Obec Dalešice
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
telefon 606 489845
e-mail: OUDalesice@seznam.cz
www.oudalesice.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení
ze zasedání zastupitelů obce Dalešice,
konaného dne 7. června 2021 od 18.00 hodin

č . 26/07062021
Přítomni: Hana Vélová, ing. David Beránek, , Petra Šenková, Bernard Kalous
Omluveni: Mgr. Ivana Kopáčková, Helena Šutová, Bohumil Tarant
Hosté: Marie Nedomlelová

bod 175: Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů a zapisovatele:
Starostka obce paní Hana Vélová zahájila schůzi ZO v 18.00 hodin, při zahájení byli přítomni

4 členové ZO. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Paní Vélová přečetla program schůze,
navrhla ověřovatele: Petru Šenkovou a Bernarda Kalouse
zapisovatelka: Milena Fotrová
Hlasování: 4-0-0

bod 176: kontrola usnesení
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 25/10052021
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. OZ projednalo a
souhlasí s připojením na komunikaci parcel. č. 2199 za těchto podmínek: zpevnění účelové
komunikace parcel. č. 2199 bude vybudováno na náklady pana T., obec se nebude podílet na
opravách účelové komunikace parcel. č 2199, zimní údržba nebude ze strany obce Dalešice
prováděna na účelové komunikaci parcel. č. 2199, bude zachován průjezd - obslužnost
pozemků parcel. č. 2088 a 2098.
Hlasování: 4-0-0
Propustek u čp. 64 v Grundlochu – oprava - obec obdržela cenovou nabídku na opravu
propustku u č.p. 64 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou od firmy KZS s.r.o. Jistebsko, částka
celkem 113.709,94 Kč, dále obdržela nabídku od firmy MAKALOVE Malá Skála, částka
celkem 116.458,27 Kč. OZ projednalo obě nabídky a souhlasí, aby opravu realizovala firma
KZS s.r.o. Jistebsko
Hlasování: 4-0-0

Pan R. Č., Most – zaslal novou žádost o schválení projektu na výstavbu rodinného domu na
pozemku parcel. č. 713/2 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, byl upraven sklon střechy
v souladu s územním plánem obce Dalešice, OZ projednalo žádost a souhlasí s předloženým
projektem
Hlasování: 4-0-0
Pan R. Č., Most – zaslal žádost o schválení připojení rodinného domu na pozemku parcel. č.
713/2 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou na komunikaci parcel. č. 2087 v k.ú. Dalešice u
Jablonce nad Nisou, OZ projednalo žádost a souhlasí s připojením RD na pozemku parcel. č.
713/2 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou na komunikaci parcel. č. 2087 v k.ú. Dalešice u
Jablonce nad Nisou dle předložené situace za těchto podmínek: obec se nebude podílet na
opravách účelové komunikace parcel. č 2087, zimní údržba nebude ze strany obce Dalešice
prováděna na účelové komunikaci parcel. č. 2087 vše v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou.
Hlasování: 4-0-0
Pan R. Č., Most – zaslal žádost o souhlas s výstavbou domovní ČOV na pozemku parcel. č.
713/2 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou dle předložené dokumentace. OZ projednalo a
souhlasí s výstavbou ČOV dle předložené dokumentace
Hlasování: 4-0-0
INGPRO CZ s. r. o., Ing. arch. A. Š. – zaslala žádost o souhlas s výstavbou dvou
rodinných domů, dvougaráže, NTL přípojky včetně zpevněných ploch, oplocení a
gabionových stěn dle předložené projektové dokumentace na pozemku parcel. č. 713/5, 713/6,
2003/6, 2003/7, vše v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, investor pan M. K., OZ projednalo
předloženou dokumentaci a souhlasí s výstavbou dvou rodinných domů, dvougaráže, NTL
přípojky a vodovodní přípojky (zvláštní užívání pozemku parcel. č. 1191/3, 2003/1současně/2003/6-nově), zpevněných ploch, oplocení a gabionových stěn dle předložené
projektové dokumentace
Hlasování: 4-0-0
M. K., Jablonec nad Nisou – zaslal žádost o souhlas s vydáním společného stavebního
záměru na výstavbu ČOV pro rodinné domy na pozemku parcel č. 713/5 a 713/6 v k.ú.
Dalešice u Jablonce nad Nisou dle předložené dokumentace pro společné povolení, OZ
projednalo a souhlasí s výstavbou ČOV dle předložené dokumentace Hlasování: 4-0-0
M. K., Jablonec nad Nisou – zaslal žádost o projednání prodloužení vodovodního řádu dle
předložené projektové dokumentace na pozemcích parcel. č. 1191/3 a 2003/1 včetně 4 kusů
přípojek pro RD čp. 42, pozemek parcel. č. 713/5, 713/6 a 2003/2 – vše v k.ú. Dalešice u
Jablonce nad Nisou, OZ projednalo a souhlasí s prodloužením vodovodního řádu dle
předložené projektové dokumentace
Hlasování: 4-0-0
M. K., Jablonec nad Nisou – zaslal žádost o povolení sjezdu pro 1. RD (SO1 na 713/5) na
účelovou komunikaci parcel. č. 1191/3 a pro 2. RD (SO2 na 713/6+2003/7) na účelovou
komunikaci parcel. č. 2003/1(současně), 2003/6 (nově), OZ projednalo předloženou žádost
včetně dokumentace a souhlasí se sjezdem za těchto podmínek: obec se nebude podílet na
opravách účelové komunikace parcel. č 1191/3 a 2003/1(současně) - 2003/6 (nově), zimní
údržba nebude ze strany obce Dalešice prováděna na účelové komunikaci parcel. č. 1191/3 a
2003/1(současně), 2003/6 (nově) - vše v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou.
Hlasování: 4-0-0

bod 177: došlá pošta
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení
vodoprávní úřad – zaslali oznámení o zahájení řízení „Dalešice-domovní ČOV pro RD č.p.
31 na st. p.č. 229 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou“ – vypouštění odpadních vod do vod
povrchových, žadatelé P. a R. Š.
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební
úřad – zaslali usnesení – zastavení řízení ve věci umístění 3 rodinné domy, místní
komunikace, 3x odkanalizování do ČOV se vsakováním, stoka dešťové kanalizace se
vsakováním, vodovodní řad a přípojky, plynovodní řad a přípojky, trafostanice a vedení VN,
kabelové vedení NN – Dalešice na pozemku parc. č. 713/2, 713/5, 713/6, 713/7, 713/8, 713/9,
1191/3, 2003/1, 2087 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, KŘP LIBERCKÉHO KRAJE, ÚO Jablonec nad
Nisou – zaslali žádost o spolupráci při zjišťování osoby neznámého pachatele přestupku –
založení tzv. černé skládky, OZ bylo s obsahem celého dopisu seznámeno
ČEZ Distribuce a.s. – zaslali oznámení o vzniku překážky, která brání včasnému plnění
podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o připojení uzavřené dle žádosti o připojení č.
4121436184 (Stavba PDS-JN, Dalešice, pozemek parcel. č. 383/6, lokalita 225A) – jeden
z účastníků řízení má trvalý pobyt v zahraničí, firma zaslala návrh smluvního dodatku k výše
uvedené smlouvě, jedná se o změnu termínu realizace stavby – do 30.10.2021, OZ bylo
s obsahem celého dopisu seznámeno a souhlasí s podpisem
Hlasování: 4-0-0
ATELIÉR MAUR s.r.o. – zaslali nabídku na vánoční hvězdu na vánoční strom v obci
Dalešice, OZ projednalo nabídku a ponechá rozhodnutí na další ZO
Atlas Group – firma zaslala nabídku softwaru CODEXIS – jedná se o soubor právních
předpisů, vzory smluv, OZV … pro vedení obecní samosprávy, OZ projednalo nabídku
včetně cen a nesouhlasí s pořízením
Hlasování: 0-4-0
Seniorská obálka – I.C.E. KARTA – je určena seniorům, jedná se o tiskopis s důležitými
zdravotními údaji pro potřeby IZS (zdravotníků, hasičů, policie) v situaci ohrožení zdraví,
života, v obci Dalešice bude karta příležitostně předána seniorům
J. K., Dalešice 19 – zaslal žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu RD na
pozemku parcel. č. 599/12 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, OZ projednalo a souhlasí s
předloženou dokumentací na akci „Novostavba RD na pozemku parcel. č. 599/12 v k.ú.
Dalešice u Jablonce nad Nisou.
Hlasování: 4-0-0
Dále žádá povolení sjezdu na místní komunikace parcel. č. 1241/1 dle předložené
dokumentace, OZ projednalo a souhlasí se sjezdem dle předložené dokumentace na místní
komunikaci parcel. č. 1241/1 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, k vydání rozhodnutí bude
doloženo vyjádření z DI Policie ČR
Hlasování: 4-0-0

bod 178: střednědobý výhled rozpočtu obce Dalešice 2021-2023
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na období
2021-2023 – viz příloha, který byl vyvěšen na úřední desce OÚ po dobu minimálně 15-ti dnů /v době
od 12.5.2021 do 8.6.2021/ způsobem v místě obvyklém. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo
střednědobý výhled obce Dalešice na období 2021-2023 bez připomínek /viz příloha/
Hlasování: 4-0-0

Bod 179: MIKROREGION JH - závěrečný účet za rok 2020
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí předložený schválený závěrečný účet Mikroregionu
Jizerské hory za rok 2020 včetně jeho příloh (Rozvaha a Výsledovka k 31. 12. 2020, Zpráva o
přezkumu hospodaření 2020 = zpráva auditora), který byl zveřejněn od 31.5. 2021 způsobem
v místě obvyklém.

bod 180: různé
-

Cesta VPC 10 – komunikace vedoucí okolo bývalého koupaliště z Dalešic směrem na
Maršovice, starostka obce seznámila ZO s realizací cesty v rámci pozemkových
úprav, s tím související výsadbou aleje a revitalizací bývalého koupaliště

Termín konání příštího zasedání ZO: 26. července 2021

Ing. David BERÁNEK

Hana VÉLOVÁ

místostarosta

starostka

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

