
 

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. července 2022 od 17.00 hodin 

č .  37/11072022 
Přítomni:  Hana Vélová, Bohumil Tarant- 17.05 hod., Petra Šenková,                                   
Mgr. Ivana Kopáčková, Helena 
Šutová                                                                                                                                                                                                                           
Omluveni:   ing. David Beránek, Marie Tarantová                                                                                                     
Hosté: Marie Nedomlelová,  

bod  243: Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů a zapisovatele:  

Starostka obce paní Hana Vélová zahájila schůzi ZO v 17.00 hodin, při zahájení byli přítomni 
4 členové  ZO.  Zastupitelstvo je usnášeníschopné.  Paní Vélová  přečetla program 
schůze,                                                                                                                                                                                                                                      
navrhla ověřovatele:  Ivana Kopáčková, Petra Šenková                                                              
zapisovatelka: Milena Fotrová                                                                                                
Hlasování: 4-0-0 

bod 244: kontrola usnesení                                                                                                        
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 36/06062022     

Ceník dříví – aktualizace – lesní hospodář obce Dalešice pan Nevyhoštěný seznámil 
zastupitelstvo obce, jakým způsobem se stanovují ceny za těžbu a prodej dřeva, s ochranou 
lesa. Pan Nevyhoštěný zpracuje aktualizaci ceníku za dříví a na příštím zastupitelstvu obce 
bude projednáno.  

TATRA 805 – převod na SDH Dalešice – zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o 
bezúplatném převodu hasičského vozidla TATRA 805 po jejích úpravách a souhlasí s jejím 
zněním a podpisem starostkou obce                                                           Hlasování: 4-0-0 

bod 245: došlá pošta     

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a strategického plánování, 
oddělení územního plánování -  zaslali veřejnou vyhláškou Oznámení o konání veřejného 
projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Dalešice, které se uskuteční 10.8.2022 od 15 hodin 



v zasedací místnosti na obecním úřadu v Dalešicích, veřejná vyhláška byla zveřejněna 
způsobem v místě obvyklém                                                                                                    

ČEZ Distribuce, a.s. – zaslali Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV(NN), číslo: 22_SOP_02_4121970630 a  
642 a 22_SOP_01_4121970647, jedná se o připojení budoucích tří stavebních pozemků na 
parcele č. 383/6 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, OZ projednalo a schválilo znění a 
podpis starostkou obce u dvou smluv, smlouva 22_SOP_01_4121970647 bude zaslána zpět 
nepodepsaná,  v bodě V. bude upravena částka (podíl na nákladech byl již uhrazen) 

EKO-KOM, a.s. – zaslali informaci ohledně změn ve Smlouvě o zajištění zpětného odběru a 
využití odpadů z obalů – navyšuje se odměna za obsluhu míst zpětného odběru za sběr kovu a 
papíru,  ostatní zůstává beze změny               

Městský úřad Železný Brod – zaslali oznámení o vydání Změny č. 2 Územního plánu 
Skuhrov 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
dopravní a silniční – zaslali stavební povolení na stavbu „Polní cesta HPC 1 – 1. část v k.ú. 
Dalešice u Jablonce nad Nisou“ a „Polní cesta HPC 1 – 2. část v k.ú. Dalešice u Jablonce nad 
Nisou“ na parcelách nebo jejich částech: pč 2042, 2074, 2105. OZ vzalo na vědomí 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
dopravní a silniční –zaslali rozhodnutí – zamítnutí žádosti o povolení zvláštního užívání 
komunikací – pro výjimečné užití silnic č. II/28711, II/28719, II/28720 v k.ú. Pulečný a 
Dalešice pracovním strojem ISEKI TA 263 F-UKWX -  důvodem podání žádosti bylo 
obhospodařování pronajatých pozemků v této lokalitě 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
vodoprávní úřad – zaslali oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením                                    
- vodní dílo „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“, jedná se  o prodloužení lhůty k dokončení stavby do 31.12.2024, žadatelé: M. T., 
manželé L. 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení 
vodoprávní úřad – zaslali rozhodnutí – povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních - povolení nakládání s vodami „Dalešice – likvidace odpadních vod z RD na 
pozemku parcel. č.  713/7 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou“, současně ve společném 
povolení schvaluje záměr stavby vodního díla „Dalešice – domovní čistírna odpadních vod 
k RD na pozemku parcel. č. 713/7 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou“,  žadatel pan Z.,  paní 
F. 
 
Pan M. M., paní O. B., Liberec – zaslali žádost o odkoupení pozemků parcel. č. 72 – 88m2 a 
700 – 118 m2 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, nabídka ceny za m2 je 400,- Kč, OZ 
projednalo a navrhuje odprodat pouze společně s pozemkem parcel. č. 2013 – 524m2,  cena za 
1m2 = 400,- Kč, žadateli bude toto rozhodnutí sděleno                                                                              
Hlasování: 5-0-0 
Rodina K., Dalešice – zaslali žádost o umístění zpomalovacích pruhů – retardéru na místní 
komunikaci 1241/1 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou (nedodržování rychlosti),  OZ 



projednalo, starostka obce zjistí možnosti umístění retardéru na Dopravním inspektorátu, 
proběhne místní šetření a následně se domluví další postup                      

SOLK Liberec – zaslali návrh na způsob oceňování věcných břemen v obcích LK – akcionářů 
SVS, a.s. 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. SVS, a.s. současně nabízí u prvních 5 oceňovaných 
VB vyhotovení obou návrhů. OZ  projednalo a  rozhodnutí zatím odložilo stejně jako tomu bylo 
u věcných břemen s firmou ČEZ Distribuce, a.s. 
 

Bod 246: rozpočtová změna 4/2022 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 4/2022, kterou navrhl 
finanční výbor. Rozpočtová změna se týká v příjmech: záloha na dotaci na opravu hřbitova, 
doplatek na opravu střechy na OÚ, obnova lesa, ve výdajích: darovací smlouva pro SH ČMS 
Dalešice, rozšíření místní komunikace, platba dle veřejnoprávní smlouvy – přestupky, úřední 
adresy,  dorovnání výdajů na skutečnost k 11.7.2022 dle výkazu Fin 2-12  /viz  příloha/ 
Příjmy:  137.021- Kč, výdaje:  137.021,- Kč                                                                                                                       
Hlasování: 5-0-0 

bod 247: různé  

- obecní byt - nájemní smlouva na byt končí 30.09.2022, k tomuto datu bude byt 
vyklizen a předán  v původním stavu, nájemce bude vyzván, aby do 30 dnů po 
ukončení nájemní smlouvy zrušil trvalý pobyt na adrese bytu, v nájemním bytě budou 
provedeny nutné opravy (podlahy), následně bude projednáno zveřejnění záměru 
pronájmu bytu na další období  

 

Termín konání příštího zasedání ZO:    12. září 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 


