
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 12. října 2020 od 18.00 hodin

č .  19/12102020
Přítomni:  ing. David Beránek, , Bohumil Tarant, Mgr. Ivana Kopáčková, Helena Šutová, 
Petra Šenková, Bernard Kalous                                                                                                     
                                                                                                                                    Omluveni: 
Hana Vélová   Hosté: Marie Nedomlelová, Michal Těhník, Mgr. Eva Marková                         

bod  127: Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů a zapisovatele:  

Místostarosta obce ing. Beránek zahájil schůzi ZO v 18.00 hodin, při zahájení bylo přítomno    
6 členů ZO.  Zastupitelstvo je usnášeníschopné.  Ing. Beránek přečetl program schůze,             
navrhl ověřovatele: Ivana Kopáčková, Bernard Kalous, zapisovatelka: Milena Fotrová              
Hlasování: 6-0-0                                                                                                                            

bod 128: kontrola usnesení                                                                                    
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 18/14092020                                   
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, jedná se o obslužnou komunikace k pozemku 
parcel. č. 2188 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, po konzultaci s Magistrátem Jablonec 
nad Nisou a právním zástupcem obce byl prodej zamítnut, záměr obce (usnesení 
18/14092020, bod 121) byl zrušen                                                               Hlasování: 5-0-1   

SaM Česká Lípa – zaslali dodatek ke smlouvě o dílo 220036/SaM/CL/2020 s cenovou 
nabídkou na vícepráce při opravě účelové komunikace parcel. č. 2042, navýšení celkem o 
187.724,91 Kč, ing. Beránek seznámil OZ s obsahem dodatku, OZ projednalo předložený 
dodatek smlouvy a cenovou nabídku na vícepráce – souhlasí se zněním a podpisem              
Hlasování: 4-0-2                                                                                                                              
Prostory bývalého koupaliště – byl podán návrh na vybudování přírodní nádrže a 
relaxačního místa v prostorách bývalého koupaliště, na 16.9.2020 byla svolaná informativní 
schůzka ohledně plánovaného záměru obce z dotací revitalizovat staré koupaliště, firma 
Vaner s.r.o. předložila cenovou nabídku na projektové práce- zhotovení studie – celkem 
52.635,- Kč, OZ projednalo předloženou cenovou nabídku a souhlasí s jejím zadáním firmě 
Vaner s.r.o.                                                                                             Hlasování: 5-0-1
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KZS s.r.o., Jistebsko – pan Kunze -  zaslal cenovou nabídku na zimní údržbu 2020-2021, 
OZ projednalo předloženou cenovou nabídku a souhlasí, aby zimní údržbu prováděla v obci 
Dalešice firmy KZS s.r.o., Jistebsko                                                      Hlasování: 6-0-0            

Oprava střechy na budově obecního úřadu – realizovat se bude v roce 2021, cenové 
nabídky na výměnu střešní krytiny a odvětrání dosud nedorazily, bude se projednávat na 
příštím zastupitelstvu                                                                                                                     

bod 129: došlá pošta                                                                                               
Liberecký kraj – zaslal darovací smlouvu č. OLP/2949/2020 na 2 000 ks ochranných 
nanofiltrů pro zabezpečení ochrany obyvatel v celkové hodnotě 17.820,- Kč, OZ projednalo 
předloženou darovací smlouvu a schválilo přijetí daru                          Hlasování: 6-0-0  

ČEZ Distribuce, a.s. Děčín – zaslali  „Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných 
porostů“, upozornění bylo zveřejněno způsobem v místě obvyklém

PROFES PROJEKT spol. s r.o. Turnov – předali stavební povolení s  projektovou 
dokumentací, vodoprávní stavební povolení s projektovou dokumentací k akci „Komunikace 
a inženýrské sítě na pozemku parcel. č. 383/6 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou“

Městský úřad Železný Brod – zaslali veřejnou vyhláškou 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, oddělení 
dopravní a silniční – zaslali veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy – stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – úplná uzavírka silnice III/28716 včetně 
křižovatky se silnicí III/28711 v k.ú Pulečný až k.ú. Kokonín, termín 29.9.2020 – 15.11.2020 
z důvodu pokládky kanalizačního potrubí, veřejná vyhláška byla zveřejněna způsobem 
v místě obvyklém

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
dopravní a silniční – zaslali rozhodnutí - povolení – úplné uzavírky a zvláštní užití-užití 
silnice pro provádění stavebních prací - silnice III/28716 včetně křižovatky se silnicí 
III/28711 v k.ú Pulečný až k.ú. Kokonín, termín 29.9.2020 – 15.11.2020 z důvodu pokládky 
kanalizačního potrubí, veřejná vyhláška byla zveřejněna způsobem v místě obvyklém

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
V. M. N., Kokonín – zaslal žádost o pronájem prostor bývalého obchodu v Dalešicích za 
účelem zřízení prodejny smíšeného zboží, OZ projednalo žádost a nesouhlasí s pronájmem 
budovy                                                                            Hlasování: 5-0-1       

Manželé K. -  podali stížnost  na hluk v klubovně a jejím okolí   - časté tréninky hasičů, 
pronajímání klubovny cizím lidem, nerespektování nočního klidu a slušného chování, OZ 
projednalo stížnost, ing. Beránek seznámil ZO s jednáním s manžely K. a s přijatými 
opatřeními na hasičské schůzi, ZO vzalo na vědomí   

M. S., T. S., Dalešice – zaslali oznámení o kácení dřevin rostoucích na pozemku parcel. č. 
783/8 a 783/9 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, jedná se o 4 smrky, OZ vzalo na vědomí   



Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje – zaslali žádost o aktualizaci údajů, které jsou 
podkladem k zabezpečení typizovaných prostředků individuální ochrany pro stanovené 
kategorie obyvatelstva, aktualizace byla odeslána 7.10.2020

DUSSEN Jince – zaslali žádost o vydání stanoviska týkající se záměru „NÁSTAVBA A 
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU č.p. 52 DALEŠICE“ a stavba 
„DOMOVNÍ ČOV K RD č.p. 52“ ke společnému oznámení záměru na  pozemku parcel. č. 
215 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, ZO projednalo předloženou dokumentaci a souhlasí 
s realizací výše uvedených záměrů dle předložené projektové dokumentace                               
Hlasování: 6-0-0  

HZS Libereckého kraje – zaslali doporučení k zajištění akceschopnosti jednotky SDH obce 
v souvislosti s aktuálním vývojem mimořádných opatření kvůli onemocnění Covid-19,  
s obsahem bylo ZO seznámeno

bod 130:odkoupení části pozemku parcel. č. 2003/1 v k.ú. Dalešice u Jbc n/N

Firma ConRe s.r.o., paní Laurinová – zaslala pro obec Dalešice návrh se situační mapkou 
na prodej části pozemku parcel č. 2003/1 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou o výměře 282 
m2  - dle situační mapky pozemek označený 2003/x, cena 30,- Kč/m2, ZO projednalo nákup 
části pozemku dle předloženého návrhu a situačního plánku a souhlasí s jeho nákupem             
za 30,- Kč/m2 ,                                                                                         Hlasování: 6-0-0  

bod 131: různé  

- uskladnění překážek pro hasiče v budově obchodu – bylo nabídnuto 500,- Kč 
/měsíc za uskladnění, OZ projednalo a souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu na 
dobu určitou 1 rok                                                                       Hlasování: 5-0-1  

- prořez stromů nad pozemkem parcel. č. 725/1 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad 
Nisou – realizace 9.10.2020, 

- dohoda na veřejně prospěšné práce – Úřadem práce v Jablonci nad Nisou byla 
schválena nová dohoda od 15.12.2020 do 30.9.2021

- vánoční setkání důchodců – bude v letošním roce vzhledem k nepříznivému vývoji 
epidemie covidu-19 zrušeno, senioři obdrží malý dárek

- rozsvícení vánočního stromu -  bude upřesněno dle situace
- mikulášská nadílka – uskuteční se 5.12.2020 /po setmění/

Termín konání příštího zasedání ZO:   9. listopadu 2020

                          Ing. David BERÁNEK                                                  Hana VÉLOVÁ         

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


