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 26. července 2021 od 18.00 hodin

č . 27/26072021
Přítomni: Hana Vélová, ing. David Beránek, Marie Tarantová, Bohumil Tarant
Omluveni: Mgr. Ivana Kopáčková, Helena Šutová, Petra Šenková
Hosté: Marie Nedomlelová, Jiří Bursa
Před zahájením zasedání bylo Marii Tarantové – doplňujícímu členu zastupitelstva obce (při
prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Složení slibu členy zastupitelstva
Starostka obce (předsedající) v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomnou Marii
Tarantovou ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila, že odmítnutí složit
slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Dalešice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky“ a vyzvala Marii Tarantovou ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a
podpisem na připraveném archu
Členka zastupitelstva Marie Tarantová neodmítla složit slib ani nesložila slib s výhradou.

bod 181: 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: Marie Tarantová, Bohumil Tarant
zapisovatelka: Milena Fotrová
Hlasování: 4-0-0

bod 182: kontrola usnesení
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 26/07062021
ATELIÉR MAUR s.r.o. – zaslali nabídku na vánoční hvězdu na vánoční strom v obci
Dalešice, OZ projedná na zastupitelstvu v září 2021
Projekce DS, ing. Válka – zaslal podrobnosti k realizaci polní cesty HPC1 a VPC 10:
cesta HPC 1 – komunikace vedoucí vedle bývalého koupaliště z Dalešic směrem na
Maršovice a cesta VPC 10 vedoucí ke kapličce - starostka obce seznámila ZO s jednáními,
které se týkaly realizace cest v rámci pozemkových úprav a s tím související výsadbou aleje

bod 183: došlá pošta
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zaslali
informaci o oznámení koncepce „Plán udržitelné městské mobility Liberec-Jablonec nad
Nisou“, informace byla zveřejněna způsobem v místě obvyklém
Statutární město Jablonec nad Nisou – zaslali informaci ohledně částečné uzavírky honitby
č. CZ 5103210305-Rádlo z důvodu zajištění bezpečnosti osob v období lovu černé zvěře od
1.8.2021 do 31.10.2021.
T.L.Zásada, V.N. Velké Hamry – zaslali žádost o povolení připojení nemovitosti na
pozemku parcel. č. 2189/2 na účelovou komunikaci pozemek parcel. č. 2087 – vše v k.ú.
Dalešice u Jablonce nad Nisou, obec zaslala souhlasné vyjádření s těmito podmínkami:
nebude prováděna zimní údržba ani nebudou prováděny opravy účelové komunikace pozemku parcel. č. 2087 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou ze strany obce Dalešice. OZ
vzalo na vědomí.
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební
úřad – zaslali společný souhlas – územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru – novostavba 2 RD, dvougaráže, NTL plynovodní přípojky, 2 ks
vodovodních přípojek, oplocení, zpevněných ploch a gabionových zdí na pozemku parcel. č.
713/5, 713/6, 2003/1 a 2003/7 – vše v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou,
žadatel pan M. K.
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení
vodoprávní úřad – zaslali rozhodnutí – povolení vypouštění odpadních vod do vod
povrchových, „Dalešice-domovní ČOV pro RD č.p. 31 na st. p.č. 229 v k.ú. Dalešice u
Jablonce nad Nisou“, žadatelé P. a R. Š.
Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství – zaslali závěr
zjišťovacího řízení pro koncepci dokumentu „Plán udržitelné městské mobility Liberec –
Jablonec nad Nisou“, dokument byl zveřejněn způsobem v místě obvyklém, ZO bylo
s dokumentem seznámeno
ČEZ Distribuce a.s. – zaslali návrh dodatku č. 4121821368, který je nedílnou součástí
smlouvy o smlouvě budoucí o připojení, která byla uzavřena dle žádosti o připojení č.
4121436184 (Stavba PDS-JN, Dalešice, pozemek parcel. č. 383/6, lokalita 225A) – ze strany
obce došlo ke změně počtu připojovaných jističů z 9 na 4, byl uhrazen plný podíl na
nákladech spojených s připojením (112.500,- Kč)

Paní Š. P., Dalešice – zaslala dotaz ke stávajícímu oplocení a umístění zelené folie na něj,
dotaz byl vyřízen paní starostkou 12.7.2021 s tím, že úřední cestou nelze zabránit zakrytí
plotu zelenou folií, žadatelka byla odkázána na Magistrát v Jablonci nad Nisou – stavební
odbor
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební
úřad – zaslali společný souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru na
novostavbu RD + přípojka elektro, vodovodní a kanalizační přípojka, zpevněné plochy na
pozemku parcel.č. 2189/2 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, žadatelé T.L.Zásada, V.N.
Velké Hamry
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení
vodoprávní úřad – zaslali výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce dne 12.8.2021 od
11 hodin – „Dalešice – vrtaná studna a odkanalizování RD“ na pozemku parcel č. 795/9 v k.ú.
Dalešice u Jablonce nad Nisou, žadatel ing. B.
Paní J. P., Praha (Dalešice ) – zaslala žádost o odkoupení pozemku parcel
č. 744/1 v k.ú.
Dalešice u Jablonce nad Nisou, který sousedí s pozemkem parcel. č. 744/4 v k.ú. Dalešice u
Jablonce nad Nisou, který je v jejím vlastnictví, rozšířením o pozemek 744/1 by se vyřešilo
parkování u domu, OZ projednalo žádost, navrhlo oslovit paní P. a domluvit se na nové
hranici vzhledem k tomu, že část zpevněného stání je na pozemku žadatelky.
Paní J. P., Praha (Dalešice) – zaslala žádost o součinnost při řešení odvodnění, na hranici
pozemku parcel. č. 743 ve vlastnictví paní P. je umístěn svod povrchových vod, odtokový
žlábek není udržovaný, podmáčí a znehodnocuje žadatelce pozemek, OZ projednalo,
uskuteční se místní šetření za účasti zástupce obce a žadatelky paní P.
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE, Územní odbor Jablonec nad Nisou, Obvodní oddělení
Rychnov nad Nisou – zaslali „Zprávu o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku v teritoriu
OOP Rychnov nad Nisou v I. pololetí 2021, OZ bylo se zprávou seznámeno
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE, Územní odbor Jablonec nad Nisou, Dopravní
inspektorát – zaslali závazné stanovisko ke zřízení sjezdu z pozemní komunikace parcel. č.
1241/1 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou k RD na pozemku parcel. č. 599/12 v k.ú.
Dalešice u Jablonce nad Nisou

Bod 184: rozpočtová změna 4/2021
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 4/2021, kterou navrhl
finanční výbor. Rozpočtová změna se týká prodeje pozemků v příjmech, kompenzačního
bonusu – zmírnění dopadu pandemie na daňové příjmy, vyrovnání dotace s Úřadem práce,
zaslání finančního daru obci Hrušky u Břeclavi, dorovnání výdajů na skutečnost k 26.7.2021
dle výkazu Fin 2-12 /viz příloha/
Příjmy: 225.072,42 Kč, výdaje: 225.072,42 Kč
Hlasování: 4-0-0

bod 185: různé
-

obecně závazná vyhláška 2/2021 o místním koeficientu - obecní zastupitelstvo
projednalo a schválilo OZV č. 2/2021, podle které se na celém území obce stanoví
dle § 12 zákona o dani z nemovitých věcí místní koeficient ve výši 1,5 se splatností od
1.1.2022.
Hlasování: 4-0-0

-

Sbírka na pomoc obcím zasaženým tornádem – zastupitelstvo obce projednalo a
souhlasí se zasláním částky 15.000,- Kč na transparentní účet obce Hrušky u Břeclavi
Hlasování: 4-0-0

-

Výsadba stromů Dalešice – ZO projednalo a rozhodlo zrušit dotaci na výsadbu
stromů podél cesty VPC 10, která se bude realizovat v rámci pozemkových úprav při
opravě cesty

-

Kontrolní výbor obce Dalešice : Helena Šutová – předseda, Marie Tarantová a Petra
Roseová – členky
Hlasování: 4-0-0

-

Dětské hřiště – návrh – udělat pod herním prvkem „PYRAMIDA“ zpevněnou plochu
vysypanou kačírkem
Hlasování: 4-0-0

-

Dalešický korálek 2021 – ing Beránek požádal ZO o finanční dar na konání dětské
soutěže Dalešický korálek 2021, OZ projednalo a souhlasí s poskytnutím finančního
daru ve výši 5.000,- Kč
Hlasování: 4-0-0

Termín konání příštího zasedání ZO: 13. září 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

