
 

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 13. září 2021 od 17.00 hodin 

č .  28/13092021 
Přítomni:    Hana Vélová, ing. David Beránek, Bohumil Tarant, Mgr. Ivana Kopáčková, 
Helena Šutová – 17.35 hodin, Petra Šenková- 17.05hodin                                                                                                   
Omluveni:   Marie Tarantová                                                                                                                                     
Hosté: Marie Nedomlelová 

bod  186: Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů a zapisovatele:  

Starostka obce paní Hana Vélová zahájila schůzi ZO v 17.00 hodin, při zahájení byli přítomni    
4 členové ZO.  Zastupitelstvo je usnášeníschopné.  Paní Vélová  přečetla program schůze,                                                                                                     
navrhla ověřovatele: Ivana Kopáčková, Bohumil Tarant                                                        
zapisovatelka: Milena Fotrová                                                                                                                                                                                                                                           
Hlasování: 4-0-0                                                                                                                                                                              

bod 187: kontrola usnesení                                                                                                        
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 27/26072021  

ATELIÉR MAUR s.r.o. – zaslali nabídku na vánoční hvězdu na vánoční strom v obci 
Dalešice, OZ projednalo nabídku a nesouhlasí s jejím pořízením   Hlasování: 0-4-0                                                                                                                             

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, proběhlo místní šetření za účasti paní P. a starostky obce paní Vélové a 
byla domluvena nová hranice mezi budovou obecního úřadu a objektem čp. 33,  OZ bylo 
seznámeno s novým zaměřením pozemků, po obdržení geometrického plánu bude projednán 
záměr prodeje části parcely č. 744/1 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou 
 
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, uskutečnilo se místní 
šetření za účasti zástupců obce a žadatelky paní P., vzhledem k tomu, že se nejedná o majetek 
obce, bude žadatelce doporučeno vyřešit si odvodnění na své náklady 



Ministerstvo vnitra ČR – odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Praha – zaslali na 
obec informaci o  dopadu nové odpadové legislativy na OZV v oblasti odpadového 
hospodářství, starostka obce paní Vélová s celým obsahem seznámila zastupitele,                      
OZ projednalo  možnosti a rozhodlo nepřijmout novou OZV o místním poplatku za 
komunální odpad, náklady budou hrazeny z rozpočtu obce.         Hlasování: 5-0-0                                                                                                                

 

bod 188: došlá pošta 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
dopravní a silniční – zaslali veřejnou vyhlášku – opatření obecné povahy – stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Jedná se o úplnou uzavírku silnice 
III/2879 – ul. Rychnovská – dle předložené situace v období od 15.8.2021 do 15.11.2021. 
Veřejná vyhláška byla zveřejněna způsobem v místě obvyklém. Obec současně obdržela 
rozhodnutí – povolení úplné uzavírky a zvláštní užívání – užití silnice III/2879 – ul. 
Rychnovská pro provádění stavebních prací  - rekonstrukce kanalizace, odstranění výustí.                   
OZ vzalo na vědomí 

D. M., Pěnčín – zaslal žádost o souhlasné stanovisko se záměrem výstavby rybníků na 
pozemku parcel. č. 1275 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, OZ bylo seznámeno 
s předloženým zákresem koordinační situace a předloženou technickou zprávou, žádost 
projednalo a souhlasí se záměrem výstavby rybníků dle předložených dokumentů, před 
vydáním souhlasného vyjádření bude ještě požádán o konzultaci ing. Š. v souvislosti s hranicí 
rybníku, která je v těsné blízkosti silnice v majetku KSSLK   Hlasování: 5-0-0                                                                                                                             

BIMONT s.r.o Liberec – zaslali žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací 
pro stavbu kabelového vedení NN: IV-12-4018694 JN, Dalešice, pozemek parcel č. 383/6                 
v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, stavba zasáhla místní komunikace na ppč. 1257, 1205/2 
a probíhala  v termínu od 30.8.2021 do 12.9.2021, bylo vydáno rozhodnutí – povolení 
částečné uzavírky a zvláštní užívání – užití místní komunikace pro provádění stavebních 
prací, OZ vzalo na vědomí 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
dopravní a silniční – zaslali veřejnou vyhlášku – opatření obecné povahy – stanovení 
přechodné úpravy provoz na pozemní komunikaci. Jedná se o realizaci pokládky kabelů NN 
v rámci akce „IV-12-4018694 JN, Dalešice, p.č. 383/6, lokalita 225A“, termín od 30.8.2021 
do 12.9.2021. OZ vzalo na vědomí 

Severočeské komunální služby s.r.o. Jablonec nad Nisou – zaslali informaci – v neděli dne 
10.10.20210 v době od 8.00 do 8.10 hodin se uskuteční v obci Dalešice sběr nebezpečných 
složek komunálního odpadu, podrobné informace budou zveřejněny způsobem v místě 
obvyklém 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
vodoprávní úřad – zaslali kolaudační souhlas s užíváním stavby „Dalešice – vrtaná studna a 
odkanalizování RD“ na pozemku parcel č. 795/9 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, 
žadatel ing. M.B. 
 



Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
vodoprávní úřad – zaslali oznámení o zahájení řízení o povolení k nakládání s vodami – 
„Dalešice – domovní čistírna odpadní vod k RD na pozemku parcel. č. 713/2 v k.ú. Dalešice u 
Jablonce nad Nisou, žadatel pan R. Č. 

Krajský úřad Libereckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství – zaslali 
smlouvu o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 
Životní prostředí a zemědělství, program 8.6 – Podpora retence vody v krajině, ZO bylo 
s obsahem seznámeno, realizovat se bude na podzim 2021 
 

Bod 189: rozpočtová změna 5/2021                               

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 5/2021, kterou navrhl 
finanční výbor. Rozpočtová změna se týká přijaté dotace na volby do PS Parlamentu ČR, 
dorovnání výdajů na skutečnost k 13.9.2021 dle výkazu Fin 2-12  /viz  příloha/                                                                                        
Příjmy: 44.761,- Kč, výdaje: 44.761,- Kč                                                                                       
Hlasování: 6-0-0 

bod 190: různé   

- nájemní smlouva na byt - doba nájmu končí k 30.9.2021, OZ projednalo  a souhlasí s 
prodloužením nájemní smlouvy na obecní byt do 30.9.2022 stávajícímu nájemníkovi.  
Hlasování: 6-0-0                                                                              

- navážení větví na spáleniště – bude umožněno od 1,10 .2021,  informace bude 
zveřejněna způsobem v místě obvyklém 

- veřejné osvětlení – bude objednána oprava dvou světel 
- oprava plotu na hřbitově – výhledově bude potřeba výměna a doplnění dřevěných 

planěk 
- elektro-přípojka na hřbitov – zvážit do budoucna realizaci 
- informace k průběhu tréninků hasičů – ing. Beránek informoval zastupitelstvo obce 

o "vulgárním slovním napadení" při tréninku kolektivu mladých hasičů dne 12.9.2021 
ze strany pana K., vzhledem k tomu, že šlo o opakované slovní napadení a ústní 
domluva je nemožná, bylo doporučeno zastupitelstvem, aby se hasiči pokusili vyřešit 
spor dopisem na pana K.                                                                                 

 

Termín konání příštího zasedání ZO:   11. října 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 


