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MĚSTYSE DALEŠICE

Vážení občané městyse Dalešice.
Čtyřleté volební období 2018 – 2022 uteklo jako voda. Je na čase rekapitulovat. Zhodnotit, co se udělalo,
mělo udělat, co se nestihlo a co je v plánu na další roky. Zastupitelstvo městyse Dalešice, které vzešlo z voleb
v roce 2018, po celé čtyři roky pracovalo v tomto složení:

Sdružení nezávislých kandidátů –,,Za rozvoj Dalešic“
Jiří Loukota ml. – starosta
Josef Čopf
Petr Čaněk
Jiří Loukota st.
Eva Vyletělová

KDU – ČSL
Stanislav Kovář
MUDr. Zdeněk Kovář
Jaroslav Zadražil
Ing. Jan Kovář
Ing. Petr Čapoun

Sdružení nezávislých kandidátů -,Za sport a kulturu“
Mgr. Michal Cichý - místostarosta

REKAPITULACE VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2018 - 2022
V tomto článku bych Vás, občany městyse Dalešice,
rád seznámil s tím, co se ve volebním období zrealizovalo. Stejně jako v minulosti, tak v dnešní době
platí dvojnásob, že bez finančních prostředků nelze
provést skoro nic. Nebýt dotačních titulů z různých
ministerstev, Mikroregionů Hrotovicka, Horácka,
Energoregionu 2020, Nadace ČEZ nebo Kraje Vysočina, nemohli bychom si dovolit zrealizovat většinu
projektů. Samozřejmě městys Dalešice se vždy na
všech projektech finančně spolupodílí a některé projekty financuje zcela sám.

vého kotle s ohřevem vody

PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ LISTOPAD –
PROSINEC 2018

V Přímasle došlo k rozšíření veřejného osvětlení o 1
ks historizujícího sloupu

Ke konci tohoto roku došlo k dokončení využití finančních prostředků ve výši 300 000,– Kč z Nadace ČEZ,
které byly za rok 2018 využity na zhotovení kamenné
sochy Panny Marie v celkové ceně 544 790,– Kč.

- 51 948,– Kč.

Dotace kraje Vysočina byla použita na dokončení
projektu „Oprava kamenné zdi u kaple sv. Kříže“ (zeď
směr Valeč). Celkové náklady akce byly 395 549,– Kč,
dotace činila 120 000,– Kč.
NADACE ČEZ podpořila rozsvěcení Vánočního stromu ve výši 20 000,– Kč. Bylo použito na částečnou
obnovu osvětlení Vánočního stromu a pořízení várnice.
PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ - ROK 2019
V tomto roce proběhla potřebná oprava jihovýchodní
zdi hřbitova (zeď směr Slavětice) v Dalešicích. Celkově vynaložené náklady činily 364 784,– Kč. Dotace z kraje Vysočina činila 127 000,– Kč, spoluúčast
městyse byla 172 784,– Kč. Na opravu zdi přispěly
rovněž obce Stropešín částkou 15 000,– Kč a obec
Slavětice částkou 50 000,– Kč.
Z příspěvku Mikroregionu Horácko – 18 000,– Kč byl
pořízen stan 3x6m
v ceně 36 389,– Kč.
Příspěvek Mikroregionu Hrotovicko ve výši 25 000,–
Kč spolufinancoval pořízení kladívkového mulčovače
za traktor v ceně 67 760,– Kč.
NADACE ČEZ opět podpořila rozsvěcení vánočního
stromu - 20 000,– Kč.
Realizace financované z rozpočtu městyse
Byla opravena místní komunikace od silnice č. II/351
Dalešice – Valeč k mostku u rybníka Malý v celkové
výši 570 757,– Kč.
Instalovaly se další odpadkové koše na psí exkrementy - 18 261,– Kč.
Proběhla výsadba ovocných stromů v kapli a u svatého - 13 000,– Kč.
V budově sportovního areálu došlo k výměně plyno-

- 84 095,– Kč.
Po půlroční proluce se podařilo zajistit praktického
lékaře v Dalešicích. Ordinace byla opravena, upravena a vybavena - 53 778,– Kč.
Na jaře a na podzim opět proběhla pravidelná deratizace městyse - 47 300,– Kč.
Byly umístěny odvodňovací žlaby na místní komunikaci pod Slepičárnou - 36 300,– Kč.

Na budově OÚ, pošty a ordinace lékaře proběhla výměna plastových dveří a oken - 266 510,– Kč.
V průběhu roku probíhaly opravy veřejného osvětlení
a výměny svítidel za LED svítidla - 153 458,– Kč.
Střecha kaple sv. Kříže získala nový nátěr - 74 870,–
Kč.
PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ - ROK 2020
Byla získána dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Oprava místní komunikace“ pod pivovarem k rybníku Malý. Celkový rozpočet akce 1 141 047,80,– Kč, poskytnutá dotace - 824 142,– Kč,
vlastní zdroje - 316 905,80,– Kč.
Součástí projektu „Protipovodňová opatření městyse
Dalešice“ bylo pořízení nových výstražných rozhlasových hlásičů. Projekt byl spolufinancován Evropskou
unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové způsobilé výdaje činily 1 511 003,– Kč, dotace - 1 057 702,10,– Kč (70%),
příspěvek městyse - 453 300,90,– Kč (30%).
Komunikace, která si již zasloužila opravu, byla cesta od obchodu na městečku směrem k rybníku Malý.
Celkové náklady opravy byly vyčísleny na 719 681,–
Kč. Na tuto akci byl využit příspěvek Nadace ČEZ
z roku 2019 ve výši 300 000,– Kč a 127 000,– Kč dotace z Kraje Vysočina. Doplatek městyse v tomto případě činil 292 681,– Kč.
Příspěvek roku 2020 Nadace ČEZ ve výši 300 000,–
Kč byl využit na pořízení nového pódia pro pořádání
akcí v celkové ceně 332 533,– Kč.
Jedna z nejrychlejších pomocí v počátcích COVIDOVÉ doby byla od Nadace ČEZ – Krizová pomoc při Covid 19 - 40 000,– Kč. Finance pokryly nákup textilních
roušek pro ZŠ a MŠ Dalešice, jednorázových roušek
a dezinfekčních přípravků.
Rozsvěcení Vánočního stromu je spojeno s příspěvkem Nadace ČEZ – 20 000,– Kč. Díky tomuto příspěvku byla pořízena reprodukovaná nahrávka s vánoční
tématikou a došlo k částečné výměně světelné de-

korace.

vání na požární zbrojnici.

Technika městyse na údržbu zeleně se rozšířila o zahradní traktorek WISCONSIN za 197 056,– Kč. Na
zakoupení byly využity prostředky z Mikroregionu
Horácko - 18 000,– Kč a příspěvek z Energoregionu
2020 - 67 000,– Kč.

Od Kraje Vysočina byla přijata dotace ve výši
100 000,– Kč na obnovu dětských hřišť. Na dětském
hřišti na městečku a na hřišti došlo k výměně nevyhovujících herních prvků v souhrnné výši 202 460,– Kč.

Příspěvek Mikroregionu Hrotovicko ve výši 14 450,–
Kč byl využit na zakoupení 2 ks slunečníků s logem
na pořádání venkovních akcí.
V tomto roce nás zaskočila informace od společnosti
VAK a.s., o nedostačující kapacitě naší čističky odpadních vod. Pro nynější vedení to byla informace
nová, bylo zjištěno z několika zdrojů (Odbor životního
prostředí Třebíč, VAK, a.s.), že dřívější vedení městyse tuto informaci v minulosti obdrželo opakovaně,
bohužel bez reakce. Jedná se tak o prioritu městyse
na další volební období a citelný zásah do rozpočtu
městyse. Z tohoto důvodu byla zahájena projektová
dokumentace pro společné územní a stavební povolení k projektu Intenzifikace ČOV Dalešice. Celková
cena projektu činila 477 950,– Kč. Na tento projekt
jsme obdrželi dotaci z Kraje Vysočina - 238 975,– Kč
(50%).
Realizace financované z rozpočtu městyse

Příspěvek Mikroregionu Horácko ve výši 18 000,– Kč
se využil na financování zahradní techniky.
Mikroregion Hrotovicko poskytl příspěvek ve výši
31 456,– Kč na výsadbu stromů nad hřištěm a u rybníka Pivovarský.
Díky příspěvku NADACE ČEZ na akci Rozsvěcení vánočního stromu ve výši 20 000,– Kč byla vysazena
nová vánoční jedlička na městečku a zajistil se program předvánočního odpoledne.
Realizace financované z rozpočtu městyse
Zároveň s opravou silnice přes Dalešice probíhala rekonstrukce veřejného osvětlení
od zámku za křižovatku směrem na Hrotovice za
částku 977 333,94,– Kč.
Byla dokončena projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele - Intenzifikace ČOV
v ceně 352 715,– Kč.

Pro udržení mladší generace byla zahájena realizace
projektové přípravy nových stavebních míst, Na samostatnosti“. Je to důležitý krok pro udržení občanů
v Dalešicích

Dům čp.139 „Požárovo“ získal nová okna a vchodové
dveře - 172 689,– Kč.

a pro provoz ZŠ a MŠ Dalešice. Ve zmíněné lokalitě
bude vybudováno 15 nových stavebních míst.

- 85 426,– Kč.

Zahrada ZŠ Dalešice byla doplněna o nové herní prvky (pyramida a hnízdo). Z důvodu již nevyhovujícího
stavu byla vyměněna prolézačka na dětském hřišti
na městečku v celkové částce 216 256,– Kč.
Pro zamezení splavování horniny z polí byly zabudovány odvodňovací žlaby na místní komunikaci na
Stropešín - 89 056,– Kč.
Pokračovali jsme v opravách a výměnách svítidel veřejného osvětlení na LED svítidla - 88 110,– Kč.

Zahrada MŠ Dalešice byla doplněna o domeček s tabulí a horolezeckou stěnou
Provedly se opravy potrubí kanalizace a vysprávky
silnic - 93 905,– Kč.
Musela být zajištěna výměna kondenzačního plynového kotle v bytě ve sportovním areálu - 89 415,– Kč.
Proběhla výměna zářivek nasvícení kaple za LED
osvětlení a svítidel veřejného osvětlení za LED svítidla společně s pravidelnou údržbou a potřebnou
opravou - 136 482,– Kč.

Od tohoto roku začal městys Dalešice poskytovat
službu Czech POINT. Občané tak nemusí dojíždět pro
výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí
nebo výpis z bodového hodnocení řidiče.

Na začátku tohoto roku začal městys Dalešice poskytovat službu vidimace a legalizace. Občané tak již
nemusí pro ověření podpisu nikam dojíždět a mohou
si nechat ověřit podpis nebo listinu na Úřadě městyse
Dalešice. Za rok a půl fungování využilo této možnosti již bezmála 100 občanů, nejen z Dalešic.

PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ - ROK 2021

PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ - ROK 2022

Bylo obdrženo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Komunitní centrum v Dalešicích. Celkové náklady projektu jsou 30 066 198,91,– Kč. Dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj je ve výši 20 758 055,– Kč, vlastní
zdroje z rozpočtu městyse - 9 308 143,91,– Kč.

Třídotační projekt, tak by se dala nazvat akce táhnoucí se 2 roky zpět. Oficiálním názvem je „Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním“, která využívá dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 450 000,– Kč,
z Kraje Vysočina ve výši 300 000,– Kč

NADACE ČEZ poskytla příspěvek ve výši 300 000,–
Kč, který byl využit na novou krytinu střechy na obecní hale na hřišti v celkové ceně 319 834,– Kč. Na tuto
halu se právě vyřizuje stavební povolení a změna uží-

a z příspěvku NADACE ČEZ ve výši 300 000,– Kč. Celkové náklady na pořízení vozu činí 1 336 093,– Kč,
spoluúčast městyse je 286 093,– Kč.
Dotace Kraje Vysočina ve výši 127 000,– Kč byla pou-

žita na opravu veřejného osvětlení
u Kolchozu v celkové částce 206 984,– Kč.
Příspěvek Mikroregion Horácko ve výši 36 000,– Kč
byl využit k zakoupení drobného mobiliáře do čekárny k lékaři a nového nábytku do knihovny.
Mikroregion Hrotovicko přispěje na nákup zahradní
techniky.
Veřejné osvětlení v Dalešicích bude rozšířeno o 2 ks
historizujících sloupů u hřbitova
a o 1 ks u myslivny. Z důvodu úspory elektrické energie jsou nové sloupy doplněny
o LED svítidlo.
Ze stejného důvodu dojde k výměně nasvícení kostela za LED osvětlení. Svítidla veřejného osvětlení potřebující opravu budou vyměněny za LED lampy.
Městys Dalešice se v letošním roce finančně spolupodílí na opravě věže kostela 10% z celkové částky
opravy.
Pravidelné náklady na údržbu majetku financované
z rozpočtu městyse 2019 - 2022
•
monitorovací zprávy - na skládku Šutárna –
23 534,– Kč a Pivovarský rybník
•
revizní zprávy na dětská hřiště, fitness a multifunkční hřiště
•
čištění a dosypání ochranného písku na multifunkčním hřišti – 24 037,– Kč
•

zprávy o udržitelnosti projektů

Mimo jiné městys Dalešice každoročně podporuje,
na základě žádostí a následném schválení zastupitelstvem, všechny fungující spolky v městysi a nadále organizace, které jsou prospěšné všem občanům
České republiky. Každoroční poskytované částky činí
v souhrnu přes 130 000,– Kč.
Je těžké shrnout provedené či připravované akce do
srozumitelné podoby. Často řešíme několik projektů

naráz, musíme mezi nimi přeskakovat a hlavně se
v nich orientovat. Nebudu raději zmiňovat administrativní válku, která předchází každé akci. Za čtyři roky
jsme získali kontakty na osoby či společnosti, které
dokáží předat potřebné informace
a spolupracovat na odpovídající úrovni.
V případě vašeho zájmu, co, kdy a kde bylo proinvestováno či v jakém stádiu jsou projekty, se můžete
zastavit na Úřadě městyse Dalešice. Rádi Vám Vaše
dotazy zodpovíme. Pokud máte vlastní nápady na
zkvalitnění života v Dalešicích, budeme rádi za předložení Vašeho námětu.
Samozřejmě nelze se zavděčit všem, ať se snažíte
sebevíc. Kritici jakékoliv činnosti se najdou vždy. Své
podněty a připomínky nejraději šíří po tmě a bez podpisu svého díla. Nad takové politováníhodné jednání
je potřeba se povznést, pokračovat v započaté práci
a nenechat si kazit náladu.
Bohužel ač nerad, musím zde zmínit pandemii nemoci Covid 19. Nejenže omezení s touto pandemií
způsobilo omezení pohybu nás všech, ale především
zasáhlo i do realizaci akcí, nehledě na následné zdražování veškerého materiálu a tímto vyvolané navýšení cen ve stavebnictví a ostatních služeb, které pociťujeme všichni.
Co se týká společenských akcí, plesů, zábav, poutí
a setkávání, vše bylo omezeno
a znemožněno úhrnem po dobu dvou roků. Na čtyřleté volební období celkem dlouhá doba. V tomto období jsme se museli zříci prakticky všeho. Komunikace probíhala maily
a telefony. Naštěstí je vše za námi a život se vrací
během letošního roku do normálu, tedy snad… Jsou
i jiné a daleko závažnější faktory zasahující do života
nás všech. Budu doufat, že vše přečkáme ve zdraví
a budeme se moci potkávat na pořádaných akcích
jako je setkání seniorů, pouť, plesy a jiné společenské akce, ke kterým bychom chtěli na příští rok přidat
několik dalších.

ZMĚNY VE STAVU MAJETKU MĚSTYSE DALEŠICE
ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 11/2018 – 6/2022
STAV K 31. 12. 2018

STAV K 30. 06. 2022
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DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
ZŮSTATKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
ZŮSTATEK NA POKLADNĚ

Hodnotu majetku našeho městyse se podařilo navýšit o značnou částku nákupem pozemků, budov a ostatních náležitostí o několik miliónů korun. Za toto volební období se rovněž podařilo uspořit značnou finanční
rezervu na účtech městyse Dalešice.
Městys je v současné době bez dluhů a půjček. Zastupitelstvo městyse Dalešice schválilo v roce 2021 poskytnutí úvěru na dostavbu Komunitního centra ve výši 10 000 000,– Kč. Čerpání úvěru nebylo doposud zahájeno. Úvěr byl schválen, aby vlastní prostředky mohly být využity na další velké projekty, jako je intenzifikace
ČOV a projekt Chodníků a autobusových zastávek v městysi.

PLÁNY DO DALŠÍHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ
2022 – 2026

· dokončení Komunitního centra
· dokončení akce Chodníky a autobusové zastávky
· intenzifikace ČOV Dalešice
· doprojektovat a vybudovat nová stavební místa ,,Na
samostatnosti“

· dokončení
tysi

rekonstrukce místních vozovek v měs-

· zateplení a výměna oken na MŠ Dalešice
· rekonstrukce střechy sokolovny

· rekonstrukce haly na hřišti
· rekonstrukce sportovního areálu
· revitalizace území mezi rybníky Malý a Pivovarský
· výsadba stromů a zeleně
· výměna dveří čp.139 „Požárovo“
· spoluúčast na opravě střechy kostela
· výměna oken a dveří čp.56

Realizace těchto akcí souvisí s vypsáním patřičných dotačních titulů a jejich následným poskytnutím. Na některé výše vypsané akce již byly prostředky poskytnuty, o některé se bude v nejbližší době žádat.

NEDOKONČENÉ PROJEKTY
Územní plán městyse Dalešice se připravuje již druhé volební období, během kterého se jak na Územním
plánování v Třebíči, tak na Kraji Vysočina vyměnilo
několik státních zaměstnanců. Nově nastoupivší se v
první řadě musí s celou situací seznámit, návrh daného územního plánu nastudovat a pak mohou pokračovat v další činnosti. To vše vždy trvá několik měsíců a schválení se protahuje. Dalším faktorem jsou
změny, které jsou během realizace projednávány. Každá z těchto změn se projedná, schválí a poté předá
k zapracování. V současné době je situace taková, že
do konce letošního roku by mělo proběhnout veřejné
projednání nového územního plánu a následně, do
poloviny roku 2023, by měl být schválen nový územní
plán.

Sportovní areál – tenisové kurty. Využití se stále hledá. Návrh na přestavbu jednoho z kurtů na skatepark
Zastupitelstvo městyse Dalešice nepodpořilo. V současné době probíhá jednání o dalším využití.
Revitalizace plochy kolem sv. Rocha na Korduli. S
realizací rekonstrukce tohoto prostranství se čeká na
schválení projektu rekonstrukce chodníků a autobusových zastávek v městysi Dalešice. Rekonstrukce
by měla proběhnout v návaznosti na tento projekt.
Uložení části nadzemního vedení CETIN do země.
Využití domu čp. 2.

Závěrem tohoto mimořádného zpravodaje mi dovolte, abych poděkoval:

· Zastupitelům městyse Dalešice za jejich podporu při řízení našeho městyse. Za jejich podněty, za jejich
účast při akcích konaných v městysi a v neposlední řadě za snahu dělat z Dalešic příjemné místo k životu.

· Zaměstnancům městyse za kvalitně odvedenou práci na všech úrovních a za jejich loajalitu.
· ZŠ a MŠ Dalešice za jejich péči o děti a účast na společenských akcích městyse.
· Všem spolkům městyse Dalešice za čas, který ve svém volnu věnují ostatním. Za udržování tradic, pořádání
kulturních akcí, za pomoc, kterou poskytly městysi a za správu majetku městyse.

· Podnikatelským subjektům za vstřícnost a ochotu při poskytování jejich služeb nebo sortimentu.
· Farnosti Dalešice za příjemnou a vstřícnou spolupráci.
· Všem občanům Dalešic za důvěru nám vloženou. Za náměty i stížnosti, které přispěly k lepším Dalešicím.
Za udržování tradic a venkovského způsobu života.

Jiří Loukota
starosta městyse

VÝVOJ POČTU OBYVATEL MĚSTYSE DALEŠICE
2000 - 2022
ROK

POČET OBYVATEL
K 1.1.

POČET NAROZENÍ

POČET
ZEMŘELÝCH

2000

Dalešice

533

5

7

2001

Dalešice

571

1

6

2002

Dalešice

561

6

2

2003

Dalešice

578

4

7

2004

Dalešice

580

10

3

2005

Dalešice

580

5

7

2006

Dalešice

575

2

7

2007

Dalešice

576

1

5

2008

Dalešice

569

4

3

2009

Dalešice

582

3

5

2010

Dalešice

585

7

6

2011

Dalešice

601

2

8

2012

Dalešice

602

6

9

2013

Dalešice

597

3

7

2014

Dalešice

601

3

-

2015

Dalešice

603

1

6

2016

Dalešice

597

4

7

2017

Dalešice

604

5

6

2018

Dalešice

602

7

6

2019

Dalešice

598

8

11

2020

Dalešice

584

6

6

2021

Dalešice

566

7

8

2022

Dalešice

560

