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 16. května 2022 od 17.00 hodin

č . 35/16052022
Přítomni: Hana Vélová, ing. David Beránek, Bohumil Tarant, Petra Šenková, Mgr. Ivana
Kopáčková
Omluveni: Helena Šutová, Marie Tarantová
Hosté: Marie Nedomlelová, pan Bláha

bod 233: 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: Ivanu Kopáčkovou a Petru Šenkovou
zapisovatelka: MilenaFotrová
Hlasování: 5-0-0

bod 234: kontrola usnesení
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 34/11042022
SOLK Liberec – starostka obce seznámila na minulém zasedání ZO s možnostmi postupu při
oceňování věcných břemen, OZ znovu projednalo a rozhodnutí zatím odložilo
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 projednalo a souhlasí s bezúplatným převodem automobilu
TATRA 805 na SDH Dalešice, bude osloven JUDr. Pinkas a sepíše se smlouva o
bezúplatném převodu
Hlasování: 5-0-0

bod 235: došlá pošta
Exekutorský úřad Nymburk – zaslali dražební vyhlášky č.j. 070 EXD 3/22-2, 070 EXD 2/22-2, 070
EXD 4/22-2, tyto jsou zveřejněny v obci Dalešice u Jablonce nad Nisou v době od 19.4.2022 do
25.5.2022 způsobem v místě obvyklém.

Finanční úřad pro Liberecký kraj – zaslali žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky o
zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, kterým se stanovuje daň z nemovitých věcí
na rok 2022 za nemovitosti v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Liberecký
kraj. Vyhláška je zveřejněna způsobem v místě obvyklém (22.4.2022 – 26.5.2022)
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zaslali závěr
zjišťovacího řízení „Integrovaná strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021
– 2027, závěr zjišťovacího řízení byl zveřejněn způsobem v místě obvyklém v době od
22.4.2022 do 9.5.2022
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení
životního prostředí a státní památkové péče – zaslali žádost o zaslání každoročního hlášení
o válečných hrobech v obci, údaje byly odeslány v termínu, obce neměla v roce 2021 žádné
náklady spojené s údržbou válečných hrobů
BIMONT Liberec – zaslali návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-4018694/VB/01 na pozemcích parcel. č. st. 260, 1257, 752/2, st. 98, 383/6, vše v k.ú.
Dalešice u Jablonce nad Nisou, důvodem je realizace akce: zemní kabelové vedení NN, 2x
přípojková skříň NN, 2x rozpojovací skříň na uvedených pozemcích, OZ bylo se zněním
předložené smlouvy seznámeno, projednalo jí a souhlasí s jejím zněním a podpisem starostkou
obce.
Hlasování: 5-0-0
Česká myslivecká jednota, z.s., Okresní myslivecký spolek Jablonec nad Nisou – zaslali
informaci o termínu pořádání kynologické akce pro lovecká plemena v působnosti obce
Dalešice, akce se bude konat v době od 17.9.2022 do 15.10.2022., OZ vzalo na vědomí
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení
vodoprávní úřad – zaslali kolaudační souhlas s užíváním stavby „Dalešice-odkanalizování
novostavby rodinného domu na pozemku parcel. č. 793/1 a 794/3 v k.ú. Dalešice u Jablonce
nad Nisou“, novostavbě bylo přiděleno číslo popisné 99, žadatelé manželé G.
SVS a.s. Teplice – zaslali informaci ohledně výpočtu vodného a stočného za rok 2021, obec
zveřejnila informaci způsobem v místě obvyklém
Statutární město Liberec, odbor strategického rozvoje a dotací - zaslali informaci, že
koncepce „Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonce nad Nisou 2021-2030 byla
schválena Zastupitelstvem statutárního města Liberec a zveřejněna na webových stránkách
statutárního města Liberce
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení
vodoprávní úřad – zaslali rozhodnutí – povolení k vypouštění odpadních vod do vod
podzemních na pozemku parcel. č. 713/2 a současně vydává stavební povolení ke stavbě
vodního díla „Dalešice – domovní čistírna odpadních vod k RD na pozemku parcel. č. 713/2,
vše v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou“, žadatel R. Č.
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a strategického plánování,
oddělení územního plánování – zaslali veřejnou vyhláškou oznámení o konání dvou
veřejných projednání návrhu Změny č. 4 Územního plánu Jablonec nad Nisou a návrhu
Změny č. 8 Územního plánu Jablonec nad Nisou, projednání se uskuteční 20.6.2022, veřejná
vyhláška byla zveřejněna způsobem v místě obvyklém

Liberecký kraj – Martin Půta – hejtman Libereckého kraje – přeposlal žádost o pomoc
pro ukrajinské občany, kteří zůstali na Ukrajině, OZ projednalo žádost, starostka obce zjistí
možnost spojit se s větší obcí v okolí a vybrané věci zaslat společně.
Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města – zaslali oznámení o projednání návrhu
1. Zprávy o uplatňování Územního plánu Malá Skála
Ing. Milan Kopal – zaslal žádost o zřízení věcného břemene a žádost o povolení zvláštního
užívání místní komunikace parcel. č. 1242/4 a 1250 pro umístění inženýrských sítí – přípojka
vodovodu k plánované novostavbě rodinného domu na pozemku parcel. č. 786/1, vše v k.ú.
Dalešice u Jablonce nad Nisou, hodnota věcného břemene činí 8.000,- Kč (dle platného ceníku
úhrad za zřízení služebnosti), investor žadatelé Bc. M. N. a D.N.
OZ projednalo žádost a souhlasí se zvláštním užíváním pozemku parcel. č. 1242/4 a 1250 v k.ú.
Dalešice u Jablonce nad Nisou
Hlasování: 5-0-0
IV_NAKLADATELSTVÍ s.r.o – smluvní partner Českého červeného kříže – zaslali nabídku
na prezentaci v publikaci „První pomoc není věda“, OZ projednalo cenovou nabídku a
nesouhlasí se zapojením do preventivního projektu
Hlasování: 0-5-0
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a strategického plánování,
oddělení územního plánování – zaslali oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 1
Územního plánu Pulečný, které se bude konat 13.7.2022.
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení
dopravní a silniční – zaslali oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu „Polní cesta
HPC1 – 2. část v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou“ na parcelách nebo jejich částech č.
2042, 2074, 2105 vše v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou
AURUM s.r.o. – předali vyhotovení 1. etapy zakázky „Změna č. 1 Územního plánu
Dalešice“ – návrh Změny č. 1 ÚP pro veřejné projednání (včetně 3x data na CD)

Bod 236: rozpočtová změna 3/2022
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 3/2022, kterou navrhl
finanční výbor. Rozpočtová změna se týká kompenzačního bonusu/dopad na daňové
příjmy/ÚZ 98043, pojištění vozu TATRA 805, dorovnání příjmů a výdajů na skutečnost
k 16.5.2022 dle výkazu Fin 2-12 /viz příloha/
Příjmy: 11.743,75- Kč, výdaje: 11.743,75,- Kč
Hlasování: 5-0-0

Bod 237: MIKROREGION JH - závěrečný účet za rok 2021
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí předložený schválený závěrečný účet Mikroregionu
Jizerské hory za rok 2021 včetně jeho příloh (Rozvaha a Výsledovka k 31. 12. 2021, Zpráva o
přezkumu hospodaření 2021 = zpráva auditora), který byl zveřejněn od 11.5. 2021 způsobem
v místě obvyklém.

bod 238: různé
-

-

vodorovné dopravní značení v obci – stávající bude obnoveno a rozšířeno o jedno u
čp. 88
pořízení a instalace dopravních značek začátek a konec obce Dalešic na hranici
katastru Pulečný a Dalešice /nová polní cesta - obec Dalešice má souhlasné
stanovisko od DI Policie ČR s umístění těchto dopravních značek.
zděná autobusová čekárna – bude opravena vnitřní omítka, parapety, bude
vymalováno, realizováno na dohodu o provedení práce
Dětský den - proběhne 26. června 2022 od 14.30 hodin na hřišti u klubovny
účelová komunikace 1191/3 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou – pan B. si znovu
stěžoval na špatný stav komunikace, v současné době se v této lokalitě staví nové
RD, následně uvede investor komunikaci do původního stavu, obec účelovou
komunikaci opravovat nebude

Termín konání příštího zasedání ZO: 6. června 2022

Ing. David BERÁNEK

Hana VÉLOVÁ

místostarosta

starostka

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

