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 6. června 2022 od 17.00 hodin

č . 36/06062022
¨
Přítomni: Hana Vélová, ing. David Beránek, Bohumil Tarant, Petra Šenková – 17.03 hod.,
Mgr. Ivana Kopáčková, Helena Šutová, Marie Tarantová
Omluveni:
Hosté: Marie Nedomlelová, pan Bláha

bod 239: 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: Marie Tarantová, Helena Šutová,
zapisovatelka: Milena Fotrová
Hlasování: 6-0-0

bod 240: kontrola usnesení
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 35/16052022
TATRA 805 – převod na SDH Dalešice – starostka obce seznámila zastupitele s průběhem
vyřízení žádosti, byl zveřejněn záměr bezúplatného převodu v době od 25.4. do 11.5.2022
způsobem v místě obvyklém, OZ odsouhlasilo převod automobilu TATRA 805 na SDH
Dalešice, obec nechala zpracovat smlouvu o bezúplatném převodu, OZ projednalo
předloženou smlouvu o bezúplatném převodu vozidla TATRA 805 a uplatňuje tyto
připomínky: bod 4a) vypustit formulaci „zákaz zcizení“, bod 4c) slovo „veteránem“ nahradit
slovem „historickým vozidlem“. Smlouva bude po úpravě projednána na příštím
zastupitelstvu.

bod 241: došlá pošta
BPV stavby s.r.o. – zaslali cenovou nabídku na práce spojené s rozšířením místní
komunikace - pozemek parcel. č. 1220/2 u obecní stodoly (obrubníky a zhutnění povrchu),
bude možnost využít jako parkovací/odstavné místo u obecní stodoly, cena celkem 77.783,64
Kč, OZ vzalo na vědomí
Severočeské komunální služby s.r.o. – zaslali informaci ohledně výše poplatku na dotřídění
surovin (komodita – plast, poplatek 3.000,- Kč/t, podíl obce 50%)
Státní veterinární správa – zaslali informaci k výskytu afrického moru prasat na území
České republiky, informační letáky byly zveřejněny na webových stránkách obce
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou – obec Dalešice odeslala žádost o zařazení dětí
z obce Dalešice do školských zařízení v Rychnově nad Nisou, obec zatím neobdržela
vyjádření
Svaz místních samospráv ČR – zaslali informaci o dotačních možnostech pro obce, jedná se
o dotační programy: DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ 2023, PODPORA OPATŘENÍ NA
DROBNÝCH VODNÍCH TOCÍCH A MALÝCH VODNÍCH TOCÍCH, REKONSTRUKCE
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, s podrobnostmi bylo ZO seznámeno, zvažuje se možnost podání žádosti
na dotační program „REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ“, starostka obce zjistí
podrobnosti potřebné k podání žádosti, termín podání je do 30.6.2023

Severočeské komunální služby s.r.o. – zaslali informaci k cenám za svoz komunálního
odpadu na II. pololetí 2022, z důvodu navýšení cen pohonných hmot se částka za svoz
komunálního odpadu zvyšuje o 5%. Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí, pro
letošní rok zatím obec zachová stávající ceny svozů KO.
Evropská databanka, a.s. – zaslali nabídku a zálohovou fakturu na služby Evropské banky,
starostka obce seznámila ZO s nabízenými produkty – jedná se o službu, která zajistí lepší
dohledatelnost na internetu, cena celkem s DPH 6.037,90 Kč/rok, zastupitelstvo projednalo a
souhlasí s nákupem služby.
Hlasování: 7-0-0
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení
vodoprávní úřad – zaslali oznámení o zahájení řízení o povolení k nakládání s vodami –
vypouštění odpadních vod do vod podzemních „Dalešice – domovní čistírna odpadních vod
k rodinnému domu na pozemku parcel. č. 713/7 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou,
žadatelé ing. N. F. a pan L. Z.

bod 242: různé
-

-

ceník dříví – aktualizace – obecní zastupitelstvo projednalo předložený ceník lesním
hospodářem obce, ZO se shodlo, aby se příštího ZO zúčastnil lesní hospodář a osobně
vysvětlil stanovení cen
hlavní polní cesta Dalešice-Maršovice – dle sdělení ing. Mačka ze SPÚ se bude cesta
realizovat v roce 2022 (předpoklad červenec)
hra PLAMEN – starší žáci postoupili na Mistrovství ČR ve hře Plamen. Starostka
obce navrhla finanční dar za reprezentaci obce ve výši 10,000,- Kč. OZ projednalo a
souhlasí s poskytnutím finančního daru. O účelu rozhodne vedoucí kolektivu mladých
hasičů.
Hlasování: 6-0-1

-

-

nájemní smlouva na byt – zastupitelstvo obce bylo seznámeno s problémy
s nájemníky obecního bytu (odpad ve sklepě, nepořádek okolo OÚ, neposekaný
pozemek, pozdní platby), OZ projednalo a souhlasí neprodloužit nájemní smlouvu na
další období (1.10.2022 – 30.9.2023).
Hlasování: 7-0-0
Dětský den - proběhne 26. června 2022 od 14.30 hodin na hřišti u klubovny, plakátek
bude zveřejněný

Termín konání příštího zasedání ZO: 11. července 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

