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Vaše  příspěvky  i  názory  můžete  zasílat  elektronicky  na  e-mail

MS.Rynoltice@seznam.cz  nebo v písemné podobě předat  p.  Kubínkové a Patkové

vždy do 25. v měsíci. Za obsah příspěvků a jejich gramatickou podobu neneseme

žádnou odpovědnost.

Usnesení č.3/2015 z jednání Rady obce 10.2. 2015

Rada obce schvaluje: 

1) pronájem části nebytových prostor ve stodole st.p.č. 43/2 v k.ú. Rynoltice, o výměře 55m2

    od 1.3. 2015 p.Lonner-k uskladnění stavebního materiálu

2) vyvěšení záměru pronájmu nebytových prostor v přízemí domu č.p. 98 (bývalé řeznictví)

3) žádost o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

4) pravidla pro udělování obecního bytu, na základě nichž bude vytvořena vnitřní směrnice

5) pronájem bytu v č.p. 233, dle pořadníku a schválených pravidel vybrán p. J.P.

6) podpis Smlouvy o provedení stavby  – souhlas s umístěním stavby kanalizačního potrubí   

    na pozemku v majetku obce Rynoltice, k.ú. Jítrava p.p.č.1815/2

7) žádost o povolení k uspořádání veřejného závodu 16. Mezinárodního cyklomarathonu

    horských kol Lužickými horami – Malevil Cup 2015 a povolení ke vstupu na pozemky

    (polní a lesní cesty) a komunikace, které spadají do správy obce Rynoltice 

8) dodatek č. 7 pro rok 2015 k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih – poskytnutý

    příspěvek na nákup knih bude činit pro tento rok 12.000,- Kč.

9) plán zimní údržby pro rok 2014/2015

 



Rada obce bere na vědomí:

1) AVE CZ - Dodatek č.8 ke smlouvě č.222/400181/006/06 o sběru, přepravě a odstraňování
    odpadu v obci Rynoltice 

2) žádosti o pronájem vodní plochy p.p.č. 1249/1 a 1249/2 (rybníky Rynoltice)

3) Zápis z 1.schůzky ze dne 3.2. 2015 kontrolního výboru

Usnesení č.4/2015 z jednání Rady obce 24.2. 2015

Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:

1) schvaluje zásady hospodaření se sociálním fondem na rok 2015

2) schvaluje konání akce Maškarní bál pro děti dne 14. 3. 2015 v KD Rynoltice.

3) schvaluje  smlouvu  o  podmínkách  napojení,  o  spolupráci  a  součinnosti  při  realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi obcí Rynoltice a společností
RWE GasNet, s.r.o.

4) schvaluje záměr  pronajmout  pozemky   p.p.č.  1249/1  a  1249/2  vodní  plochy  v k.ú.
Rynoltice

5) schvaluje žádost o udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel pro spol. AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o.

6) neschvaluje žádost o půjčku p. J. H.

7) schvaluje pronájem bytu  č.  2 v přízemí  domu č.  p.  25,  dle  pořadníku a  schválených pravidel
vybrána p.L.L. 

8) bere na vědomí žádost  o  poskytnutí  informací  o  MŠ Rynoltice  a  žádost  o  poskytnutí
informací o stavu pozemku p.p.č. 508/6 – p. A.H.

9) schvaluje nevýhradní  licenční  smlouvu  o užití  Základní  báze geografických dat  (ZABAGED) a
databáze geografických jmen GEONAMES-součást pro zpracování digitálního povodňového plánu.

Veřejné jednání zastupitelstva obce se koná v pondělí 16. března 2015
od 17 hodin  v zasedací místnosti v budově malé školy



Upozornění pro občany – majitele psů!!!!

v obci  jsou umístěny koše na psí  extrementy.  Využívejte  jich a uklízejte  po svém psovi.
Veřejná prostranství opravdu nejsou vhodná k venčení psů. Při nedodržování těchto pravidel
bude obec postupovat dle platné vyhlášky tzn. finanční postih. 

Sbor pro občanské záležitosti

V měsíci březnu oslaví své životní jubileum:

paní Dagmar Snížková paní Miloslava Konývková

pan Vladimír Ende paní Hana Švandová

paní Věra Laangpaulová paní Ilsa Kvapilová

paní Blažena Maryšková

Gratulujeme!!!!!!!!!!!

Vítání občánků

Dne 2. února 2015 jsme do naší obce přivítali nové malé občánky. Jednalo se o malé pány.

Byli to: Skramuský Jaroslav, Rynoltice a Podzimek Vojtěch, Rynoltice.Tuto slavnostní chvíli

nám zpestřily děti z rynoltické mateřské školky se svým vystoupením. Učitelkám i rodičům

děkujeme.

Rodičům přejeme při výchově svých dětí pevné nervy a hodně radosti a jejich dětem přejeme
krásné a bezstarostné dětství.

SPOZ Rynoltice

Kulturní komise

zve všechny děti a rodiče na DĚTSKÝ KARNEVAL v sobotu 14. března od 13 hodin
do Kulturního domu v Rynolticích.   Soutěže  pro děti,  vyhlášení  masek dětská diskotéka.
Těšíme se na Vás a Vaše masky   



       FK Rynoltice

poslední přípravný zápas  v neděli 15.3.  od 14,30hodin na UMT Heřmanice : Rynoltice A –
SK Brná ( hraje I.A třídu  ústeckého kraje)

Jarní sezóna začíná!!!

21.3. sobota od 10,30 Frýdlant (UMT) – Rynotice

28.3.  sobota od 15,00 Rynoltice - Hejnice

 4.4.  sobota od 16,30 Mimoň - Rynoltice

Těšíme se na fanoušky rynoltického fotbalu!!!!!!!

Zimní okénko z Jítravy

Po loňské zimě-nezimě jsme se konečně alespoň na pár dní na přelomu ledna a února sněhu i 
v Jítravě dočkali 

Tušili jsme, že není nač čekat a v nejbližším možném termínu, tedy v neděli, 8. 2. 2015, jsme 
svolali všechny dětičky, maminky, tatínky, babičky i dědečky na kopec pod farou. Jezdilo 
nám to parádně a jak jsme hned v pondělí zjistili, bylo to zase zřejmě nadlouho poslední zimní
řádění v Jítravě… Za několik hodin nebylo po sněhu ani památky.

Hned další sobotu, 14. 2., pak proběhl  5. ročník Jítravského MASOPUSTU. Tentokrát bylo 
mrazivé počasí, ale masky, muzikanti i ostatní okolkující se cestou zahřívali všemi 
dostupnými prostředky, takže všichni přežili. Velký obdiv patří především muzikantům. 
Vydržet hrát přes 4 hodiny venku při teplotě kolem 0 stupňů na kytaru, housle, flétnu, buben 
či harmoniku není věru žádná legrace.

Náš nový pan starosta měl letos poprvé tu čest předat laufrovi masopustní právo a zhostil se 
své úlohy na jedničku. Část trasy s námi absolvoval, ale pak raději utekl na fotbalový trénink 


Masopust se opět vydařil, krásné fotky můžete shlédnout na http://jitravaci.rajce.idnes.cz/.

Nyní už se pomalu, ale jistě začínáme připravovat na 4. ročník Svatopankrácké pouti, která 
letos proběhne 8. až 10. Května.

http://jitravaci.rajce.idnes.cz/



