
 

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 11. října 2021 od 17.00 hodin 

č .  29/11102021 
 

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

bod  191: Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů a zapisovatele:  

Starostka obce paní Hana Vélová zahájila schůzi ZO v 17.00 hodin, při zahájení bylo přítomno   
7 členů ZO.  Zastupitelstvo je usnášeníschopné.  Paní Vélová  přečetla program schůze,                                               
navrhla ověřovatele: Marii Tarantovou a Helenu Šutovou                                                      
zapisovatelka: Milena Fotrová                                                                                                                                                              
Hlasování: 7-0-0                                                                                                                                                                   

bod 192: kontrola usnesení                                                                                                        
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 28/13092021                                                                                                                              

bod 193: došlá pošta 

Ministerstvo zemědělství Praha – zaslali veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy (MZE-
49892/2021-16212), týká se vývoje kalamitního poškození lesních porostů, pokračování šíření 
kůrovce, veřejná vyhláška byla zveřejněna způsobem v místě obvyklém 

Pan R. Č., Most – zaslal žádost o souhlas s vedením inženýrských sítí – vodovodu v účelové 
komunikaci parcel. č. 2087 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou , obec Dalešice, jako 
vlastník účelové komunikace parcel. č. 2087 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, souhlasí s 
vedením nového vodovodního řádu v této komunikaci.                                                                      
Souhlas byl udělen na základě vyjádření k možnosti napojení (změny) na vodohospodářské 
zařízení provozované společností Severočeské vodovody a kanalizace pro akci Dalešice-2RD 
ze dne 22.2.2021 pod značkou 021690021480/TPCLI/Za. OZ vzalo na vědomí. 



EKO-KOM, a.s. Praha – zaslali informaci o změně standardů složení komunálních odpadů  
a podílu obalové složky, jedná se o změnu u přílohy č. 4 Smlouvy o zajištění zpětného odběru 
a využití odpadů z obalů 

ČEZ Distribuce, a.s. – zaslali oznámení o vzniku překážky (nedodání transformátoru), která 
brání včasnému plnění podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o připojení č. 4121821368 
(stavba PDS-JN, Dalešice, parcel. č. 383/6, lokalita 225A),  

Paní J. N., Dalešice – předala na vědomí dopis, který zaslala na manžele T., Dalešice ve věci 
ochrany vodního zdroje, s obsahem dopisu bylo OZ seznámeno 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zaslali 
oznámení zahájení řízení – ve věci udělení souhlasů podle § 54 odst. 3 - vypouštění zvláště 
chráněného živočicha odchovaného v lidské péči do přírody - jedince čmeláka zemního 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
vodoprávní úřad – zaslali nařízení ústního jednání na 19.října 2021 v 9.oo hodin na pozemku 
parcel č. 713/2 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou ve věci výstavby ČOV k RD na pozemku 
parcel. č. 713/2 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, jednání je nařízeno na základě 
podaných námitek účastníka řízení 

Paní I. T., Dalešice – podala podnět k umístění dopravního zrcadla na silnici směr Jablonec-
Turnov u výjezdu z obecního hřbitova, obec zaslala na DI Policie ČR žádost o posouzení 
umístění dopravního zrcadla, DI PČR požaduje komplexní posouzení BESIP v místě 
/projektovou dokumentaci/ od autorizované osoby, obec bude dále jednat s KSSLK a DI 
Police ČR ohledně nutnosti předložit v tomto případě projektovou dokumentaci 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zaslali 
informaci o zahájení zjišťovacího řízení  k oznámení „Celková aktualizace Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Libereckého kraje“, informace byla zveřejněna způsobem v místě 
obvyklém 

Pan L. Z., Křižany – zaslal žádost o pokácení náletových stromů na pozemku parcel. č. 
713/7 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, bylo vydáno souhlasné rozhodnutí po posouzení 
předložené žádosti lesním hospodářem, náhradní výsadba 2 ks lip 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zaslali návrh 
koncepce  „Plán udržitelné městské mobility Liberec-Jablonce nad Nisou“ včetně 
vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, ZO bylo s obsahem zprávy seznámeno, 
informace byla zveřejněna způsobem v místě obvyklém 

 

Bod 194: rozpočtová změna 6/2021                               

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 6/2021, kterou navrhl 
finanční výbor. Rozpočtová změna se týká přijaté dotace na akci „Dalešice-zadržování vody 
v krajině, oprava střešního pláště na OÚ, dorovnání příjmů a  výdajů na skutečnost k 11.10. 
2021 dle výkazu Fin 2-12  /viz  příloha/                                                                                        
Příjmy: 329.085,- Kč, výdaje: 329.085,- Kč                                                                                       
Hlasování: 7-0-0 



Bod 195: OZV 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství 

Zastupitelstvo obce se usneslo vydat novou OZV č. 3/2021 o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství, obsah OZV byl projednán, OZV bude zveřejněna způsobem 
v místě obvyklém.                                                                                                                                           
Hlasování: 7-0-0 

bod 196: různé   

- úprava nájemní smlouvy o výpůjčce klubovny – návrh změn byl předán 
zastupitelům obce, změny budou projednány na nejbližší schůzi SDH, znění smlouvy 
se bude znovu projednávat na příštím ZO 

- zimní údržba 2021/2022 – byla předjednána smlouva o zimní údržbě v obci Dalešice 
s firmou  KZS s.r.o. Bratříkov, obecní zastupitelstvo souhlasí se sepsáním smlouvy na 
zimní údržbu 2021/2022                                                                                                                
Hlasování: 7-0-0 

- hřbitov – změna sazeb za zřízení hrobového místa – obecní zastupitelstvo 
projednalo změnu sazeb za zřízení hrobového místa na hřbitově v Dalešicích,                        
návrh: urnový hrob – 200,- Kč, jednohrob – 400,- Kč, hrobka – 800,- Kč,                               
OZ projednalo a souhlasí s návrhem                                                                                   
Hlasování: 7-0-0 

- údržba hřbitova – byl podán návrh na zvýšení poplatku za pronájem hrobového 
místa na rok z dosavadních 50,- Kč na 100,- Kč, obecní zastupitelstvo projednalo a 
souhlasí s navýšením                                                                                                               
Hlasování: 7-0-0 

- vývoz kontejnerů na tříděný odpad – od 1.11.2021 bude probíhat i nadále týdenní 
vývoz kontejnerů na tříděný odpad 

- dopravní zrcadlo – bude provedena výměna dopravního zrcadla umístěného 
v zatáčce na Pulečný -  u čp. 16 

- rozsvícení vánočního stromu – proběhne 27.11.2021, podrobnosti budou zveřejněny 

 

Termín konání příštího zasedání ZO:   8. listopadu 2021     

  

                          Ing. David BERÁNEK                                               Hana VÉLOVÁ          

                                 místostarosta                                                             starostka 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 


