
 

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 10.května 2021 od 18.00 hodin 

                   č .  25/10052021                                                  
Přítomni:    Hana Vélová, ing. David Beránek, Mgr. Ivana Kopáčková,                                                  

Bohumil Tarant, Helena Šutová                                                                                                                                      

Omluveni: Petra Šenková, Bernard Kalous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Hosté: Marie Nedomlelová, pan Těhník, paní Marková 
bod  170: 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 171: kontrola usnesení                                                                                                        
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 24/12042021    

bod 172: došlá pošta                                                                                                           
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 

vodoprávní úřad – zaslali rozhodnutí – povolení k nakládání s vodami – vypouštění 

odpadních vod do vod podzemních , akce „Dalešice – likvidace odpadních vod z rodinného 

domu na pozemku parcel. č. 713/5 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, žadatelé: M. B.,                   

ing. Č. K., Ing M. K.                                                                                                           
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 

vodoprávní úřad – zaslali rozhodnutí – povolení k nakládání s vodami – vypouštění 

odpadních vod do vod podzemních , akce „Dalešice – likvidace odpadních vod z rodinného 

domu na pozemku parcel. č. 713/6 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, žadatelé: M. B.,                   

ing. Č. K., Ing M. K.                                                                                                                     
Česká pošta -zaslali nabídku pravidelně 1x týdně zajíždět do obce a poskytovat základní 

služby pro občany, obec udělila souhlas s umístěním mobilní provozovny České pošty na 

pozemku parcel. č. 747/7 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou,                                                                                                        

termín – květen 2021 každé úterý od 10.00 hodin do 10.30 hodin – prozatím zkušební provoz                 
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TSProduction.cz – zaslali nabídku na akci „letní kino“ – jedná se o putovní kino, které 

objíždí obce, města, dle objednání promítá filmy, OZ projednalo nabídku a nesouhlasí 

s produkcí v obci                                                                                Hlasování: 0-5-0                                                                                                                                                                               

Finanční úřad pro Liberecký kraj – zaslali žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky o 

zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, kterým se stanovuje daň z nemovitých věcí 

na rok 2021 za nemovitosti v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Liberecký 

kraj. Vyhláška byla zveřejněna způsobem v místě obvyklém.                                                              
SVS a.s. Teplice – zaslali informaci ohledně výpočtu vodného a stočného za rok 2020, obec 

zveřejnila způsobem v místě obvyklém                                                                                                      

M. T. Maršovice – zaslal žádost o souhlas s připojením na komunikaci parcel. č. 2199 v k.ú. 

Dalešice u Jablonce nad Nisou z důvodu připojení rodinného domu, který bude vystavěn na 

pozemku parcel. č. 2189/1 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, bylo zasláno oznámení o 

zahájení správního řízení, OZ projednalo a vyjádřilo nesouhlas s tím, že pozemek 2199 je sice 

v katastru nemovitostí veden jako pozemní komunikace, ale ve skutečnosti tam žádná 

komunikace nikdy nevedla. Jedná se o travnatý pás bez vyjetých kolejí, nejedná se zpevněnou 

komunikaci, bude vydáno zamítavé rozhodnutí      Hlasování: 0-5-0                                                                                                                                                                              

Žadateli bylo doporučeno připojení na účelovou komunikaci parcel. č. 2087 v k.ú. Dalešice u 

Jablonce nad Nisou, pan Těhník souhlasí s navrženým připojením a zastupitelstvo obce 

odsouhlasilo připojení na účelovou komunikaci 2087               Hlasování: 5-0-0                                                                                                                                                                               

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 

vodoprávní úřad – zaslali kolaudační souhlas s užíváním stavby „Dalešice-odkanalizování 

domu č.p. 2“ na pozemku parcel. č. 724/1 – vše v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou,                  

žadatel ing. M. K.                                                                                                                                

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 

dopravní a silniční – zaslali zamítavé rozhodnutí ve věci určení právního stavu – posouzení 

charakteru pozemků parcel. č. 1259/4, 793/5 794/4 a 1259/2 vše v k.ú. Dalešice u                       

Jablonce n/N                                                                                                                                   

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební 

úřad – zaslali rozhodnutí - povolení – úplné uzavírky a zvláštní užívání - užití silnice pro 

provádění stavebních prací – silnice III/2879 + silnice III/28716 včetně křižovatky se silnicí 

III/28711 v k.ú Pulečný až k.ú. Kokonín, termín 16.05.2021 – 31.05.2021 – jedná se o 

prodloužení termínu předešlého povolení                                                                                                  

Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Liberci-kontaktní pracoviště Jablonec 

nad Nisou – zaslali oznámení o zahájení kontroly  - hospodaření s veřejnými prostředky, 

dohoda o poskytnutí příspěvku – kontrolované období 2017-2019 + období s tím účetně 

související, kontrola byla zahájena dne 26.4.2021, obec obdržela protokol o provedené 

kontrole –  byly splněny veškeré podmínky dohody, nebylo zjištěno žádní porušení, příspěvek 

byl poskytnut v souladu s dohodou – prokázáno dokladově ve výše uvedeném období                   

SOLK Liberec – zaslali podnět k řešení problematiky oceňování věcných břemen ve vztahu 

samosprávy a ČEZ Distribuce a.s., s obsahem sdělení seznámila zastupitelstvo obce paní 

starostka                                                                                                                                                     

Hlavní velitelství Vojenské policie Praha – zaslali žádost o součinnost při hledání osoby pro 

podezření ze spáchání trestného činu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu – 

s obsahem dopisu seznámila ZO paní starostka 



Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 

životního prostředí a státní památkové péče – zaslali žádost o zpracování výkazu – náklady 

na údržbu válečných hrobů za rok 2020, žádost byla vyřízena                                                                            

Pan R. Č., Most – zaslal žádost o schválení projektu na výstavbu rodinného domu na 

pozemku parcel. č. 713/2 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, OZ projednalo žádost, 

nesouhlasí s předloženým projektem z důvodu chybně uvedeného sklonu střechy – 

neodpovídá schválenému územnímu plánu obce                           Hlasování: 0-5-0                                                                                                                                                                               

Bod 173: rozpočtová změna 3/2021                                                                                
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 3/2021, kterou navrhl 

finanční výbor. Rozpočtová změna se týká přijatých dotací na hospodaření v lesích, 

kompenzační bonus – zmírnění dopadu pandemie na daňové příjmy, poskytnutí finančního 

daru MŠ Kokonín, finanční dar pro BABYBOX, dorovnání výdajů na skutečnost k 10.5.2021 

dle výkazu Fin 2-12  /viz  příloha/                    Příjmy: 23.153,18 Kč, výdaje: 23.153,18 Kč 

Hlasování: 5-0-0 

bod 174: různé   

- Výsadba živého plotu u dolní nádrže – návrh habr nebo buksus, OZ projednalo a 

odsouhlasilo vysadit buksus, zajistí pan Kalous                      Hlasování: 5-0-0                                                                                                                                                                               

- komunikace Dalešice-Skuhrov – firma  Lesy ČR zde prováděla těžbu, firma byla  

požádána o uvedení účelové komunikace po těžbě do původního stavu, dne 14.4.2021 

proběhlo místní šetření, na účet obce byly převedeny 4.000,- Kč na opravu 

komunikace, zajistí B. Kalous 

- dětský den – OZ projednalo se  rozhodlo vzhledem k situaci (vládní omezení kvůli 

COVIDu) dětský den nepořádat 

- Pálení dřevin na páleništi (čarodějnice) – pálení zajistí SDH Dalešice dne 15.5.2021     

- Oprava střechy na budově obchodu – zastupitelstvo projednalo opravu části 

poškozené střechy, zajistí pan Tarant 

- Hasičská soutěž PLAMEN – pan Beránek informoval ZO o konání hry PLAMEN, 

akce se uskuteční 29.5.2021 na hřišti za přísných hygienických podmínek, v době od 

9.00 do 14.00 hodin bude areál u hřiště uzavřen pro veřejnost, ZO souhlasí  

Hlasování: 5-0-0                                                                                                                                                                               

- Klubovna na hřišti – hasiči provádí rekonstrukci kuchyně, ing. Beránek informoval 

ZO o průběhu prací a o výdajích spojených s rekonstrukcí, v případě překročení 

rozpočtu by došlo k úpravě, ZO vzalo na vědomí             

                                  

Termín konání příštího zasedání ZO:   7. června 2021    

  

                           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 


