a.s.  Česká Lípa –  zaslali  vyhotovení  Smlouvy o  dílo  na  zakázku 
„oprava místní komunikace pozemek parcel č. 2042, OZ bylo se smlouvou seznámeno a vzalo 
na vědomí její znění a podpis

VZP ČR Ústí  nad Labem –  zaslali  protokol  o  provedené  kontrole  plateb  pojistného na 
veřejné  zdravotní  pojištění  a  dodržování  ostatních  povinností,  OZ  bylo  s protokolem 
seznámeno a vzalo ho na vědomí

Magistrát  města  Jablonec  nad Nisou,  odbor stavební  a životního prostředí,  oddělení 
vodoprávní úřad-  zaslali  rozhodnutí   -  povolení  vypouštění odpadních vod na pozemku 
parcel. č. 1307/1 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, žadatelé manželé L.

O2 Czech Republic a.s. – zaslali informaci o zrušení veřejného telefonního automatu u čp. 10 
v obci Dalešice, firmy nabízí možnost odkoupení VTA za částku 500,- Kč k dalšímu využití, 
OZ  projednalo  nabídku  a   nesouhlasí  s jejím  odkoupením,  betonový  podstavec  zůstane 
zachovaný   Hlasování: 0-5-0   

Krajský  úřad  Libereckého  kraje,  odbor  životního  prostředí  a  zemědělství –  zaslali 
informaci o schválení návrhu obcí Dalešice a Pulečný na změnu Plánu rozvoje vodovodů a 



kanalizací LK, předmětem změny je výstavba nové vodovodní sítě napojené na vodovodní síť 
v obci Dalešice a propojení kanalizačního systému v obci Pulečný, OZ vzalo na vědomí

Úřad práce Jablonec nad Nisou –  obec zaslala žádost o příspěvek na vytvoření pracovní 
příležitosti  v rámci  veřejně  prospěšných  prací,  předchozí  dohoda  o  vytvoření  pracovních 
příležitostí byla ukončena k 31.8.2020. 

Severočeské komunální služby s.r.o. Jablonec nad Nisou – zaslali informaci – v neděli dne 
11.10.2020 v době od 8.00 do 8.10 hodin se uskuteční v obci Dalešice sběr nebezpečných 
složek komunálního odpadu, podrobné informace budou zveřejněny způsobem v místě 
obvyklém

Z. H., Dalešice –  zaslal žádost o souhlas s výstavbou čistírny odpadních vod na pozemku 
parcel.  č.  820/2  v k.ú.  Dalešice  u  Jablonce  nad  Nisou  dle  předložené  dokumentace,  OZ 
projednalo a souhlasí s realizací dle předložené dokumentace      Hlasování: 5-0-0   

Magistrát  města  Jablonec  nad  Nisou,  odbor  územního  a  hospodářského  rozvoje, 
oddělení  územního  a  strategického  plánování –  zaslali  výzvu  k potvrzení  správnosti, 
úplnosti  a  aktuálnosti  údajů  o  území  poskytnutých  pro  5.  úplnou  aktualizaci  územně 
analytický podkladů

L. E., vedoucí airsoftového kroužku při DDM Vikýř v Jablonci nad Nisou – zaslal dotaz 
na možnost propůjčení části pozemku, lesa v majetku obce na airsoftovou akci, OZ projednalo 
a nesouhlasí s propůjčením pozemků v majetku obce                                Hlasování: 0-5-0   

bod 122:  rozpočtová změna 5/2020

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 5/2020, kterou navrhl 
finanční výbor. Rozpočtová změna se týká kompenzačního příspěvku pro obce LK, dotace na 
volby do ZK, dotace na mzdové výdaje na VPP(7,8/2020), dorovnání příjmů a výdajů na 
skutečnost k 31.8.2020 dle výkazu Fin 2-12  /viz  příloha/                                                           
Příjmy:  745.800,- Kč, výdaje:  745.800,- Kč                                                                                
Hlasování: 5-0-0

bod 123: Program rozvoje obce Dalešice 2021-2025

Starostka obce seznámila obecní zastupitelstvo s rozvojovým dokumentem obce „Programem 
rozvoje obce Dalešice na roky 2021-2025“. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo 
předložený dokument.                                                          Hlasování: 5-0-0

bod 124: řád veřejného pohřebiště obce Dalešice

Od 1.9.2020 platí povinnost aktualizovat řád veřejného pohřebiště, byl proveden 
hydrogeologický průzkum, vydáno stanovisko Krajské hygienické stanice, vydán souhlas 
KÚLK, OZ bylo s novým řádem veřejného pohřebiště seznámeno a odsouhlasilo jej    
Hlasování: 5-0-0



bod 125: zakoupení části pozemku parcel. č. 2012   

OZ projednalo a schválilo zakoupení části pozemku parcel č. 2012 – nově vzniklá parcela 
2012/2, výměra 136 m2, cena 30,- Kč/m2                                                    Hlasování: 5-0-0  

bod 126: různé     

- Smlouva o nájmu bytu – doba nájmu končí k 30.9.2020. OZ projednalo prodloužení 
nájemní smlouvy na obecní byt, od 1.10.2020 bude sepsána nová smlouva, nájemné 
bude navýšeno o 1.000,- Kč na 4.500,- Kč/měsíc, ze smlouvy bude vypuštěn z čl. 6 
bod 15 (úklid společných prostor)  Na úklid bude uzavřena samostatná dohoda o 
provedení práce                                                             Hlasování: 5-0-0  

- SKS Jablonec nad Nisou – na dobu nezbytně nutnou bude omezen vývoz odpadu 
v obci kvůli onemocnění covidem a s tím související karanténou u zaměstnanců SKS

- Prostory bývalého koupaliště – byl podán návrh na vybudování přírodní nádrže a 
relaxačního místa v prostorách bývalého koupaliště, na 16.9.2020 je svolaná 
informativní schůzka ohledně plánovaného záměru obce z dotací revitalizovat staré 
koupaliště

- Podzimní pálení větví – od 28.9.2020 bude možné navážení dřevin na spáleniště za 
hřištěm, občané budou informováni      

- Zimní údržba místních komunikací 2020/2021 – bude osloven pan Kunze, do 
příštího zastupitelstva předloží cenovou nabídku, případně budou osloveny ještě jiné 
firmy, které projeví zájem o zimní údržbu 2020-2021 v obci

- Oprava střechy na budově obecního úřadu – do příštího zastupitelstva budou 
osloveny firmy o zaslání cenové nabídky na výměnu střešní krytiny a odvětrání, 
realizovat se bude v roce 2021

- Volby do zastupitelstva kraje – proběhnou 2. a 3. října 2020, volební místností 
v obci Dalešice je zasedací místnost na obecním úřadu

Termín konání příštího zasedání ZO:   12. října 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 uložen na obecním 

úřadu k nahlédnutí


