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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.

Vážení spoluobčané,

většinou se snažím shrnout a přiblížit aktuální dění v obci za uplynulé čtvrtletí. V posledních
dnech se však událo několik událostí, které významně ovlivnily nebo budou ovlivňovat dění
v obci v následujících týdnech.

Jak si jistě většina z vás všimla, počátkem měsíce května se na krajské komunikaci směřující
od hlavní  křižovatky u restaurace Pod Kaštany na Janovice v Podještědí  začaly provádět
výkopové práce. Jedná se o akci, při níž dojde k obnově vodovodního řadu v celém úseku
komunikace  až  na  spodní  konec  Rynoltic.  Práce  by  měly  probíhat  do  poloviny  měsíce
července a přinesou s sebou jistě  spoustu omezujících, hlučných a nepohodlných opatření.
Přesto vás žádám o trpělivost, v konečném výsledku by totiž obcí měla vést nově potažená
krajská komunikace a nový vodovod jistě také nebude k zahození. V rámci jeho obnovy je
také možné nechat si na vlastní náklady obnovit vodovodní přípojky k nemovitostem, které
s komunikací  přímo  sousedí.  Veškeré  další  informace  vám  zprostředkujeme  na  obecním
úřadě. O případných omezeních se budeme snažit včas informovat.

Další vlivy, které negativně zasahují především občany Jítravy, jsou dokončovací práce na
protihlukové  stěně.  Umístění  semaforů  na  hlavním tahu  má  za  následek,  že  řidiči  znalí
místních poměrů,  odmítají  v koloně  aut čekat a zrychlují si  cestu průjezdem dolní Jítravy.
Vzhledem k tomu, že akce ještě chvíli potrvá, pokoušíme se připravit opatření, která by měla
provoz zde zklidnit. Do té doby žádám vás všechny, kteří této zkratky také využíváte alespoň
o dodržování pravidel silničního provozu. Může se stát, že by se v uvedeném úseku mohla
častěji objevit policie.

Poslední událost,  ke které  bych se rád vrátil  a  pokusil  se jí  objasnit,  bylo  (ne)oznámení
přerušení dodávek elektrické energie dne 5. května. Ve středu 4. května jsem byl telefonicky
dotázán  ředitelem  jedné  z místních  firem,  jestli  víme  o  plánovaném  přerušení  dodávek
elektrického proudu ve čtvrtek 5.5. na celý den. Od té chvíle, kdy jsem tuto otázku dostal,
jsem celé  odpoledne zjišťoval  na zákaznickém centru  ČEZ,  jestli  opravdu mají  odpojení



proudu v plánu, protože o tom na obci  nebyla jediná informace. Na několik pokusů  jsem
potom zjistil,  že tomu tak opravdu bude a že by se to  mělo  týkat  celých místních částí
Rynoltice,  Jítrava a Nová Starost.  Okolo půl  čtvrté  jsem tedy alespoň  na poslední  chvíli
rozeslal informativní SMS a po zbytek odpoledne potom řešil, jak zajistit provoz obce a ve
spolupráci  s paní ředitelkou provoz školy a školky.  Přicházely také dotazy občanů,  jak je
možné, že se to nevědělo dřív a na zákaznické lince ČEZ získávali informaci, že je o tom
měla informovat obec. Znovu připomínám, že obec do té doby neměla jedinou zmínku o tom,
že  by  k přerušení  dodávek  mělo  dojít.  Vrcholem  všeho  potom  bylo,  že  k naplánované
odstávce ve stanovený den vůbec nedošlo. Podle vyjádření distributora došlo k interní chybě
v systému a byla nahlášena jiná energetická větev, než která byla ve skutečnosti odpojena.
Následující den jsem stanovisko se všemi výtkami zaslal na ČEZ zákaznické služby a.s. s tím,
aby se už podobná událost neopakovala.

Přes nepříliš příznivé vyhlídky na následující týdny vám přeji, pokud možno, příjemné jarní
dny.

Jan Vacek
starosta obce

USNESENÍ č.2/2016  z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rynoltice
ze dne 28. 4. 2016

 1)   Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Kubínková
Irena a  p. Starečková Postlová Soňa.

 2)   Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Postl Jiří a
 p. Jaroslav Švanda.

 3)   Zastupitelstvo  obce  Rynoltice  schvaluje  program  jednání  Zastupitelstva  obce
Rynoltice ze dne 28. 4. 2016.

  4)   Zastupitelstvo  obce  Rynoltice  schvaluje  Variantu  III  pro  zpracování  projektové
dokumentace k připravovanému záměru  „Rynoltický potok ř.km 0,000 – 2,800“ v k.ú.
Rynoltice a v k.ú. Polesí u Rynoltic a dále bude s vlastníky dotčených pozemků projednávat
konkrétní řešení jednotlivých úseků.

 5)   Zastupitelstvo obce Rynoltice deleguje starostu obce Ing.  Jana Vacka k jednání  na
valné hromadě SVS a.s. dne 16. 6. 2016.

 6)   Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje návrh dohody ve věci vedené u Okresního
soudu v Liberci pod sp.zn. 18c367/2015.

 7)   Zastupitelstvo  obce  Rynoltice  revokuje  usnesení  č.3/2015  zastupitelstva  obce  ze
dne      10. 9. 2015, bod 9). 



 8)   Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej části pozemku p.č. 36/2, zahrada, část

o výměře cca 58 m2, v k.ú. Jítrava, za cenu 10,- Kč/m2  + náklady spojené s prodejem,
pro      p. M. F., Jítrava.

 9)   Zastupitelstvo obce Rynoltice pověřuje starostu obce Ing.  Jana Vacka zúčastnit  se
dražebního jednání ve věci prodeje nemovitého majetku v k.ú. Rynoltice,  po zemřelém
Josefu Salabovi, nar. 16.8.1946, posl. bytem Klokočí 75, které je stanoveno na 13. 5. 2016
v 10.00 hodin, v sídle Exekutorského úřadu v Jablonci nad Nisou, Podhorská 581/28.

Usnesení č.6/2016 z jednání Rady obce 12. 4. 2016
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:

1)      schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2016 

Příjmy navýšeny o: 156.362,- Kč, Výdaje navýšeny o: 156.362,- Kč 

2)      schvaluje Žádost o přechodnou úpravu provozu spočívající v částečné uzavírce silnice
č.  III/27244  v  obci  Rynoltice  dle  předloženého  návrhu  pro  Magistrát  města  Liberce,
oddělení silniční a dopravní, Nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec. 

3)      schvaluje Příkazní smlouvu č. 1/2016 s příkazníkem Compet Consult s.r.o., zastoupený
Ing. M. Bufkovou Rycheckou, Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 dle předloženého návrhu
(příloha č. 1 k originálu usnesení) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

4)      schvaluje Souhlas trasy stavby „OE-12-4001888 Horní Sedlo, oprava vedení SAXKA“
dle předloženého návrhu pro investora ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
a  zpracovatele  RYDVAL  ELEKTRO  s.r.o.,  plk.  Truhláře  114,  512  51  Lomnice  n.
Popelkou. 

5)      schvaluje Zvyšování nájmů v obecních bytech dle návrhu finančního výboru takto:

V roce 2016 o 15%, v roce 2017 o 10%, v roce 2018 o 5% a v roce 2019 o 5%. 

6)      schvaluje pronájem bytu č. 2 v suterénu domu č.p. 233, v k.ú. Rynoltice dle přijatých
pravidel pro žadatele p. V. Z., Rynoltice 65, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou. 

7)      schvaluje Souhlas se stavbou „Odkanalizování č.e. 26 v k.ú. Polesí u Rynoltic“ na p.p.č.
1050 pro investora Ing. Vl. R. a N. R., Mánesova 1624/20 Vinohrady, 120 00 Praha 2. 

8)      schvaluje Cenovou nabídku č. 2016041 na Analýzu na přítomnost azbestu v objektu   
 č.p. 203 Rynoltice (Polytechnické dílny v areálu ZŠ Rynoltice) od firmy PURUM s.r.o.,
Rynoltice 149, 463 55. 

9)      schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1177/26, o výměře 177 m2, ostatní plocha, v
k.ú. Polesí u Rynoltic. 



10)  schvaluje  pronájem pozemku p.č. 1956/1, část o výměře 150 m2, v k.ú. Rynoltice, od

2.5.2016 pro p. V. K., Rynoltice 198, za částku 1 Kč/m2/rok. 

11)  neschvaluje Žádost o spolufinancování poskytovaných sociálních služeb v roce 2016 pro
Centrum pro zdravotně  postižené Libereckého kraje o.p.s.,  Pobočka Liberec,  Zahradní
415/10, 460 01 Liberec.

Usnesení č.7/2016 z jednání Rady obce 26. 4. 2016
 Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:

1)      schvaluje  Žádost o souhlas vlastníka sousedních pozemků se stavbou „I/13 Jítrava –
Suchá“ pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310/2, PO BOX
386, 460 55 Liberec. 

2)      schvaluje  Cenovou nabídku č.  16NA00023 na dodávku a montáž topení do bytové
jednotky č. 2, v přízemí domu č. p. 25, st.p.č. 144 v k. ú. Rynoltice za nejnižší nabídku z
poptávkového řízení od Sdružení Klimeš & Kotek, Rynoltice 3, 463 53 Rynoltice. 

3)      schvaluje  uzavření  Smlouvy o dílo  č.  5/2016 se zhotovitelem Sdružení  Klimeš  &
Kotek, Rynoltice 3, 463 53 Rynoltice na dodávku a montáž topení do bytové jednotky č.
2, v přízemí domu č. p. 25, st.p.č. 144 v k. ú. Rynoltice a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy. 

4)      schvaluje pronájem bytu č. 2 v přízemí domu č.p. 25, st.p.č. 144  v k.ú. Rynoltice dle
přijatých pravidel pro žadatele p. R. R., Letná 237, 471 24 Mimoň  na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

5)      schvaluje  žádost  o  příspěvek  na  rekreaci  ze  sociálního  fondu  obce  pro  2  osoby
žadateli    p. J. K. 

6)      schvaluje  zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1248, o výměře 1739 m2, trvalý travní

porost a p.p.č. 1243/1, o výměře 931 m2, trvalý travní porost, vše v  k.ú. Rynoltice. 

7)      schvaluje  výpověď  dle Smlouvy o nájmu části  prostor budovy č.p.  98 k 29.4.2016
s výpovědní lhůtou 1 měsíc pro CAMPIETRO s.r.o., zastoupena jednatelem společnosti A.
Dostálem, Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

 

SPOZ

V měsíci květnu oslaví své životní jubileum:
paní Marie Kotková pan Jaroslav Kvasnička
paní Anna Rychlovská paní Brunhilda Huptychová

Gratulujeme !!!






