
 

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 20. prosince 2021 od 17.00 hodin 

č .  31/20122021 
Přítomni:    Hana Vélová, , Bohumil Tarant, , Helena Šutová,  Marie Tarantová,                                                                                                                               
Mgr. Ivana Kopáčková                                                                                                 
Omluveni:  ing. David Beránek, Petra Šenková                                                                                                                             
Hosté: Marie Nedomlelová, pan Bláha 

bod  205: 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: Marii Tarantovou a Bohumila Taranta                                                 
zapisovatelka: Milena Fotrová                                                                                                                                                                                                 
Hlasování: 5-0-0                                                                                                                                                                              

bod 206: kontrola usnesení                                                                                                        
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 30/08112021     

Úprava nájemní smlouvy o výpůjčce klubovny – návrh změn byl předán zastupitelům obce, 
změny byly projednány na schůzi SDH, OZ projednalo a  schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o 
výpůjčce uzavřené 1.8.2018, se kterým seznámila ZO paní starostka             Hlasování: 5-0-0                                                                                                                             

Záměr prodeje pozemku parcel. č. 744/5 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou – OZ 
projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku parcel. č. 744/5 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad 
Nisou, výměra 148 m2, cena za 1 m2 : návrh 70,- Kč,                                                                     
Kupující: Bc. J. P., Winklerova 1667, 107 00 Praha 10                                                                    
(důvodem prodeje je srovnání hranic sousedících pozemků ve vlastnictví paní P. /744/4/ a 
obce Dalešice /744/6/)                                                                                                       
Hlasování: 5-0-0       
 
Byla provedena instalace značek označujících začátek a konec obce Dalešice. 
Bylo vyměněno dopravní zrcadlo v zatáčce na Pulečný (u čp. 16).     
Dětský den se uskuteční v neděli 26.6.2022, je zajištěn kulturní program – HONZA 
POPLETA – s hasičskou tématikou. 



                                                                                                                                                                           
bod 207: došlá pošta 

Ministerstvo vnitra ČR – zaslali posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, 
kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství, OZV nebyla shledána v rozporu se 
zákonem 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
dopravní a silniční –zaslali oznámení o zahájení řízení o povolení zvláštního užívání – pro 
výjimečné užití silnic č. II/28711, II/28719, II/28720 v k.ú. Pulečný a Dalešice pracovním 
strojem ISEKI TA 263 F-UKWX, který nelze přihlásit do Centrálního registru vozidel 
(obhospodařování pronajatých pozemků) 

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

Finanční úřad pro Liberecký kraj – zaslali informace pro poplatníky daně z nemovitých 
věcí, kteří si uplatňovali do roku 2021 osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani 
z nemovitých věcí. Dále byla zaslána informace, že v průběhu roku 2021 byly ukončeny 
obnovy katastrálního operátu a revize katastrálních území, která leží v územní působnosti 
Finančního úřadu pro Liberecký kraj, informace byly zveřejněny způsobem v místě obvyklém 

HZS Libereckého kraje, krajské ředitelství – zaslali oznámení o zrušení prezenčních kurzů 
odborné přípravy velitelů a strojníků jednotek SDH, kurzy budou nahrazeny e-learningovou 
formou 

Ing. arch. Jiří Macháček, Jablonec nad Nisou – zaslal žádost o vyjádření a souhlas 
k projektové dokumentaci novostavby rodinného domu na pozemku parcel. č. 2189/1 v k.ú. 
Dalešice u Jablonce nad Nisou, OZ projednalo a souhlasí s předloženou dokumentací 
novostavby RD, při schvalování bylo přihlédnuto k vyjádření odboru územního a hospodářského 
rozvoje v Jablonci nad Nisou – č.j. 102397/2021, investor pan M.T., Maršovice                           
Hlasování: 5-0-0                                                                                                                                                                              

Aleš Nigrin, Velké Hamry – zaslal žádost  o souhlas s projektovou dokumentací na stavbu 
vodovodní a kanalizační přípojky pro novostavbu rodinného domu - p. M.T.  RD na pozemku 
parcel. č. 2189/1, žádost projednali s panem Nigrinem paní starostka a pan místostarosta obce, 
OZ bylo seznámeno s výsledkem jednání  - souhlasným vyjádřením s předloženou 
projektovou dokumentací - a vzalo jej na vědomí 

Ministerstvo životního prostředí – zaslali oznámení o zahájení správního řízení ve věci změny 
rozhodnutí MŽP č.j. 18608/ENV/09-1211/620/09-ZS30 o povolení k provozování záchranné 
stanice pro handicapované živočichy v Liberci, o změnu zažádala ZOO Liberec 
 
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
životního prostředí a státní památkové péče – zaslali oznámení o zahájení správního řízení 
ve věci vyhlášení památného stromu – lípy rostoucí na pozemku parcel. č. 2132 v k.ú. Dalešice 
u Jablonce nad Nisou – a ve věci stanovení jeho ochranného pásma zasahující pozemky parcel. 
č. 2132 a 2136 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou 
 



Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství – zaslali veřejnou 
vyhláškou opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích – silnicích na území Libereckého kraje v souvislosti s úplnou uzavírkou silnice 
I/65 a částečnou uzavírkou silnice I/35 z důvodu realizace akce s názvem „I/35 MÚK Rádelský 
mlýn“ v době od 1.12.2021 do 15.12.2021 
 
Ministerstvo financí Praha – zaslali žádost o zpracování zprávy o výsledcích finančních 
kontrol za rok 2021 včetně metodického materiálu, termín zpracování: 28.2.2022, OZ vzalo na 
vědomí 
 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost – zaslali informaci, která se týká ochrany osob před 
ozářením z radonu na územích s možným zvýšeným ozářením z radonu. Na tato území se 
vztahují povinnosti podle atomového zákona (§ 96 zákona č. 263/2016 Sb.) 
 
Ministerstvo vnitra ČR – zaslali informaci ohledně spuštění datové schránky Sbírky právních 
předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 
 
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
vodoprávní úřad – zaslali vyrozumění o pokračování v řízení „Dalešice – domovní čistírna 
odpadních vod k RD na pozemku parcel. č. 713/2 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou“, žadatel 
pan R. Č. 
 
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
životního prostředí a státní památkové péče – zaslali závazné stanovisko – souhlas 
s výstavbou tůně pro zadržování vody v krajině, která se nachází na pozemku parce. Č. 2034 
v k.ú, Dalešice u Jablonce nad Nisou, název: DALEŠICE-ZADRŽOVÁNÍ VODY 
V KRAJINĚ“ 
 
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
životního prostředí a státní památkové péče – zaslali rozhodnutí o dočasném odnětí pozemků 
určených k plnění funkcí lesa za účelem přístupu na staveniště tůně pro zadržování vody 
v krajině, odnímaná plocha je 1337 m2 
 
Exekutorský úřad Praha-východ – zaslali usnesení, č.j. 081 EX 23407/09-312 ve věci 
provedení exekuce, elektronická dražba nařízená na 2.12.2021 byla odročena na neurčito 
 
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
vodoprávní úřad – zaslali výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce na stavbu „Dalešice 
– ČOV pro novostavbu RD na pozemku parcel. č. 469/1 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou“, 
investor manželé V., kontrolní prohlídky se zúčastnila paní starostka 
 
GEKON Jablonec nad Nisou – zaslal nabídku na notebook včetně kancelářského softwaru, 
OZ projednalo a souhlasí s pořízením notebooku pro potřeby OÚ dle cenové nabídky 
(NOTEBOOK HP 250 G8 ASTEROID SILVER – 16.790,- Kč včetně kancelářského                           
softwaru – 6.990,- Kč)  
Hlasování: 5-0-0 
                                                                                                      
 
 
 



Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad- 
zaslali oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky na využívání území pro umístění stavby 
„Novostavba RD s vodovodní přípojkou, přípojkou elektro, novým napojením do stávající 
DČOV a přístupovou zpevněnou komunikací“ na pozemku parcel. č. 599/12 v k.ú. Dalešice u 
Jablonce nad Nisou, investor J. K. 
 
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
vodoprávní úřad – zaslali oznámení i zahájení řízení o vydání stavebního povolení ke zřízení 
vodního díla „Dalešice – prodloužení vodovodu na pozemku parcel. č. 1191/3 a 2003/6 v k.ú. 
Dalešice u Jablonce nad Nisou včetně 4 vodovodních přípojek na pozemku parcel. č. 713/5, 
1191/3, 2003/2, 2003/6 a 2003/7 v k.ú. Dalešice u Jalonce nad Nisou 
 
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební 
úřad- zaslali výzvu k přidělení čísla popisného budově – novostavba rodinného domu na 
pozemku parcel. č. 469/1 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, žadatelé manželé V., 
novostavbě bylo přiděleno číslo popisné 98. 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zaslali 
oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek pro 
všechny jedince zvláště chráněných druhů živočichů, povolení výjimky je požadováno 
v souvislosti se změnou zřizovatele, OZ bylo s celým obsahem seznámeno 

SH ČMS- OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ JABLONEC NAD NISOU – zažádali o 
prodloužení  smlouvy o pronájmu části budovy bývalého obchodu č.p. 10 v obci Dalešice, OZ 
projednalo a souhlasí s prodloužením smlouvy do 30.10.2022.                                                 
Hlasování: 5-0-0   

bod 208: schválení rozpočtu na rok 2022                                                                                        
Finanční výbor předložil návrh rozpočtu na rok 2022 – viz příloha                                                                  
Příjmy: 3.170.000,- Kč     Výdaje: 3.170.000,- Kč                                                                                         
Tento byl vyvěšen  od 9.11.2021 způsobem v místě obvyklém.                                                                                                                       
Do návrhu rozpočtu byla dodatečně rozpočtována dotace na výkon státní správy v příjmech ve výši 
70.500,- Kč, ve výdajích bylo rozpočtováno 70.500,- Kč na nespecifikované rezervy.                                                                                                                    
OZ projednalo a schvaluje změny v návrhu rozpočtu a zároveň                                                                                                                      
OZ schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2022 /viz příloha/                                                                                                                             
Příjmy: 3.240.500,- Kč     Výdaje: 3.240.500,- Kč                                                                                            
Hlasování: 5-0-0   

bod 209:  rozpočtová změna 7/2021                                                                                                                 
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 7/2021, kterou navrhl 
finanční výbor. Rozpočtová změna se týká příspěvku na zmírnění kůrovcové kalamity, 
kompenzační bonus – daňové příjmy, dorovnání příjmů a výdajů na skutečnost k 13.12.2021 
dle výkazu Fin 2-12  /viz  příloha/                                                                                                                          
Příjmy:  486.378,47 Kč, výdaje:  486.378,47 Kč                                                                                       
Hlasování: 5-0-0 

bod 210:  výplata mimořádné odměny pro starostu a místostarostu                                   
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo výplatu mimořádné odměny  pro starostku a 
místostarostu ve výši 17.000,- Kč (starostka) a 6.000,- Kč (místostarosta)                  
Hlasování: 4-0-1 



bod 211:  vyplacení záloh na mzdy za prosinec 2021                                                               
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo vyplacení záloh na mzdy za 12/ 2021 v plné výši.                                                                                                                      
Hlasování: 5-0-0 

 

bod 212:  vrácení části nevyčerpané dotace za volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR                                                                                                                 
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo vrácení části nevyčerpané dotace za volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2021 ve výši 7.753,10 Kč.                                
Hlasování: 5-0-0 

 

bod 213: Akční plán na rok 2022                                                                                           
Starostka obce seznámila zastupitelstvo obce s  Akčním plánem na rok 2022.                                                      
Zastupitelstvo obce Dalešice bere na vědomí Akční plán na rok 2022, který je součástí 4. 
komunitního plánu sociálních a navazujících služeb Jablonecka na období 2020-2023. 

 

bod 214: různé   

- Hřbitov – návrh na vybudování elektrické přípojky do márnice, žádost by byla podána 
současně s žádostí o elektro-přípojku do obecní stodoly v lednu 2022                         
Hlasování: 5-0-0 

- Autobusová zastávka – zřízení police na knihy – starostka obce navrhla umístění 
policové skříně do zděné autobusové zastávky, kam by mohli zájemci dávat a zároveň 
si půjčovat knihy, OZ vzalo na vědomí 

- Dopravní značení na nové polní cestě Dalešice-Pulečný – v jednání je umístění 
dopravního značení omezená rychlost 30 km/h a označení začátku a konce obce 
Dalešice, současně byla zaslána žádost na obec Pulečný o umístění dopravního 
značení ZÁKAZ VJEZDU s dodatkovou tabulí VJEZD POVOLEN PRO MAJITELE 
A OBSLUHU POZEMKŮ 

- Tůň v prostoru bývalého koupaliště – realizace se posouvá na jaro 2022  

 

Termín konání příštího zasedání ZO:   14. února 2022       

 

                          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 



 

 


