
 

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 14. března 2022 od 17.00 hodin 

č .  33/14032022 
Přítomni:    Hana Vélová, , Bohumil Tarant, ing. David Beránek,  Marie Tarantová,                                
Mgr. Ivana Kopáčková, Petra Šenková                                                                                                                             
Omluveni: Helena Šutová,                                                                                                                                                    
Hosté: Marie Nedomlelová, pan Bláha, pan Svatoň 

bod  221: Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů a zapisovatele:  

Starostka obce paní Hana Vélová zahájila schůzi ZO v 17.00 hodin, při zahájení bylo přítomno 
6 členů  ZO.  Zastupitelstvo je usnášeníschopné.  Paní Vélová  přečetla program schůze,                                        
navrhla ověřovatele: Ivu Kopáčkovou a Petru Šenkovou                                                 
zapisovatelka: Milena Fotrová                                                                                                                                              
Hlasování: 6-0-0                                                                                                                                                   

bod 222: kontrola usnesení                                                                                                        
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 32/14022022     

 
M. S. – zaslal  námitky k rozhodnutí zastupitelstva obce ve věci žádosti, která se týká obecní 
cesty parcel. č. 2071 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou. Cesta je nevyužívaná a stala by se 
součástí pastvin, OZ projednalo žádost dne 14.2.2022 a nesouhlasilo se zahrazením  cesty. 
Námitky OZ projednalo a došlo ke vzájemné dohodě, obec Dalešice bude nadále využívat 
část pozemku parcel. č. 2031, kam částečně zasahuje spáleniště  a pan S. propojením pastvin 
zahradí obecní cestu parcel. č. 2071 - vše v  k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou.  Podmínka: 
při změně vlastníka nebo využití pozemku bude znovu projednána žádost o využití pozemků, 
v zimním období nebude pravidelně využívána cesta – parcel. č. 1205/2 a 2067 těžkou 
technikou, pouze ve výjimečném případě                              Hlasování: 6-0-0 

Prodej pozemku parcel. č. 744/5 (oddělená část pozemku parcel. č. 744/1) v k.ú. Dalešice 
u Jablonce nad Nisou – OZ projednalo a schválilo prodej  pozemku parcel. č. 744/5 v k.ú. 
Dalešice u Jablonce nad Nisou, výměra 148 m2, cena za 1 m2 : 70,- Kč,                                                                                            
Kupující: Bc. J. P., bytem Dalešice, 468 02                                                                       



(důvodem prodeje je srovnání hranic sousedících pozemků ve vlastnictví paní P. /744/4/ a 
obce Dalešice /744/1/). Záměr prodeje byl zveřejněn v době od 22.12.2021. Dodatečně bylo 
zjištěno, že pozemek parcel. č. 744/4 ve vlastnictví paní P. je zatížen zástavním právem, paní 
P. byla upozorněna, že před sepsáním smlouvy musí z její strany dojít k vyvázání zatížení 
části pozemku č. 744/4 (oddělená část pozemku č. 744/6) který by obec odkupovala.   OZ 
vzalo na vědomí 
 
Liberecký kraj - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje - byly 
podány žádosti, došlo k drobným úpravám v částkách a % podílech:  

akce: “Oprava vnitřních omítek v objektu hasičské zbrojnice“ - částka v žádosti o dotaci 
byla zaokrouhlena na 106.300,- Kč,   OZ současně souhlasí s vyčleněním finančních 
prostředků na akci                                                                                                                                        
akce: “Oprava  zásahového dopravního automobilu“,  hodnota akce celkem byla upravena 
na částku 50.010,- Kč z důvodu, že minimální částka o kterou může obec žádat je 15.000,- 
Kč, z toho plyne při 30% podílu  částka 50.010,- Kč                                                              

akce: “Pořízení věcných prostředků požární ochrany“ – do žádosti byla uvedena částka 
32.520,- Kč = skutečná částka dle internetového obchodu,  schváleno bylo původně 30.000,- 
Kč. Z důvodu minimální částky o kterou může obec  žádat (15.000,- Kč) byl % podíl změněn  
na 50:50, původně schváleno 30:70.                                                            

Liberecký kraj - Program obnovy venkova – byla podána žádost na opravu oplocení na 
hřbitově, v názvu došlo k drobné změně, akce : „Oprava oplocení hřbitova v obci 
Dalešice“.                                                                                                    Hlasování: 6-0-0 

bod 223: došlá pošta 

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 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. 
 
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. – zaslali dodatek k již uzavřené smlouvě 
o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele obce Dalešice, ve smlouvě došlo k úpravě 
bodu 2 – spoluúčast obce za poskytnutou odlehčovací službu  činí 180,- Kč/hodinu 
  
Linka bezpečí, z.s. – zaslali žádost o podporu provozu Linky bezpečí finančním příspěvkem 
ve výši 2.000,- Kč. Obecní zastupitelstvo projednalo a nesouhlasí se zasláním příspěvku.  
Hlasování: 0-6-0                                                                                                                                                                           

R. Č., Most – zaslal žádost o povolení kácení stromů na pozemku parcel. č. 713/2 v k.ú. 
Dalešice u Jablonce nad Nisou – viz přiložená žádost a foto. Bylo vydáno souhlasné 
rozhodnutí po posouzení předložené žádosti lesním hospodářem. 

S. B., Jablonec nad Nisou - zaslal žádost o povolení kácení  stromů na pozemku parcel. č. 
794/1 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou – viz přiložená žádost a foto. Bylo vydáno 
souhlasné rozhodnutí po posouzení předložené žádosti lesním hospodářem 



Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly – zaslali zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření  obce Dalešice za rok 2021 s výsledkem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky, OZ 
vzalo na vědomí 

ČEZ Distribuce – zaslali informaci o realizaci projektové dokumentace 4121909370-JN-
Dalešice, pozemek parcel. č. 827/3-svod, kNN, SS100 – elektro-přípojka na obecní 
hřbitov/márnice, zhotovitel: BIMONT s.r.o. 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
vodoprávní úřad – zaslali rozhodnutí - povolení nakládání s vodami na pozemku parcel. č. 
2154 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou a dále schvaluje stavební záměr -  zřízení vodního 
díla: Dalešice-vrtaná studna na pozemku parcel. č. 2154 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, 
žadatel: L. B., Mukařov aj. O., Smržovka. 

TJ.SOKOL Huntířov nad Jizerou – byla sepsána darovací smlouva na zhotovení a údržbu 
lyžařských tratí, finanční dar činí celkem  5.000,- Kč, OZ vzalo na vědomí 

VIATEX s.r.o., Mgr. Miroslav Lang – zaslal žádost o souhlas s objízdnou trasou po území 
obce Dalešice v rámci akce: „Silnice III/28716 Kokonín – Pulečný, rekonstrukce“ (úplná 
uzavírka silnice III/28716 „Pulečenského lesa“), termín: 1.4.2022-30.11.2022), obec zaslala 
souhlasné vyjádření 

ČEZ Distribuce Děčín – zaslali oznámení o přerušení dodávky elektrické energie z důvodů 
plánovaných prací na distribuční soustavě dne 30.3.2022 v době od 7.00 do 13.00 hodin 
 
ČEZ Distribuce Děčín – zaslali výzvu ke splnění povinností dle smlouvy uzavřené na základě 
žádosti o připojení č. 4121821368 k 3.9.2022 
 
Letní putovní kino, Ing. Lubomír Lukeš – zaslal nabídku na konání letního kina přímo v obci, 
OZ projednalo nabídku a nesouhlasí s realizací                                Hlasování: 0-6-0     
 
SDH Dalešice – zaslali žádost o převod hasičského vozu TATRA 805 do majetku SDH,  jedná 
se již o historické vozidlo, u kterého SDH plánuje rekonstrukci z vlastních prostředků, vůz bude 
využíván k reprezentaci sboru a obce při různých akcích a výročích, OZ projednalo žádost 
souhlasí s převodem /darováním/, prvním krokem je  vyjmutí automobilu TATRA 805 z IZS, 
OZ projednalo a souhlasí s vyjmutím                                               Hlasování: 6-0-0     
 
SOLK Liberec – zaslali tiskovou zprávu z jednání SOLK a ČEZ Distribuce ohledně 
problematiky zřizování věcných břemen (služebnosti) na pozemních obcí,  dle dohody 
vypracuje ČEZ Distribuce, a.s. pro SOLK návrh dohody a SOLK nabídne obcím možnost 
připojení se k ní, s celým obsahem seznámila ZO starostka obce 
 
Severočeské komunální služby s.r.o. Jablonec nad Nisou – zaslali informaci – v neděli dne 
24.4.2022  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 zrušení rozhodnutí – povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních: „Dalešice – domovní čistírna odpadních vod k RD na pozemku parcel. č. 713/2 



v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou“, proti rozhodnutí bylo podáno odvolání účastníkem řízení 
ing. H., žadatel pan R. Č. 
 
L. Z. Křižany, N. F., Maršovice – zaslali žádost o změnu územního plánu – jedná se o změnu 
využití území na pozemcích parcel. č. 713/7 a 2003/1 z původního účelu PVu – plochy 
veřejných prostranství – uliční prostory na území s účelem BV – plochy bydlení v rodinných 
domech – venkovské, OZ projednalo a souhlasí se změnou                                                                                  
Hlasování: 6-0-0     
 

Klempířství, p. Kulhánek – zaslal aktualizovanou cenovou nabídku na opravu střechy na 
budově obecního úřadu, částka nově činí 586.925,- Kč, předpoklad zahájení prací 1.4.2022, 
OZ vzalo na vědomí 

bod 224: finanční příspěvek na pomoc Ukrajině 

Obecní zastupitelstvo projednalo finanční příspěvek na pomoc Ukrajině, z navržených 
možností : SOS Adra - Pomoc Ukrajině, Člověk v tísni - SOS Ukrajina, Český červený kříž pro 
Ukrajinu a podpora Vinnycké oblasti – Podilska Hromada - komunitní nadace odsouhlasilo 
odeslat finanční  příspěvek na Český červený kříž ve výši 10.000,- Kč         Hlasování: 6-0-0 
 
bod 225: různé   

- Spáleniště – od 18.3.2022 je možné začít navážet výhradně dřeviny na místo 
spáleniště za hřištěm                                                             

- Rozšíření místních komunikací v centru obce – jedná se o pozemek parcel. č. 
1220/2 a 747/7 –  prostor proti obecní stodole, rozšíření bude využito jako parkovací 
plocha, místo bude osazeno obrubníky, zavezeno obrusem 

- Oprava místní komunikace – jedná se o pozemek parcel. č. 2019 ( k čp. 50), dojde 
k navezení a rozhrnutí makadamu                                        

 

Termín konání příštího zasedání ZO:   11.dubna 2022         

 

                          Ing. David BERÁNEK                                               Hana VÉLOVÁ          

                                 místostarosta                                                             starostka 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

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 

 


