
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 9. listopadu 2020 od 18.00 hodin

č .  20/09112020

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

bod  132: 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: Petra Šenková, Bohumil Tarant, zapisovatelka: Milena Fotrová                 
Hlasování: 7-0-0                                                                                                                            

bod 133: kontrola usnesení                                                                                    
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 19/12102020                                   

Oprava střechy na budově obecního úřadu – realizovat se bude v roce 2021, obec dosud 
obdržela jednu cenovou nabídku, bude se projednávat na příštím zastupitelstvu                          

Uskladnění překážek pro hasiče v budově obchodu – byla sepsána smlouva o pronájmu na 
dobu určitou 1 rok,  500,- Kč /měsíc za uskladnění

Mikulášská nadílka – uskuteční se 5.12.2020 po setmění, pro děti do 12 let, budou dodrženy přísné 
hygienické podmínky

Vánoční posezení důchodců – v letošním roce se konat nebude vzhledem k opatřením kvůli  
koronaviru, každý senior obdrží od obce dárek
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SaM Česká Lípa – oprava účelové komunikace parcel. č. 2042, s průběhem prací seznámil 
ZO ing. Beránek, termín dokončení bude k 23.11.2020                                                                

bod 134: došlá pošta

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
vodoprávní řád – zaslali oznámení o zahájení řízení o povolení k nakládání s vodami – 
vypouštění odpadních vod do vod podzemních, žadatel ing. M. J., Dalešice

Farma Mukařov, pan J.K.  – zaslal žádost o pronájem obecních pozemků pro potřeby farmy 
– seno, jedná se o pozemky parcel. č. 2015, 1016, část 2019 a část 2043, starostka obce OZ 
seznámila s jednáním s panem Koníčkem, obec nebude pozemky pronajímat, umožní jejich 
používání, OZ vzalo na vědomí

TEXTILEco a.s. Praha – firma byla několikrát oslovena v souvislosti s problémy při vývozu 
kontejneru na textil, prakticky od března obec neustále urguje přeplněný kontejner a 
hromadění pytlů v jeho okolí, bohužel žádná jiná firma o vývoz textilu v obci nemá zájem, 
občané budou upozorněni na možnost zakoupit pytle na textil (5,- Kč/ks), které se spolu 
s ostatními budou odvážet do sběrného dvora v Proseči, OZ vzalo na vědomí

VIATEX s.r.o., Mgr.  Miroslav Lang – zaslal žádost o souhlas s prodloužením termínu 
objízdné trasy po území obce -  akce: „ JN 008 360 Jablonec nad Nisou, Kokonín – převedení 
OV na ČOV Rychnov „ – dle DIO NA nad 12t po sil. I/65 a vozidla do 12t po sil. II/287, 
III/28720, III/28711. Termín prodloužení: 16.11. 2020 – 31.3. 2021. OZ vzalo na vědomí 

 MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD – odbor územního plánování a regionálního 
rozvoje, úřad územního plánování – zaslali veřejnou vyhláškou zrušení projednání návrhu 
„ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKUHROV“, náhradní termín bude zveřejněn znovu 
veřejnou vyhláškou      

 Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební 
úřad – zaslali oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: „Nové kabelové 
vedení NN, zak. IV-12-4018694 JN, Dalešice na pozemku st. p. 98, 260, parc. č. 383/6, 752/2, 
1205/2, 1254/1, 1256, 1257 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou. 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního rozvoje, oddělení územního a 
strategického plánování – zaslali veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení projednání 
návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Dalešice, veřejná vyhláška byla zveřejněna 
způsobem v místě obvyklém

bod 135: návrh rozpočtu na rok 2021                                    

Finanční výbor předložil návrh rozpočtu na rok 2021 – viz příloha                                                           
Příjmy: 2.897.000,- Kč     Výdaje: 2.897.000,- Kč                                                                                      
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh rozpočtu, který bude vyvěšen na úřední desce obecního 
úřadu po dobu 15-ti dnů způsobem v místě obvyklým.

bod 136:  inventarizace majetku za rok 2020                                                               



- inventarizace majetku obce – starostka obce paní Vélová vydala plán inventur pro rok 2020 a 
seznámila s ním zastupitelstvo obce - viz příloha  a zároveň stanovila členy inventarizační komise – 
viz příloha.  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo plán inventur pro rok 2020.                             
Hlasování: 7-0-0

bod 137:  dohody o provedení práce 2021                                    

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem na dohody o PP na rok 2021, OZ projednalo a 
schválilo dohody o provedení práce na rok 2021 – viz příloha                                                                   
Hlasování: 7-0-0

bod 138:  poplatky v roce 2021                                     

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem na poplatky pro rok 2021, OZ projednalo a schválilo 
poplatky na rok 2021 – viz příloha                                                                      Hlasování: 7-0-0

bod 139: různé  

- Ing. Beránek seznámil ZO s jednáním s regionální poradenskou firmou ohledně 
možnosti čerpání dotací 

- Podzimní pálení dřevin – proběhne poslední víkend v listopadu 2020 (spáleniště za hřištěm)
- Dětský karneval – byl podán návrh na zrušení jarního termínu karnevalu v uzavřené zasedací 

místnosti, uskuteční se dětský den v červnu 2021 společně s kulturním programem
- Rozsvícení vánočního stromu – letos se uskuteční bez přítomnosti veřejnosti dne 29.11.2020
- Odpadové hospodářství – kontejnery na tříděný odpad budou vyváženy v době od 1.11.2020 

do 30.4.2021 každých 14 dní, poté od 1.5.2021 do 30.10.2021 každý týden, popelnice na 
bioodpad budou znovu přistaveny 1.4.2021, popelnice na komunální odpad budou v roce 2021 
vyváženy každý lichý týden, kontejner na sklo – dle potřeby objedná obec

Termín konání příštího zasedání ZO:   7. prosince  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


