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 8. listopadu 2021 od 17.00 hodin

č . 30/08112021
Přítomni: Hana Vélová, ing. David Beránek, Bohumil Tarant, , Helena Šutová,
Petra Šenková, Mgr. Ivana Kopáčková – 17.07 hodin
Omluveni: Marie Tarantová
Hosté: Marie Nedomlelová

bod 197: Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů a zapisovatele:
Starostka obce paní Hana Vélová zahájila schůzi ZO v 17.00 hodin, při zahájení bylo přítomno

5 členů ZO. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Paní Vélová přečetla program schůze,
navrhla ověřovatele: Petru Šenkovou a Bohumila Taranta
zapisovatelka: Milena Fotrová
Hlasování: 5-0-0

bod 198: kontrola usnesení
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 29/11102021
Dopravní zrcadlo – bude provedena výměna dopravního zrcadla umístěného v zatáčce na
Pulečný ( u č.p. 16), je objednáno
Úprava nájemní smlouvy o výpůjčce klubovny – návrh změn byl předán zastupitelům obce,
změny byly projednány na schůzi SDH, znění smlouvy bude aktualizováno a schvalovat se
bude na příštím ZO
Umístění dopravního zrcadla na silnici směr Jablonec-Turnov u výjezdu z obecního
hřbitova – proběhlo místní šetření 20.10.2021 za přítomnosti zástupců obce, DI Policie ČR a
KSSLK, pro umístění zrcadla nejsou splněny podmínky, dojde k přemístění cedulí
označujících začátek a konec obce

bod 199: došlá pošta
Ing. Radomír Válka, Projekce DS, Pardubice – zaslali žádost o vyjádření/stanovisko
k projektové dokumentaci pro stavební povolení s názvem „PD na část polní cesty HPC 1 a
polní cestu VPC 10 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou“ a „PD na 2. část polní cesty HPC 1
v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou“ , zastupitelstvo obce projednalo předloženou žádost
včetně situačních výkresů a souhlasí s návrhem s podmínkou, aby nově budované cesty byly
osazeny značkami "Zákaz vjezdu všech motorových vozidel" s dodatkovou tabulkou vjezd
povolen vlastníkům a uživatelům zemědělské/lesní půdy.
Hlasování: 6-0-0
František Stříž, Turnov – zaslal žádost o vyjádření ke stavbě - prodloužení vodovodu dle
předložené dokumentace na pozemku parcel. č. 2087 pro parcely č. 713/2 a 713/7 vše v k.ú.
Dalešice u Jablonce nad Nisou, OZ projednalo předloženou žádost a souhlasí s předloženou
dokumentací
Hlasování: 6-0-0
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení
vodoprávní úřad – zaslali oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením –
prodloužení lhůty k dokončení stavby „Dalešice ČOV pro RD č.p. 31 na st. parcele č. 229 v k.ú.
Dalešice u Jablonce nad Nisou“, žadatelé P. a R. Š.
Severočeské komunální služby s.r.o. – zaslali aktuální informaci k odpadovému hospodářství
včetně nových ceníků pro rok 2022, s obsahem celé zprávy bylo ZO seznámeno
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení
dopravní a silniční –zaslali rozhodnutí – povolení úplné uzavírky a zvláštní užívání – užití
silnice III/2879 – ul. Rychnovská z důvodu pokračování stavebních prací - rekonstrukce
kanalizace, odstranění výustí v období od 16.11.2021 do 30.11.2021 (jedná se o prodloužení
termínu stavby), OZ vzalo na vědomí
Exekutorský úřad Praha-východ – zaslali dražební vyhlášku – nařízení elektronické dražby,
č.j. 081 EX 23407/09-287, vyhláška byla zveřejněna způsobem v místě obvyklém
ČEZ Distribuce, a.s. – zaslali upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
do 15.11.2021, dokument byl zveřejněn způsobem v místě obvyklém

bod 200: návrh rozpočtu na rok 2022
Finanční výbor předložil návrh rozpočtu na rok 2022 – viz příloha
Příjmy: 3.170.000,- Kč Výdaje: 3.170.000,- Kč
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh rozpočtu, který bude vyvěšen na úřední desce obecního
úřadu po dobu 15-ti dnů způsobem v místě obvyklém.

bod 201: inventarizace majetku za rok 2021
- inventarizace majetku obce – starostka obce paní Vélová vydala plán inventur pro rok 2021 a
seznámila s ním zastupitelstvo obce - viz příloha a zároveň stanovila členy inventarizační komise –
viz příloha. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo plán inventur pro rok 2021.
Hlasování: 6-0-0

bod 202: dohody o provedení práce 2022
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem na dohody o PP na rok 2022, OZ projednalo a
schválilo dohody o provedení práce na rok 2022 – viz příloha
Hlasování: 6-0-0

bod 203: poplatky v roce 2022
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem na výši poplatků pro rok 2022, OZ projednalo a
schválilo poplatky na rok 2022 – viz příloha
Hlasování: 6-0-0

bod 204: různé
-

podzimní pálení dřevin – proběhne 20. listopadu 2021 (spáleniště za hřištěm)

-

rozsvícení vánočního stromu – proběhne 27.11.2021

-

Diakonie Broumov – OZ souhlasí se zapojením do sbírky pro Diakonii Broumov – termín
svozu je naplánován na přelom listopadu a prosince 2021, informace bude zveřejněna
mikulášská nadílka – uskuteční se 5.12.2021 po setmění, pro děti do 10 let
dětský karneval 2022 – návrh - uskutečnit ho společně s dětským dnem 4.6.2022

-

Termín konání příštího zasedání ZO: 13. prosince 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

