
 

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. dubna 2022 od 17.00 hodin 

č .  34/11042022 
Přítomni:    Hana Vélová, , Bohumil Tarant, ing. David Beránek,  Helena Šutová,                                                                                                                               
Mgr. Ivana Kopáčková,                                                                                                                 
Omluveni: Marie Tarantová, Petra Šenková                                                                                                                             
Hosté: Marie Nedomlelová, pan Bláha 

bod  226: 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: Helenu Šutovou a Bohumila Taranta                                                      
zapisovatelka: Milena Fotrová                                                                                                                                                                                                                                   
Hlasování: 5-0-0                                                                                                                                                                              

bod 227: kontrola usnesení                                                                                                        
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 33/14032022     

SOLK Liberec – starostka obce seznámila s možnostmi postupu při oceňování věcných 
břemen, /návrh ceny zjištěné podle aplikace E-břemeno + 20% bonifikace (minimum 2.000,- 
Kč a maximum 20.000,- Kč ), podle znaleckého posudku nebo kombinací obou postupů/, obcím 
zůstává možnost vybírat poplatek za zábor veřejného prostranství v průběhu stavby technické 
infrastruktury, který stanoví platná OZV, ze strany obcí je požadavek na uzavírání smluv o VB 
po dobu životnosti  TI, ČEZ preferuje dobu neurčitou, o dalším postupu se bude jednat na 
příštím ZO 
SDH Dalešice – zaslali žádost o převod hasičského vozu TATRA 805 do majetku SDH,  
starostka obce seznámila zastupitele s průběhem vyřízení žádosti, automobil TATRA 805 byl 
vyjmut  z IZS, na evidenci motorových vozidel byla provedena změna na civilní nákladní 
automobil, byla sjednána a zaplacena pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla ve výši 17.598,- Kč, dalším krokem bude zveřejnění záměru bezúplatného převodu, OZ 
projednalo a souhlasí se zveřejněním záměru o  bezúplatném převodu automobilu TATRA 805 
na SDH Dalešice, záměr bude zveřejněn způsobem v místě obvyklém                                                                           
Hlasování: 5-0-0           



bod 228: došlá pošta 

Atlas Group – firma zaslala nabídku softwaru CODEXIS – jedná se o soubor právních 
předpisů, vzory smluv, OZV … pro vedení obecní samosprávy, OZ projednalo nabídku 
včetně cen a  nesouhlasí s pořízením z důvodu vysokých nákladů na pořízení a správu 
programu.                                                                                              Hlasování: 0-5-0    
 

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. Liberec – zaslali žádost o finanční příspěvek v podobě daru 
v rámci systému financování hospice – tj. 5,- Kč/obyvatele pro rok 2022, obecní 
zastupitelstvo projednalo žádost a souhlasí s poskytnutím finančního daru (celkem 208 
obyvatel = 1.040,- Kč)                                                                                Hlasování: 5-0-0                                                                                                                             

Krajský úřad Libereckého kraje – zaslali žádost o vyplnění přehledu  - počet opatrovanců 
v obci Dalešice k 31.3.2022,  žádost byla vyřízena v požadovaném termínu  

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
vodoprávní úřad – zaslali rozhodnutí – schválení stavebního záměru stavby vodního díla 
„Tlaková a gravitační kanalizace na pozemku parcel. č. 1131 a 1125 v  k.ú. Maršovice u 
Jablonce nad Nisou a  pozemku parcel. č. 2199 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou“, 
žadatelé: M. T., manželé L. 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor správní, živnostenský úřad – zaslali žádost o 
zveřejnění výzvy pro podnikatele - živnostenský úřad žádá občany, kteří mají nebo měli 
živnostenské oprávnění, aby si ověřili údaje, které jsou o nich evidovány v živnostenském 
rejstříku -  zda odpovídají skutečnosti. 
 
Ministerstvo životního prostředí – zaslali rozhodnutí – zrušení rozhodnutí KULK 
90184/2021, kterým KULK udělil souhlas k vypouštění jedinců zvláště chráněného druhu 
živočicha (čmeláka zemního) 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební            
úřad – zaslali rozhodnutí – společné povolení, kterým schvaluje stavební záměr: „ Novostavba 
RD s terasou, vodovodní přípojkou, zpevněnými plochami, oplocením a vsakovací jámou na 
dešťové vody“ na pozemku parcel. č. 713/2 a 2087 vše v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou,                                                                                          
žadatel pan R. Č. 
 
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební            
úřad – zaslali rozhodnutí – oprava zřejmých nesprávností ve výroku rozhodnutí, které se týká 
stavebního záměru: „ Novostavba RD s terasou, vodovodní přípojkou, zpevněnými plochami, 
oplocením a vsakovací jámou na dešťové vody“ na pozemku parcel. č. 713/2 a 2087 vše 
v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, žadatel pan R. Č., OZ bylo se zněním seznámeno                                           
 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zaslali 
oznámení koncepce „Integrovaná strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021 
– 2027, oznámení bylo zveřejněno způsobem v místě obvyklém 
 
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
vodoprávní úřad – zaslali usnesení – zastavení řízení o povolení nakládání s vodami „Dalešice 
– likvidace odpadních vod z RD na pozemku parcel. č.  713/7 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad 
Nisou“, žadatel pan Z., paní F. 



Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
dopravní a silniční – zaslali  veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy – stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – týká se akce: „Silnice III/28716 Kokonín 
– Pulečný, rekonstrukce“ (úplná uzavírka silnice III/28716 „Pulečenského lesa“), termín: 
1.4.2022-31.8.2022), vyhláška byla zveřejněna způsobem v místě obvyklém 
 
BIMONT Liberec – zaslali žádost o stanovisko k PD + vyjádření k inženýrským sítím na 
stavbu: „JN, Dalešice, č. parc. 827-3-svod, kNN, SS100“, ZO projednalo a souhlasí 
s předloženou projektovou dokumentací.                                                          Hlasování: 5-0-0                                                         
Současně bude zasláno vyjádření, že obec v uvedené lokalitě nemá ve své správě žádné 
podzemní sítě.    

D. H., Dalešice – zaslala stížnost na rychlou/nebezpečnou jízdu po nové komunikaci parcel. 
č. 2273 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou u čp. 88 a současně žádost  o umístění DZ 
„Začátek obce“ a „Obytná zóna“, OZ projednalo stížnost, v současné době se čeká na 
schválení projektové dokumentace a potom dojde k umístění DZ „Zákaz vjezdu“  a současně 
bude oslovena obec Pulečný o možnosti umístění zpomalovacího retardéru na komunikaci. 
Umístění DZ "Začátek obce"  OZ neschválilo z důvodu nevhodného a nadbytečného 
dopravního značení. DZ "Obytná zóna" nesplňuje podmínky šíře komunikace a je vhodná 
pouze pro umístění v městských částech nebo ve větších obcích. 

BIMONT Liberec – zaslali výzvu k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – služebnosti na pozemcích parcel. č. 827/3, 817 a 1231/3, vše v k.ú. Dalešice u 
Jablonce nad Nisou, důvodem je realizace akce „JN, Dalešice, č. parc. 827-3-svod, kNN, 
SS100“ (elektro-přípojka na hřbitov), ZO projednalo a souhlasí s podpisem předložené 
smlouvy a potvrzením situačního snímku starostkou obce                               Hlasování: 5-0-0                                               
     
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
dopravní a silniční – zaslali  rozhodnutí – povolení akce: „Silnice III/28716 Kokonín – 
Pulečný, rekonstrukce“ (úplná uzavírka silnice III/28716 „Pulečenského lesa“), termín: 
1.4.2022-31.8.2022),  
 
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
vodoprávní úřad – zaslali výzvu k závěrečné kontrolní prohlídce „Dalešice-odkanalizování 
novostavby rodinného domu na pozemku parcel. č. 793/1 a 794/3 v k.ú. Dalešice u Jablonce 
nad Nisou“, místo schůzky – místo stavby, dne 14.4.2022, žadatelé manželé G. 
 
Liberecký kraj – zaslali informaci o vyhlášení nového programu č. 2.8. Dotačního fondu 
Libereckého kraje, oblast podpory regionální rozvoj – Podpora dodatečné instalace akumulační 
nádoby u domácích kotlů na pevná paliva, ZO bylo s informací seznámeno a tato byla i 
zveřejněna způsobem v místě obvyklém 
 

M. K., Dalešice  – zaslala žádost o povolení kácení stromů na pozemku parcel. č. 663/2 v k.ú. 
Dalešice u Jablonce nad Nisou – viz přiložená žádost a foto. Bylo vydáno souhlasné 
rozhodnutí po posouzení předložené žádosti lesním hospodářem (místní šetření proběhlo 
11.4.2022) bude vydáno souhlasné rozhodnutí 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
vodoprávní úřad – zaslali sdělení – seznámení s podklady rozhodnutí, bylo ukončeno 



shromažďování podkladů k řízení „Dalešice – prodloužení vodovodu na pozemku parcel. č. 
1191/3 a 2003/6 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou včetně 4 vodovodních přípojek“ 
 
František Stříž – zaslal k projednání smlouvu od SVS – jedná se o Smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti IS (na pozemku parcel. č. 2087) – třístrannou,  sepsanou mezi obcí 
Dalešice (budoucí povinná osoba), SVS a.s. (budoucí oprávněná osoba) a panem R. Č. 
(investorem), OZ projednalo předloženou smlouvu a souhlasí s jejím podpisem, služebnost 
bude zřízena úplatně za  jednorázovou částku 65.600,- Kč             Hlasování: 5-0-0 
 
Liberecký kraj, Mgr. Pavlína Kroupová – zaslala oznámení o stanovení počtu členů 
zastupitelstva obce Dalešice pro volební období 2022-2026, OZ projednalo a stanovilo v obci 
Dalešice jeden volební obvod a 7 členů zastupitelstva obce. Oznámení bude vyvěšeno 
způsobem v místě obvyklém                                                                              Hlasování: 5-0-0                                                                                                                
 
Pavel Divisek – zaslal nabídku na inzerci v publikaci MĚSTA A OBCE, ¼ strany za cenu 
2.450,- Kč, OZ projednalo a nesouhlasí s objednávkou                                   Hlasování: 0-5-0 
 
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
vodoprávní úřad – zaslali sdělení – pokračování správního řízení -  bylo ukončeno 
shromažďování podkladů k řízení - 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“, žadatel R. Č.              
 
Ing. P. B., Mníšek pod Brdy – zaslal žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 
106/1999 – v jakém stavu je smlouva na zpracování změny územního plánu obce Dalešice, 
seznámení s jednacím řádem obce, žádost bude vyřízena v souladu se zákonem 
 
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín – zaslali návrh Smlouvy o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kv (NN), jedná se odběrné místo – 
obecní  stodola na pozemku parcel. č. 98 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, OZ projednalo 
předloženou smlouvu a souhlasí s jejím podpisem starostkou obce                 Hlasování: 5-0-0 
 
Jaroslav Véle, Dalešice – předložil cenovou nabídku na výrobu a montáž zásobníku na 
posyp, která by byla umístěna u obecní stodoly, cena celkem 19.060,- Kč, OZ projednalo 
nabídku a souhlasí s realizací                                                                            Hlasování: 4-0-1    

 
bod 229: Závěrečný účet obce za rok 2021, zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření, vypořádání hospodářského výsledku, schválení účetní závěrky 

Zastupitelstvo obce Dalešice projednalo a schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný 
účet obce za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021  
s výsledkem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

Zastupitelstvo obce zároveň schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti 
obce za rok 2021.                                                                                                                                                    

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2021 včetně výsledku hospodaření obce 
za účetní období 2021 sestavenou ke dni 31.12.2021. 



/přílohy: závěrečný účet za rok 2021, inventarizační zpráva pro rok 2021, zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Dalešice za rok 2021, výkaz FIN 2-12 M, rozvaha-bilance, 
výkaz zisku a ztrát, příloha/                                                                           Hlasování: 5-0-0 

Bod 230: rozpočtová změna 2/2022                                                                                  
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2022, kterou navrhl 
finanční výbor. Rozpočtová změna se týká finančního daru na pomoc Ukrajině (paragraf 
6221, položka 5222), finanční dar na HOSPIC, MŠ Kokonín, lyžařské stopy a finanční dar M. 
T., dorovnání příjmů a výdajů na skutečnost k 11.4.2022 dle výkazu           Fin 2-12  /viz  
příloha/   Příjmy: 600,- Kč, výdaje: 600,- Kč                                                                                                               
Hlasování: 5-0-0 

Bod 231: finanční dar pro MŠ Kostička Kokonín                                                   
Mateřská školka Jablonec nad Nisou – Kokonín – zastupitelstvo obce projednalo návrh na 
finanční dar na podporu rozvoje školství, OZ  souhlasí se sepsáním darovací smlouvy na 
finanční dar - částku ve výši 25.000,- Kč, kterou navrhla paní starostka Vélová. Částka bude 
rozpočtována v RZ 2/2022, která bude upravena v příjmech a výdajích                                                                                            
Hlasování: 5-0-0    

   
bod 232: různé   

- nikotinové sáčky – starostka obce informovala o rozšíření mezi mládeží, v současné 
době není žádná legislativa, která by upravovala jeho prodej, zákazy a sankce 

- finanční dar pro M. T. – starostka obce navrhla finanční dar ve výši 5.000,- Kč za 
reprezentaci obce v požárním sportu – disciplína TFA, OZ projednalo a souhlasí 
s poskytnutím                                                                        Hlasování: 4-0-1    

- sekání obce – byli osloveni členové SDH Dalešice, bude proplácena částka 100,-
Kč/hodinu 

- úklid obce - na nabídku práce na pozici pracovníka obce se nepřihlásil žádný zájemce. 
Nabídka práce trvá, možnost zkráceného úvazku. 

- volby do zastupitelstva obce proběhnou 23. – 24. září 2022 
- pálení čarodějnic proběhne 30.dubna 2022 
- účelová komunikace 1191/3 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou – pan B. 

upozornil na špatný stav komunikace, bude osloven pan K., který v současné době 
staví RD u této komunikace, na špatnou sjízdnost a schůdnost  

Termín konání příštího zasedání ZO:   16. května 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 


