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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.4/2015 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Rynoltice ze dne 9. 12. 2015
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. Michal Svoboda
a Ing. Pavel Žatečka.
3) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Rynoltice ze
dne 9. 12. 2015.
4) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru.
5) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015
Příjmy navýšeny o:

338.502,- Kč

Výdaje navýšeny o:

232.832,- Kč

Financování:

105.670,- Kč

6) Zastupitelstvo obce Rynoltice pověřuje radu obce ke schválení případné konsolidační
položky transferu na hospodaření v lese dle smlouvy č. OLP/3737/2015 a smlouvy
č. OLP/3738/2015.
7) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje přebytkový rozpočet na rok 2016 v paragrafovém
znění.
Celkový příjmy rozpočtu ve výši
Kapitálové příjmy

11.046.100,- Kč
20.000,- Kč

Celkové zdroje ve výši

11.066.100,- Kč

Běžné výdaje ve výši

10.277.375,- Kč

Kapitálové výdaje ve výši
Celkové výdaje rozpočtu ve výši

453.072,- Kč
10.730.447,- Kč

Financování ve výši

335.653,- Kč

8) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej p.p.č 281/1, ostatní plocha, část o výměře
cca 430 m2, v k.ú. Rynoltice, za cenu zjištěnou podle cenového předpisu platného ke dni
uzavření smlouvy mezi obcí a Státním pozemkovým úřadem, podle kterého byl tento
pozemek a další obci převedeny v roce 2005 + náklady spojené s prodejem pozemku, pro
Ing. Arch. K. Š.
9)

Zastupitelstvo obce Rynoltice neschvaluje směnu p.p.č. 92/1, ostatní plocha, část o
výměře cca 200 m2, v k.ú. Jítrava pro p. J.H., Liberec a p. M.H., Jítrava za část p.p.č. 91 o
stejné výměře, v k.ú. Jítrava.

10)

Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.

11)

Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje plán společných zařízení v rámci komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Jítrava.

12)

Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Zakládací smlouvu Dobrovolného svazku obcí
„Mezi kopci“ včetně přiložených stanov dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jejím
podpisem.

13)

Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí ukončení činnosti ve finančním výboru
člena M. Rejzka k 30. 11. 2015.

14)

Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje nového člena finančního výboru Ing. Lenku
Štibrányiovou od 10. 12. 2015.

15) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Program rozvoje obce Rynoltice 2015-2020.
16)

Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje zásady úhrady nákladů na pořizování změn
územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů dle předložené tabulky.

17)

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.

Usnesení č.21/2015 z jednání Rady obce 3. 12. 2015
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1)

schvaluje Žádost o pronájem nebytových prostor – část ve stodole st.p.č. 331, v k.ú.
Rynoltice pro M. U., Černá Louže 3, 463 55 Rynoltice. Od 1.1.2016 na dobu neurčitou, ve
výši 300,- Kč/měsíc.

2)

schvaluje Souhlas s umístěním stavby – rekonstrukce skříně rozvaděče na p.p.č. 959/4,
v k.ú. Polesí u Rynoltic pro Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 268/6,
130 00 Praha 3 dle předložené přílohy. Pozemek bude uveden do původního stavu.

3)

schvaluje Žádost o souhlas vlastníka nemovitosti č.p. 97, v k.ú. Rynoltice s umístěním
sídla spolku pro SDH Rynoltice, starosta SDH M. Kolomý, Rynoltice 97, 463 55.

Usnesení č.22/2015 z jednání Rady obce 16. 12. 2015
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1)

revokuje usnesení č.20/2015 rady obce ze dne 12. 11. 2015, bod 1).

2)

schvaluje Odpisový plán na rok 2015 a odpisový plán na rok 2016 dle předloženého
návrhu (příloha č. 1 k originálu usnesení) pro ZŠ a MŠ Rynoltice, příspěvková organizace,
Rynoltice 200, 463 55.

3)

schvaluje Žádost o převod částky v závazných ukazatelích - ZŠ a MŠ Rynoltice,
příspěvková organizace, Rynoltice 200, 463 55 – převod částky 120.000,- Kč z účtu
ostatní služby na účet oprav.

4)

schvaluje Žádost o převod částky z rezervního fondu do fondu odměn a žádost o převod
částky v závazných ukazatelích - ZŠ a MŠ Rynoltice, příspěvková organizace, Rynoltice
200, 463 55 – převod částky 70.000,- Kč z rezervního fondu do fondu odměn a převod
částky 30.000,- Kč z účtu ostatní služby na účet mzdové náklady.

5)

schvaluje výpověď a námitku neplatnosti ke dni 31. 12. 2015 „Smlouvy o energetickém
poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie
a zemního plynu“ uzavřenou dne 30. 9. 2013 se společností Energie pod kontrolou,
obecně prospěšná společnost, Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, IČO: 29283272
(příloha č. 2 k originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem.

6)

schvaluje oznámení společnosti Energie Pro s.r.o. k Haltýři 686/13, Praha 8, 181 00 o
nesouhlasu s uzavřením Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny č. 100/1/489 a
Smlouvu o sdružených dodávkách zemního plynu č. 200/1/489, které neoprávněně
uzavřela společnost Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost, pro překročení
zástupního oprávnění (příloha č. 3 k originálu usnesení) a pověřila starostu jeho podpisem.

7)

pověřuje starostu v jednání o možném uzavření smlouvy o dodávkách elektřiny a
dodávkách zemního plynu s firmou ČEZ Prodej s.r.o, se sídlem Praha 4, Duhová 1/425,
140 53, IČO: 27232433.

8) schvaluje Nákup sypače SaMASZ SAND 600 za cenu 48.400,- Kč s DPH od
N&N Košátky s.r.o., Kropáčova Vrutice 111, 294 79.
9)

schvaluje Žádost o zakoupení zásahových hadic do výše 15.332,- Kč pro JSDH
Rynoltice.

10)

bere na vědomí Upozornění od velitele JSDH Rynoltice p. J. G. na špatný stav PS12
jako nutného vybavení zásahového vozidla A30.

Informace pro občany

Sazba poplatku za psy v roce 2016
(Dle OZV č. 5/2011 o místním poplatku ze psů)
První pes

200,-Kč

Druhý a každý další pes

400,-Kč

První pes-důchodci

100,-Kč

Druhý a každý další pes-důchodci

200,-Kč

Poplatek je splatný nejpozději do 15. 3. 2016.
Místní poplatek za odpady v roce 2016
(Dle OZV č. 2 /2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)
500,- Kč za osobu/ kalendářní rok – trvale bydlící
500,- Kč za rekreační objekt/ kalendářní rok
Svozový den pro komunální odpad je čtvrtek.
Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. března a do 30. září 2016.
Poplatek lze uhradit jednorázově nejpozději do 31. března 2016.
Poplatky je možno zaplatit hotově na pokladně Obecním úřadě v Rynolticích v úřední dny
PO, ST 8-12 13-17 nebo převodem na č.ú. 151978559/0300, do zprávy pro příjemce vždy
uvádějte příjmení a jméno poplatníka.

Separovaný (tříděný) odpad
PLASTY (barva žlutá), PAPÍR (barva modrá), SKLO (barva zelená), NÁPOJOVÉ
KARTONY (barva oranžová), DROBNÝ KOVOVÝ ODPAD (barva šedá)

Svoz kontejnerů:
PLAST – sváží se v sudé týdny ve středu (v letním období navíc 1 x za 14 dní liché pondělí)
PAPÍR – sváží se v liché týdny ve středu
SKLO – sváží se 1 x měsíčně
NÁPOJOVÉ KARTONY – sváží se 1 x měsíčně
KOVY – dle potřeby

SPOZ
V měsíci lednu oslaví své životní jubileum:
paní Jaroslava Škopová
pan Jaroslav Pfléger
pan Břetislav Urban

pan Josef Matýsek
pan Jiří Poupa

Gratulujeme!!!!!!!!!!!!!!
Vážení spoluobčané,
dovolte mi jménem Sboru pro občanské záležitosti Vám popřát mnoho osobních úspěchů,
spokojenosti a zdraví do celého Nového roku 2016.
Zároveň chci shrnout události v minulém roce, u kterých jsme byly.
Dne 18. ledna 2015 jsme se zúčastnily zápisu dětí do první třídy. Předaly jsme drobné dárky
celkem deseti dětem.
V únoru prvního jsme v naší obci přivítaly dva nové občánky. Byli to: Vojtěch Podzimek a
Jaroslav Skramuský, oba z Rynoltic. Při vítání vystoupily děti z mateřské školy. Děkujeme.
Dvanáctého dubna jsme spolupořádaly benefiční koncert v kostele sv. Barbory v Rynolticích,
na kterém vystoupila děvčata „Píšťalky“ z Liberce se svou učitelkou a děti ze základní školy.
Děkujeme.
V květnu sedmnáctého jsme
přivítaly nové občánky, tentokrát tři. Jan Rudolf Rejzek,
Veronika Kopecká a Justýna Pittnerová, všichni z Rynoltic. Opět zde vystoupily děti ze
školky.
24. června jsme byly v mateřské školce při pasování na školáky, celkem bylo pasováno devět
dětí. Všechny obdržely malý dárek.
Dne 26 téhož měsíce jsme školákům páté třídy , kteří se loučili s rynoltickou
předaly malé dárky.

školou

1. září jsme spolu s učitelkami přivítaly osm prvňáčků.
Dne čtrnáctého září jsme pro Vás pořádaly zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic. Účast byla
hojná, tak doufáme, že příští rok opět nezklamete.
V neděli 20. září jsme přivítaly nového občánka, byl jím Jan Vacek z Rynoltic. Do života ho
přivítaly děti z mateřské školky svými říkankami. Děkujeme.
V listopadu jsme pro Vás zajistily divadelní představení hry „ Na útěku“ hereček ze spolku
Tyl – Železný Brod paní Zdislavy Bohuslavové a členku Divadla F. X. Šaldy z Liberce paní
Jany Hejret Vojtkové. I přesto, že se divadelní představení uskutečnilo v tělocvičně, bylo
velmi vydařené. Po představení herečky s námi ještě rozprávěly a odpovídaly na naše dotazy.
Byla to velmi vydařená akce.
V listopadu jsme také při Památce zesnulých vzpomněly na všechny, kteří v tomto roce
odešli.

V prosinci desátého jsme uspořádaly Vánoční posezení pro seniory, které jsme kvůli
neshodám s nájemcem Kulturního domu v Rynolticích připravily opět v Polesí, v Pensionu U
Budulínka. Na vánočním posezením vystoupily děti z mateřské školy a nově i děti ze
základní školy. Všem učitelkám, paní ředitelce, rodičům i dětem moc děkujeme! Velký dík
patří panu Švandovi, který nám zajistil sponzorským darem dopravu pro všechny z Rynoltic i
Jítravy.
Chci touto cestou moc poděkovat dětem ze školky za výrobu krásných vánočních přáníček,
které obdrželi všichni senioři.
Také chci poděkovat za vstřícnost a spolupráci Základní a Mateřské škole v Rynolticích a
těším se na další spolupráci v novém roce. Poděkování patří všem paní učitelkám, paní
ředitelce i rodičům za jejich ochotu a trpělivost.
Dále v celém roce 2015 jsme rozesílaly blahopřání, kondolence, psaly naši kroniku a
gratulovaly jubilantům k jejich životnímu výročí.
Věra Mádrová, předsedkyně SPOZ
Sbor pro občanské záležitosti
Věra Mádrová, Irena Kubínková, Míla Krajhanzlová, Martina Patková ,Jiřina Vyhnálková,
Květoslava Chválovská

Učitelé ZŠ Rynoltice zvou všechny rodiče, návštěvníky a zájemce o vzdělávání dětí v naší
škole na Den otevřených dveří dne 15. ledna 2016 od 8 do 13 hodin
Můžete si prohlédnout prostory školy, ale i zhlédnout výuku ve vybrané třídě. Možnost
účastnit se výuky je v časech: 8,15 9,10 10,15 11,00. hod.

Zápis do 1. třídy školního roku 2016/2017 se koná v pátek 22. ledna 2016 od 14 do
17 hodin v budově Základní školy v Rynolticích
Vážení rodiče, nezapomeňte si přinést občanský průkaz a rodný list Vašeho dítěte
Vašim dětem narozeným od 1.9.2009 – 31.8.2010 a odkladovým nabízíme:
- výuku podle vlastního školního vzdělávacího plánu Škola pro všechny s motivací pro další
vzdělávání a praxi
- Individuální , pohodový přístup k Vašim dětem
- Od 1. třídy výuku anglického jazyka
- Výuku v moderních prostorech naší školy
- Využití školní družiny v době od 7,00 – 16,30 hodin

