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Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail rynoltice@iol.cz nebo v písemné podobě předat na 

podatelně obecního úřadu Rynoltice, vždy do 25. v měsíci. Za obsah příspěvků a jejich gramatickou podobu 

neneseme žádnou odpovědnost.   

 

Vážení spoluobčané, 
 

uplynulo zase více než čtvrt roku, kdy jsem se vás naposledy prostřednictvím novin pokusil informovat o tom, co 
u nás bylo je a bude. Jedinečnou příležitost, jak to zjistit i jiným způsobem, jsme ale měli také na konci ledna, kdy 
na sále našeho kulturního domu proběhla všeobecní debata s názvem „Přijďte na kus řeči – aneb jak chceme žít 
mezi kopci“.  
 

Nejprve bych chtěl ocenit každého, kdo jste na sál mohl přijít a přišel. I když už se mi dostali zpět i reakce, že to 
ne vždy úplně splnilo vaše představy o následném průběhu, s účastí a nakonec i s výsledkem jsme museli být 
naprosto spokojeni. Dokonce si i troufnu napsat, že účast mnohé z přípravného týmu i zaskočila. Stručné shrnutí 
naleznete uvnitř těchto listů, společně s odkazem na kompletní více než dvacetistránkový zápis, kdybyste měli 
chuť si opravdu podrobně přečíst, jak se celá dvoudenní diskuze odehrávala. 
 

Osobně musím přiznat, že zvlášť úvodní část pro mě nebyla moc příjemná. Byla to část, kde měl každý ideální 
příležitost říct, co ho štve nebo pálí. Na druhou stranu se dá říct, že až na opravdu jednotlivé případy a výjimky, 
nepadla výtka nebo problém, o kterém bychom nevěděli a nezkoušeli ho již nějak řešit. Samozřejmě nemůžeme 
říct, že by se to vždy podařilo. A padaly i hezké věci. Na rovinu jsou ale problémy, se kterými sami jen velmi těžko 
něco zmůžeme, například dopravu můžeme omezovat, jak to zákony dovolí (většinou nedovolí), ale s ukázněností 
řidičů uděláme jen velmi málo. Stejně tak se vzájemnou ohleduplností některých spoluobčanů a sousedů, ale ani 
tady si stále nejsem jistý, jestli vydávání dalších vyhlášek a omezujících opatření třeba na provádění hlučných 
činností nebo odpalování ohňostrojů něco změní. 
 

O tom všem se ale ještě jistě pobavíme. A to je asi ta nejdůležitější věc, která pro mě z toho celého vypadla. 
Evidentně je zde velká spousta lidí, kterým není život v obci lhostejný a zajímají se o něj. Ne vždy se k vám ale 
dostane informace, že už se v ledaskterých věcech něco děje. Zasedání zastupitelstva je asi pro získávání těchto 
informací až moc oficiální a ostatní zdroje nejspíš nejsou dostačující. V následujících měsících bych vás tedy rád 
začal zvát na „večery se starostou“, kde si s vámi rád popovídám o aktuálním dění v obci. Jistě bude o čem si 
povídat. Můžeme totiž rovnou přejít ke konkrétním výstupům celé debaty. 
 

Bylo zde několik konkrétních záměrů, které postupně získaly určité body. Jednoznačně ale vyplynulo, že většina 
zúčastněných by měla ráda k dispozici centrální sběrné místo na tříděné odpady. A jak už možná někteří z vás 
zaslechli, tohle je věc, kterou se tady zrovna v letošním roce chystáme změnit. Kromě vybudování společného 
sběrného místa chystáme kompletní změnu systému sběru a svozu komunálního odpadu. Už v prosinci jsem vás 
informoval, že bude navýšen místní poplatek za odpady na 650,- Kč. Náklady obce na likvidaci odpadů jsou ale 
stále ještě několikanásobně vyšší a změny, které se v budoucnu v odpadovém hospodářství chystají jistě k jeho 
zlevnění nepovedou. Zároveň si nemyslím, že by za odpad vyprodukovaný každým jednotlivým občanem měla 
doplácet obec. Již více než rok proto se zastupiteli naší obce připravujeme změnu, která by naopak odpady mohla 
zlevnit a přinést úsporu každému z nás. Už zbývá jen několik posledních kroků a my vám samozřejmě co nejdříve 
přineseme další podrobnosti.  
 

Vymyšlena byla také spousta dalších chvályhodných aktivit, které jistě poslouží pro další rozhodování 
zastupitelstva naší obce. Budu velmi rád, když i vy si najdete chvíli na přečtení alespoň krátkého souhrnu a moc 
rád si s vámi o tom při nejbližší příležitosti popovídám.  
 

Na závěr bych chtěl ještě jednou obrovsky poděkovat všem, kdo se podílel na přípravách a průběhu celé akce, 
které probíhaly už několik měsíců dopředu. Za mě to byla opravdu dobře odvedená práce. Sluší se samozřejmě 
také uvést, že celý projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje, společně s akcí Ukliďme Česko 
2018, kterou pro vás připravujeme i v letošním roce. Více uvnitř. 
 

Přeji vám všem příjemný příchod jara a snad už brzy také teplé slunečné dny. 
 

 Ing. Jan Vacek 
 starosta obce 



INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
 
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RYNOLTICE 
Starosta obce si Vás dovoluje pozvat na veřejné jednání Zastupitelstva obce Rynoltice, které se koná dne 
27.3.2019 (středa) od 17.30 hodin, v zasedací místnosti (budova základní školy č.p. 101 Rynoltice, 1. patro). 
Navržený program: 1. Zahájení zasedání – volba návrhové a ověřovací komise, schválení programu, 2. Kontrola 
usnesení, 3. Majetkoprávní úkony, 4. Informace starosty – dotační výzvy a projektové záměry obce, 5. Diskuse a 
závěr. 
 

SMS BRÁNA 
Kdo stále ještě nemá telefonní číslo v sms bráně obce Rynoltice a chce dostávat informace z obce, 
ať své telefonní číslo sdělí telefonicky na tel. 485 172 181 nebo zašle emailem na                      
rynoltice@iol.cz. 
 

 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 

Upozorňujeme, že pro veškeré platby (místní poplatek za psa, místní poplatek za odpady, nájmy pozemků) 
NEJSOU ZASÍLÁNY SLOŽENKY!!! 
Platbu lze provést v hotovosti na pokladně OÚ či bankovním převodem na č.ú. 151978559/0300, do 
poznámky uveďte příjmení a jméno poplatníka, počet osob v domácnosti. 

Místní poplatek za odpady je splatný do 31. 3. 2019, dle OZV č. 2 /2018 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Pozor! Od 1.1.2019 výše místního poplatku za odpady změněna! 
650,- Kč za osobu/ kalendářní rok – trvale bydlící; 650,- Kč za rekreační objekt 
 
Kolik obec na likvidaci odpadů vydává? 
Obec za likvidaci odpadu platí čím dál více, od letošního roku byla cena za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.navýšena o státem uznanou inflaci 
2,3%. Nezvyšuje se pouze cena, ale zvyšuje se i objem odpadů. Od roku 2007 obec poplatek nezvyšovala, ale 
náklady na likvidaci odpadu se mnohonásobně navýšily. Na jednoho obyvatele/rekreační objekt jsou reálné 
náklady ve výši 1.070,- Kč. Rozdíl tak hradí obec ze svého rozpočtu. 
 
Místní poplatek za psa byl splatný do 15. 3. 2019. dle OZV č. 5/2011 o místním poplatku ze psů 
Sazba poplatku za psy v roce 2019 nezměněna: 
První pes   200,-Kč   Druhý a každý další pes   400,-Kč 
První pes-důchodci  100,-Kč  Druhý a každý další pes-důchodci  200,-Kč 
 
Biologický odpad rostlinného původu (bioodpad) 
Od 1. dubna 2019 je opět možné odkládat do kontejneru, který je umístěn na parkovišti za restaurací Nikola. 
Do kontejneru patří např. tráva z údržby zeleně a zahrad, drobné větve, listy a nať ze zeleniny. 
Prosíme, pouze velké větve nevhazovat do kontejneru, ale pokládat vedle kontejneru! Často se stává, že drobné 
větve a tráva bývají odkládány mimo kontejner. 
 

TŘÍDĚNÝ ODPAD 
Neustále v kontejnerech na tříděný odpad i mimo něj nacházíme jiný odpad, než do nich patří. Pro efektivní 
využití těchto kontejnerů je potřeba zmenšit objem vytříděného odpadu. 
Tím, že bývá objem vyhozeného odpadu nezmenšen, kontejnery jsou rychle zaplněné. Buďte tak při třídění 
odpadu důslednější a myslete na to, že jsou tu kontejnery pro všechny a vyváží se 1 x za 14 dní. Kontejnery na 
plast se v období od května do září vyváží 1 x za týden (střídavě pondělí - středa). 
 
Základní informace pro správné třídění odpadu: 
Žlutý kontejner na plasty 
ANO – sem patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických 
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další 
výrobky u z plastů. Pěnový polystyren vhazujeme pouze v menších kusech. 
NE – nepatří sem mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných 
nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky. 
 
Modrý kontejner na papír 
ANO – sem patří například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky nebo knihy. Obálky 
s fóliovými okýnky můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze 
bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí. 



NE – naopak sem nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už 
nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice! 
 
Zelený kontejner na sklo 
ANO – lze vhazovat jakékoliv sklo, např. lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od 
kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. 
NE – nepatří sem keramika a porcelán, autosklo, zrcadla nebo drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné 
zálohované sklo patří zpět do obchodu. 
 
Oranžový kontejner na nápojový karton 
ANO – sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením 
do kontejneru řádně sešlápnout. 
NE - nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové 
kartony silně znečištěné zbytky potravin. 
 
SBĚRNÝ DVŮR OBCE RYNOLTICE (Areál firmy Purum s.r.o.) 
Je určen trvale bydlícím občanům Rynoltic, Jítravy, Černé Louže, Polesí a Nové Starosti s podmínkou, že mají 
uhrazen místní poplatek za odpady. Před předáním odpadu je nutné se obsluze prokázat občanským průkazem. 
Odebírané druhy odpadů: objemný odpad, který se nevejde do popelnic - nábytek, koberce, lino místo zpětného 
odběru elektrozařízení (v kompletním stavu) - domácí spotřebiče, ledničky, sporáky, baterie, monitory, zářivky. 
Pracovní doba: Středa 7 – 14 hod., každý sudý týden Sobota 8 - 12 hod. Limit na osobu 100 kg/rok. Obec 
Rynoltice je oprávněna nárokovat si úhradu nákladů překročením limitu původci odpadu. 
 
SBĚR PAPÍRU PRO ZŠ A MŠ RYNOLTICE 
ZŠ a MŠ Rynoltice v průběhu celého roku sbírá papír (noviny, časopisy, knihy, letáky, kancelářský papír, kartony), 
který lze odkládat do velkého modrého kontejneru umístěného před malou školou v Rynolticích u vchodu do 
jídelny. I zde je potřeba odkládat krabice rozložené!!! 
 
UKLÍZEJTE ZA SVÝM PSEM 
Apelujeme na pejskaře, aby uklízeli za svým psem! Košů na psí exkrementy je v obci několik. 
 

 
UKLIĎME SVĚT! UKLIĎME ČESKO! UKLIĎME NAŠI OBEC! 
Letos je to již po třetí, co jsme se připojili do úklidové akce, která proběhla a probíhá na území 
celé České republiky. Přidejte se k nám ze všech částí obce, v sobotu 6. 4. 2019, sraz v 8:30 
před Obecním úřadem. Rozdělíme se do skupin a vyčistíme určená místa v jednotlivých částech 
obce. Jednorázové pytle i rukavice budou k dispozici… 
 

 
 
SPOZ 

Srdečně blahopřejeme občanům, kteří oslavili nebo oslaví významná životní jubilea: 
 
leden  Jiří Koprnický   Anna Mocová 

  Vladimír Valta   Josef Matýsek 
 
únor    Milan Horák   Zlatuška Záveská 

  Jaroslava Bartalová  Jiřina Stárková 
Drahomíra Hlavničková  Marie Hanzlová 

             Josef Konývka   Věra Nevařilová 
 
březen  Vladimír Ende                 Miluška Chudá 

                Věra Langpaulová  Josef Sehnal 
          Ilse Kvapilová   Jaroslav Marek 
                Hana Švandová                 Marie Smejkalová 
 

duben  Jaroslav Pošusta                 Jarmila Záhonová 

              Helga Mádlová                   Božena Poupová 
  Marie Havránková   František Bláha 
 
 
 



Vážení spoluobčané, 
dovolte mi jménem Sboru pro občanské záležitosti Vám popřát mnoho splněných osobních přání, pohody,       
spokojenosti a zdraví do celého nového roku 2019. 
Zároveň chci shrnout události v minulém roce, u kterých jsme byly. 
Dne 25. února 2018 jsme přivítali nové občánky, kterých bylo šest. Přivítání se zúčastnilo jen pět, jedni rodiče se 
omluvili. Celkem jsme vítali čtyři chlapce a jednu slečnu. Své vystoupení předvedly děti z mateřské školky,      
kterým moc děkujeme.  
V březnu 22. jsme organizovaly Velikonoční posezení pro seniory v Kulturním domě v Rynolticích. Vystoupily 
děti ze Základní školy a Mateřské školy Rynoltice, které předvedly se svým dramatickým kroužkem divadelní hry. 
Také vystoupily malé mažoretky z Hrádku nad Nisou. Zahrála nám skupina C-Styl k poslechu i tanci. Všem vy-
stupujícím, rodičům i všem učitelkám moc děkujeme.  
Dvacátého dubna 2018 proběhl zápis do školy, kde jsme dětem, kterých bylo u zápisu celkem třináct, předaly malé 
dárky. Ve škole plnily různé indiánské úkoly. 
Třetího června jsme přivítali nové občánky. Tentokrát bylo pět dětí, jedni rodiče se nedostavili, takže jsme vítaly 
dva chlapce a dvě holčičky. Starosta je se svým slavnostním projevem uvítal v naší obci. Vystoupení dětí                
z  mateřské školky bylo skvělé. Děkujeme rodičům i paní učitelce.  
V červnu proběhlo Pasování na školáka, kterého se zúčastnilo dvanáct dětí. Dostaly malý dárek a přání krásných 
prázdnin, které je čekaly. Ve škole jsme se rozloučily s pátou třídou, celkem deset dětí bude dojíždět v září do 
okolních škol. Všem jsme přály příjemné prázdniny a všem učitelkám pořádný odpočinek a nabrání sil. Všem 
učitelkám a personálu Základní a Mateřské školky Rynoltice jsme předaly kytičku. 
Třetího září jsme ve škole uvítaly nové prvňáčky, kterých nastoupilo dvanáct, obdržely od nás psací potřeby a pro 
zkrášlení prvního dne ve škole malou kytičku. 
Ve středu 19. září jsme pořádaly Zájezd na výstavu Zahrada Čech do Litoměřic. 
V listopadu jsme také při Památce zesnulých vzpomněly na všechny, kteří v tomto roce odešly. 
V prosinci třináctého jsme pro Vás pořádaly Vánoční posezení, opět v našem Kulturním domě v Rynolticích. Na 
programu bylo vystoupení skupiny z Liberce „Jizerský bodlák“ - skotské tance a vystoupení mladých finalistů 
Mistrovství ČR junioři ve standardních a latinskoamerických tanců Jan Kolařík a Monika Martinů. K tanci a    
poslechu zahrála skupina „Jedeme dál“. Díky iniciativě pana starosty, i když v KD chyběl nájemník, který by 
zajistil občerstvení, si myslím, že i s touto potíží jsme se nějak vypořádaly a alespoň základ jsme zajistily. Při 
tomto posezení jsme měly historicky nejvyšší účast, za což Vám opravdu děkujeme a také podle zpětných reakcí 
se Vám posezení líbilo. Co dodat, těšíme se na příště! 
Všichni přítomní návštěvníci senioři od nás obdrželi drobné pohoštění a dárek spjatý s vánočními svátky. 
Chci touto cestou moc poděkovat vstřícnosti pana starosty Jana Vacka, jak při svozu i odvozu z okolních vesniček, 
tak za spolupráci při celé organizaci. 
Také chci poděkovat za spolupráci a podporu Základní a Mateřské škole v Rynolticích a těším se další v novém 
roce. Poděkování patří všem učitelkám, paní ředitelce i rodičům za jejich ochotu a trpělivost. 
Dále v celém roce 2018 jsme rozesílaly blahopřání, kondolence, psaly naši kroniku a gratulovaly významným 
jubilantům. Osobních návštěv jsme absolvovaly celkem čtyřicetšest. 
 
Sbor pro občanské záležitosti 
Věra Mádrová, Irena Kubínková, Míla Krajhanzlová, Martina Patková, Květa Chvalovská 
 
 
ZŠ a MŠ RYNOLTICE 
        
„Den otevřených dveří“ – dne 12. 4. 2019 od 8 do 13 hodin 
Učitelé ZŠ Rynoltice zvou všechny rodiče a jejich, kteří mají zájem o vzdělávání dětí v naší škole. Můžete si 
prohlédnout prostory školy, ale i zhlédnout výuku ve vybrané třídě, a to v časech: 8.15; 9.10; 10.15; 11.00. 
 
„Jarní dílničky“ – dne 13. 4. 2019 od 9 do 13 hodin 
Přijďte si vyrobit jarní a velikonoční ozdoby do hlavní budovy ZŠ Rynoltice. 
 
„Zápis do 1. třídy školního roku 2019/2020“ – dne 26. 4. 2019 od 14 do 17 hodin 

Vašim dětem narozeným od 1. 9. 2012 - 31. 8. 2013 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 hod. 

 
Vážení rodiče, nezapomeňte si přinést občanský průkaz a rodný list Vašeho dítěte. 
 



 

Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení ředitelského volna 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Rynoltice, okres Liberec, příspěvková organizace,  se rozhodla na dny 
6. 5. a 7. 5. 2019 vyhlásit ředitelské volno. Mateřská škola i základní škola bude tyto dny uzavřena. Technické   
důvody – školení zaměstnanců a revize. 
   Mgr. Kateřina Rožcová 

 
 
PODĚKOVÁNÍ Z POLESÍ 
Děkujeme obci za akce uskutečněné v období adventu. Rozsvěcení vánočních stromů bylo krásné. Já bych se o svá 
vnoučata bála, ale andělky byly kouzelné, dětský sbor též a sólistka velmi nadaná. O týden později jsme navštívili 
benefiční koncert v kostele sv. Barbory. Pod vedením Mistra Veleho jsme vyslechli krásný zpěv, jazz i slova, a  
měli jsme báječnou  průpravu na vánoční koledy. Pro mne adventní prosinec vyvrcholil koncertem pěveckého 
sboru Ještěd  a jím perfektně provedená Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Paní sbormistryně Pálková, všichni 
sólisté - Eliška Mervartová, Eliška Sedláčková, Jiří Černý a Josef Kovačič a úžasný sbor Ještěd nám dopřáli 
překrásnou slavnost. Myslím, že v kostele jsme všichni zažili opravdovou radost. Děkujeme. 

            
          Za vděčné Polesáky, Vlasta Novotná 

 
JE TO VTIP NEBO NENÍ  
Tři „hasičárny“, v jedné vsi- jestli vtip tak nepovedený. Začněme tou první - tu postavila obec pro partu nadšenců 
už před sto lety na svou dobu – moderní - se sušákem na hadice a místem pro stříkačku. Dopravu k ohni 
zajišťovali místní sedláci vlastními potahy. Ještě i po válce měli někteří na vratech ceduli - požární přípřež. 
Další parta nadšenců - naši tátové a dědové - nastoupila po válce. Vybaveni motorovou stříkačkou, trofejním 
hasičským vozem pak auty od armády. Ustavil se sbor a při vyhlášení poplachu-zvukem martinek z gramofonové 
desky pouštěné do místního rozhlasu - kdo měl čas mazal k ohni. Jo to byla doba, doba, kdy při námětovém 
cvičení nestačila délka hadic a tak se oheň přitáhl blíž ke stříkačce. Krásná doba. Jenže ta se mění, a jak přibývalo 
víc vybavení víc techniky, začalo školení, výcvik měl řád a stará zbrojnice už nestačila. Stále stojí a je využívána 
obcí, doufejme, že se o ni postará i nadále jako o jednu z dominant obce. 
 A další parta se pustila do stavby větší budovy v tzv. akci „Z“  vyhovující vzrůstajícím potřebám. Stáním pro dva 
vozy, skladem, sociálkou i klubovnou. S přibývajícím vybavením bylo nutno ji ještě jednou přistavět. Jenže znovu 
se mění a stoupají nároky na moderní a patřičně vybavenou zbrojnici. Ta stávající bude po přestavbě dál sloužit už 
ne hasičům, ale snad dětem a škole. 
A je dobře, že tu stále máme partu nadšených dobrovolníků, kteří pokračují v “hasičině“, vlastně už to jsou 
poloprofíci, specializovaní na různé druhy zásahů a s tím souvisí i úroveň zázemí, kterou potřebují ke své činnosti. 
A máme tu třetí - hasičárnu - tedy v plánu. Přestavbou stodoly u silnice. Větší počet stání pro požární techniku a 
její údržbu, sklady, pořádné sociální zařízení a doufám i klubovní a školicí místnost atd. Dnes už opravdu nestačí v 
teplácích skočit do auta a hurá k ohni. 
Nepřísluší mi zaobírat se náklady či plánováním stavby, je to jen pokus o vysvětlení těch „TŘÍ HASIČÁREN“      
v obci. Protože myslet si každý můžeme leccos, ale je třeba si uvědomit, že tito nadšenci chrání naše životy a 
majetky. 
   Milan Dlouhý 
                                               

 

    FK RYNOLTICE 
 

Jarní sezóna je tady!!! 
 
 

„Rynoltice jsou po zimě bod za prvním…“ 
 
V Rynolticích je vše při starém. Trenérem je Petr Hruška, vedoucí Jaroslav Vacek st. Neodešel zatím nikdo, 
naopak je v Rynolticích nově brankář Dobřichovský (Poděbrady), což je náhrada za Kubínka (přetržený vaz 
v koleni). „S umístěním jsme spokojeni. Cíl, pohybovat se v popředí do 5. místa, platí. Uvidíme, na co to bude 
stačit na konci,“ říká Tomáš Vacek, sekretář a střelec pěti branek. Problémy v současné době v „Rynkách“ 
neregistrují, klub je zajištěn. „Jako všude, máme strach o počet lidí. V I. A třídě je hodně zápasů, a tak snad zdraví 
vydrží. Jediné, co nás trápí, je otázka počtu lidí v létě, kdy máme hlášené nějaké konce kariéry. Takže uvidíme, 
jakou soutěž přihlásíme a zda budou dva týmy jako teď,“ dodává T. Vacek. 
Příprava proběhla už tradičně tréninky v Heřmanicích a soustředěním v Nymburku. Přípravný zápas byla jen 
Česká Lípa (1:6). 
             Článek z Fotbalové přílohy Libereckého deníku 
 



 

 

Jak chceme žít mezi kopci aneb Přijďte na kus řeči 
 

Kulturní dům v Rynolticích, 25. – 26. ledna 2019 
Veřejná diskuse, kterou připravovala skupina místních aktivních občanů, se konala díky 
iniciativě obce a s podporou Libereckého kraje. K přípravným setkáním jsme se scházeli od 
června 2018. Naším cílem bylo připravit veřejnou diskusi o současnosti a budoucnosti naší 
obce tak, aby přišli lidé ze všech částí obce, místní i chalupáři, zkrátka všichni, komu na naší 
obci záleží.  
 

Děkujeme: 
• všem, kdo se podíleli na přípravě veřejné debaty 
• paní ředitelce, paním učitelkám a všem dětem, které se zamýšlely nad Rynolticemi, Jítravou, Novou 

Starostí, Polesím a Černou Louží a jejichž kresby a texty jsme si mohli v  pátek i v sobotu prohlédnout 
• všem, kdo napekli a nabídli vynikající občerstvení 
• všem, kdo zapůjčili kroniky a historické fotografie na promítání a výstavu  
• všem, kdo se podíleli na výzdobě sálu 
• za přípravu programu pro děti a hlídání po dobu veřejné debaty 
 

V pátek se debaty zúčastnilo asi 120, v sobotu asi 50 občanů Rynoltic. Zúčastnili se občané ze všech částí obce 
s výjimkou Černé Louže. V pátek odpoledne a vpodvečer jsme mluvili především o současném životě v obci, 
zatímco v sobotu jsme jednali o tom, co je třeba zlepšit, a navrhovali jsme, jak to udělat.  
 

Pátek 25. 1. 2019  od 17.30 
Začali jsme společně v sále kulturního domu krásně vyzdobeném obrázky dětí ze základní školy. V diskusi jsme 
se řídili domluvenými pravidly a na velké papíry jsme zapisovali vše, co bylo řečeno.  
Co se nám v našich obcích líbí? Velkou chválu sklidila škola a školka, paní učitelky i kuchařky a šikovné děti; 
líbí se nejrůznější společenské a sportovní akce a je jich spousta; výborně pracují spolky a sdružení; v čele obce 
stojí pracovitý starosta, který se přičiňuje o prospěch obce; k občanům se dostávají informace několika různými 
způsoby;  pořádá se hodně akcí pro děti; líbí se nám krajina a příroda v okolí.  
Co nám nevyhovuje? Nebezpečné silnice bez chodníků; málo aktivní občané; některé neopravené památky, 
například kostely; odpadky v lesích; celkově problémy s tříděním odpadu;  nedostatečná spolupráce a komunikace 
mezi jednotlivými částmi obce; chybí příležitosti ke koupání; v některých místech nevyhovuje infrastruktura (stav 
vodovodu, tlak vody, pokrytí signálem a internetem, neopravené cesty, málo obchodů apod.).   
Rynoltice v datech 
Pan starosta Vacek krátce připomněl některé důležité informace o obci. 
Máme 783 obyvatel (o 20 víc než 2018); 15 nemovitostí v obecním vlastnictví; staráme se o 14 km silnic, 2 
hřbitovy, 3 rybníky, les, drobné památky, veřejné osvětlení; příjmy obce jsou asi 15 milionů, provoz asi 10 mil. 
korun, investice a opravy 5 mil. korun 
Jak to vidí děti? 
Místní děti ve škole nakreslily krásné plakáty, do nichž vepsaly, co se na životě v obci líbí a nelíbí jim. Která místa 
považují za příjemná a která jsou nebezpečná. Názory dětí krásně doplňují svět dospělých bystrým pohledem 
z druhé strany. Školáci nemají předsudky, říkají, co si myslí a nebojí se, že někoho urazí. Proto zde uvádíme i 
výběr nejzajímavějších dětských nápadů a postřehů. 
Důležité názory, které se často opakovaly: 
Chceme semafory (retardér) na hlavní silnici; opravit koupaliště v Polesí; fotbalové hřiště je prima; máme rádi 
Pohádkový les; máme rádi louky a procházky po lese; chceme skatepark a prolézačky pro větší (lanový park); 
máme rádi Sloní kameny a školu; chceme opravit kostel; chceme odstranit skládku v lese u Jítravy 



 

...a ještě několik individuálních zajímavostí: 
Máme rádi pekárnu v Jítravě; bojíme se starého a opuštěného kostela v Jítravě; stáje Jítrava jsou moc hezké; chtěli 
bychom opravit hřbitov, tenisový kurt u fotbalového hřiště a budovy za fotbalovým hřištěm; areál Oseva je 
ošklivý; udělejme Rynoltickou olympiádu; lidé neuklízejí hovínka po psech; chceme ptačí farmu (nebo obchod se 
zvířaty) 
 

Pak jsme se rozdělili do 6 menších debatních skupin, abychom mohli podrobněji mluvit o všem, co je pro dobrý 
život v obci důležité, a abychom vybrali ty nejdůležitější věci, kterými se potřebujeme zabývat. Jsou to 
například:  
Činnost a podpora spolků a jejich spolupráce s obcí, školou a podnikateli; soudržnost všech částí obce; možnosti 
ke koupání a úprava cyklostezky; činnost dobrovolníků, např. vedoucích pohybových kroužků; zachování 
společenských a sportovních akcí; mít v obci dostupnou potřebnou péči (lékař, sociální služby); ještě více 
příležitostí ke vzdělávání; možnost volnočasových aktivit (sportoviště, kroužky, koupaliště); vyšší bezpečnost v 
obci (chodníky, dodržování rychlosti na silnicích, osvětlení); bydlení (obecní byty, pozemky, ubytovna); zlepšení 
odpadového hospodářství (kanalizace, pevné odpady); zatraktivnění zajímavých míst a jejich propojení;  klid o 
víkendu – sousedská tolerance; rozumný rozvoj cestovního ruchu; udržení stávajících podmínek pro podnikání; 
dostupnost veřejné dopravy.  
Sobota 26.1.2019 od 14.00 
Sobotní program jsme zahájili vystoupením mluvčích pátečních pracovních skupin, kteří ostatním účastníkům 
představili klíčová témata k diskusi.  Z pátečních klíčových témat, která se navzájem prolínala a souvisela, jsme 
vytvořili návrh pěti témat k sobotní diskusi. Dvě témata jsme nakonec spojili dohromady a vznikly tedy 4 debatní 
skupiny, které diskutovaly o tom, co vše by se dalo zlepšit a jak to udělat.  
 

Témata k sobotní diskusi 
A) Bezpečný pohyb v propojené obci a krajině 
B) Komunikace, spolupráce, bydlení a služby v obci  
C) Aktivní a zajímavý život  
D) Čistá obec 
 

Skupina A: Bezpečný pohyb v propojené obci a krajině 
Jaké vidíme problémy, čeho chceme dosáhnout?  
Napojení cyklostezky (směr Jablonné), napojení na hřebenovku; chodníky Rynoltice (hlavně pod mostem); 
chodník/varianta staré cesty Jítrava – částečně podél hlavní silnice; Černá Louže: bezpečné napojení pro pěší a 
cyklo (+okruh); hlavní tah – zpomalení, osvětlení zastávek a přechodů, zklidňující prvky (retardéry, semafory); 
obchvat Rynoltic; lepší cesty k zajímavým místům (včetně případné cyklostezky – Sloní kameny, Havran, 
Vápeňák, les, kopec nad Jítravou; vlaky a autobusy každé 2 hodiny, ale jezdí současně – proč není rozestup 1 
hodiny (např. bus/vlak/bus)? Nyní jede bus i vlak, pak 2 hodiny nic; není svoz dětí do školy z různých částí obce; 
koupaliště 
Návrhy projektů a řešení 
(ty nejdůležitější označeny tučně) 

 bezpečnost hlavního tahu Rynoltice-Jítrava (osvětlení přechodů a zastávek a neosvětlených částí, 
zpomalení dopravy, světelný hlásič rychlosti, retardéry, radar včetně foto, částečně chodníky) 

 cyklostezky (směr Jablonné, napojení na hřebenovku) 
 začít budovat/vymýšlet okružní stezku „mezi kopci“, obnova starých cest 
 rozhledna nad Jítravou 
 chodníky – Černá Louže, Rynoltice-Janovice a jiná nebezpečná místa  
 funkční pořádné koupaliště 
 lepší koordinace dopravy vlak-bus – oslovit dopravce 
 minibus pro školáky 

 

Skupina B: Komunikace, spolupráce, bydlení a služby v obci   
Jaké vidíme problémy, čeho chceme dosáhnout?  
Komunikace obce s občany; spolupráce obce, spolky, škola, podnikatelé; propojení všech částí obce; komunikace 
spolků s občany; stavební rozvoj obce; služby 
Návrhy projektů a řešení 
(ty nejdůležitější označeny tučně) 

 nový redaktor novin 
 noviny 1-2krát do měsíce 
 FB (facebook) skupina lidí ochotných zapojit se (pomáhat) + sms kontakty od lidí 
 večery se starostou 
 na www stránkách obce místní „Tipservis“, ve zpravodaji nabídka a poptávka 
 kalendář akcí VŠECH spolků – osobní setkání 
 rozšíření kulturní komise o dobrovolníky 
 osadní výbory zapojit do práce spolků (OV+spolek+obec+škola) 
 byty pro seniory, se službou 



 

Skupina C: Aktivní a zajímavý život v obci 
Jaké vidíme problémy, čeho chceme dosáhnout?  
Na akce chodí více místních; pořád je zájem o akce pro děti; pořádají se akce pro seniory a je na nich hojná účast; 
využíváme toho, co máme (divadlo); akce pro zralý věk; zábava pro mladistvé (? skatepark); II. stupeň neztrácí 
kontakt s obcí; rozšíření nabídky knihovny – čtecí koutek, káva; fungují drobnější neformální akce – kino v garáži; 
propagace – víc lidí ví o akcích (a včas se o nich dozvědí); využíváme rozhlasu, ne každý má FB; vzájemný 
respekt, respekt k organizátorům 
Návrhy projektů a řešení 
(ty nejdůležitější označeny tučně) 

 tištěný zpravodaj a seznam akcí do schránek 
 pořadatelé informují obecní úřad o akcích, které pořádají 
 osobní pozvánky – zveme se navzájem 
 pořadatelé komunikují (společné plánování termínů, scházení vedoucích spolků) 
 tištěný program akcí (a zpravodaj s fotografiemi po akci)  
 kalendář akcí na rok dopředu 
 nabalujme na jádro 
 rodiče se domluví a povedou pohybové aktivity pro děti 
 prostor v knihovně (koutek) 
 obnovit ochotnické divadlo 
 spartakiáda 
 roztleskávačky každého věku 

 

Skupina D: Čistá obec 
Jaké vidíme problémy, čeho chceme dosáhnout?  
Důsledná práce svozové společnosti (nyní nechávají odpadky, neuklidí vše); vhodnější nádoby na odpad (nyní 
malé nádoby, nedostatečné otvory pro vhození rozměrnějšího odpadu); lidé respektují naplněnost nádob (co se 
nevejde, vyhodí jindy); dostatečná (vyšší) frekvence svozu odpadu; obec si likviduje odpady sama, obec je 
nezávislá na svozové společnosti; jsou funkční příkopy podél silnic; obnovení propustků; dešťová voda odtéká, 
kudy má; čisté rybníky; funkční kanalizace; lokální čističky u domů; čistý a otevřený Rynoltický potok (od krámu 
do Panenského potoka v trubce); každý objekt má vyřešené splaškové odpady; nedělní klid; snížený hluk; noční 
klid od psů; není skládka na „Písečáku“ 
 
Návrhy projektů a řešení 
(ty nejdůležitější označeny tučně) 

 obec nakoupí techniku pro likvidaci a svoz odpadu 
 vizualizace „jak se chovat“ u odpadkových nádob 
 fotopasti u odpadových nádob 
 obec pomůže občanům budovat čističky 
 obec informuje občany o plánech s likvidací odpadu 
 obec zřídí sběrný dvůr – centrální sběrné místo 
 vyhláška omezující hluk (víkend, neděle) 
 je realizován projekt obnovy protipožární nádrže v Jítravě 
 informovat občany a organizovat úklidové akce (dobrovolníci, svépomocné čištění vodních ploch a 

potoka) 
 snížení znečištění kouřem 
 obnovit protipožární nádrž (v Jítravě) 
 vodní zdroje jsou udržovány čisté 
 místní komunikace udržované v čistotě (bahno – zodpovědnost za vyčištění) 

 

Na závěr jsme se sešli společně nad návrhy konkrétních kroků/projektů z pracovních skupin. Některé návrhy 
byly opravdu náročné, a ačkoli by velmi přispěly ke zlepšení života v obci, jejich realizace není v silách 
samotných občanů či vedení obce (například „bezpečnost hlavního tahu – osvětlení přechodů a tmavých částí, 
přechody, zpomalení dopravy, světelný hlásič rychlosti, radar, chodníky“). Jiné návrhy se mohou podařit 
společným úsilím aktivních občanů (například „rodiče se domluví a povedou pohybové aktivity pro děti“).  
 

Při závěrečném bodování konkrétních kroků/projektů jsme měli na mysli tři věci: 
• dáváme své hlasy těm projektům, které máme za nejpotřebnější a pro život v obci nejpřínosnější 
•  dáváme hlasy těm projektům, na nichž jsme ochotni se osobně nějak podílet, pomoci 
• dáváme hlasy s vědomím, že jedná-li se o aktivity, jejichž realizace se neobejde bez vedení obce, má naše 

bodování funkci doporučení zastupitelstvu; konečné rozhodnutí je v rukou zastupitelů. 
 
 
 
 



 
Každý z přítomných měl k dispozici 6 hlasů, které mohl rozdělit maximálně mezi 3 záměry/projekty. 
Výsledek hlasování vidíme v tabulce.   
název projektu počet hlasů 
Obec zřídí centrální sběrné místo  34 
Rodiče se domluví a povedou pohybové aktivity pro děti  28 
Bezpečnost hlavního tahu – osvětlení přechodů a tmavých částí, přechody, zpomalení dopravy, 
světelný hlásič rychlosti, radar, chodníky  25 
Okružní stezka "Mezi kopci" 20 
Vyhláška omezující hluk (víkend/neděle)  20 
Koupaliště  15 
Společné plánování akcí  (obec, spolky, osadní výbory, škola), osobní setkání, kalendář akcí  15 
Tištěný program akcí a zpravodaj s fotografiemi po akci 12 
Chodníky – Černá Louže, Rynoltice - Janovice a jiná nebezpečná místa  9 
Informovat občany a organizovat úklidové akce  7 
Facebooková komunita – lidé ochotní zapojovat se, pomáhat + sms kontakty od lidí  4 
Koordinace dopravy, oslovit dopravce – rovnoměrné rozložení autobus-vlak během dne  2 
Na webu obce rubrika „Místní tipservis“ ; ve zpravodaji nabídka a poptávka  1 
 

Loučíme se a děkujeme 
Na závěr poděkoval pan starosta všem, kdo věnovali svůj čas a energii zlepšení života v obci a všem, kdo se na 
přípravě a uskutečnění veřejné debaty podíleli. Ivana Hujerová připomněla, že veřejnou debatu finančně podpořil 
Liberecký kraj – děkujeme! 
 

(pozn. celý záznam naleznete na webu obce v sekci Plánované akce – Rok 2019 - Veřejná debata – 
Jak chceme žít mezi kopci? – KD Rynoltice 25.- 26.1.2019 v odkazu: http://www.rynoltice.cz/wp-
content/uploads/Rynoltice_zaznam.pdf ) 
 

Usnesení č. 6/2018 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice ze dne 12. 12. 2018 
1) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Soňa Starečková Postlová a Ing. 

Kristýna Holubová. 
2) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Roman Martinec a Mgr. Petra 

Urbanová. 
3) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Rynoltice se změnou pořadí 

bodu, a to přesunutí bodu č. 4 Schválení určeného zastupitele ve věcech územního plánování, před bod č. 8 
Informace starosty. 

4) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí Žádost č.j. 907/2018 (sl. K. N.) ze dne 12.11.2018 o prodej 
pozemku p.č. 831/1, trvalý travní porost, o výměře 2665 m2, v k.ú. Jítrava. Pozemek je v současné době 
v pronájmu na dobu neurčitou, zastupitelstvo obce nemá v úmyslu pozemek prodávat. 

5) Zastupitelstvo obce Rynoltice revokuje usnesení č. 3/2018 zastupitelstva obce ze dne 26. 6. 2018, bod 6). 
6) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek st. p. č. 331 zastavěná plocha a 

nádvoří, o výměře 579 m2, včetně zemědělské stavby (stodoly) bez č.p./č.e., v k.ú. Rynoltice, za stanovenou 
minimální cenu 700.000,- Kč. 

7) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Smlouvu č. 1377/2018 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti s budoucím povinným Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
IČ: 70889988, kdy předmětem smlouvy je zřízení a provozování stavby „Rynoltice – likvidace OV pro bytový 
dům č.p. 233 na st.p.č. 432“,  dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

8) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje nabytí pozemku p.č. 1441, ostatní plocha , o výměře 270 m2, v k.ú. 
Jítrava, od p. L. G., 460 06 Liberec, za cenu 10,- Kč/m2 + náklady související s prodejem a p.č. 1440/1, ostatní 
plocha, o výměře 396 m2, v k.ú. Jítrava, od     p. J. M., 460 06 Liberec, za cenu 10,- Kč/m2 + náklady 
související s prodejem. 

9) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle 
předloženého návrhu. 

10) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje schodkový rozpočet obce Rynoltice na rok 2019     v paragrafovém 
znění. 
Celkový příjmy rozpočtu ve výši  18.867.430,70 Kč  
Běžné výdaje ve výši    12.074.136,20 Kč    
Kapitálové výdaje ve výši   14.870.000,-    Kč    
Celkové výdaje rozpočtu ve výši  26.944.136,20 Kč 
Financování ve výši      8.076.705,50 Kč 

11) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje upravené Rozpočtové opatření č. 8/2018 
Příjmy navýšeny o: 3.009.958,- Kč, Výdaje navýšeny o: 155.625,- Kč, Financování:  - 2.854.333,- Kč. 



12) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Ing. Petra Schlösingera jako určeného zastupitele obce pro jednání s 
pořizovatelem ve věcech územního plánování. 

13) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 22. 11. 2018. 
14) Zastupitelstvo obce Rynoltice pověřuje kontrolní výbor ke kontrole ubytovacích zařízení v obci Rynoltice a 

jejích částech, tzn. zkontrolovat fyzicky ubytovací knihy a porovnat je s výkazy ubytovacích zařízení 
předkládané na Obecní úřad. Dále pověřuje kontrolní výbor ke kontrole nájemních smluv na nebytové prostory, 
zda jsou ze stran nájemců dodržovány pronajaté metry čtvereční. 

15) Zastupitelstvo obce Rynoltice jmenuje za zřizovatele do školské rady Základní školy a Mateřské školy 
Rynoltice, okres Liberec, příspěvkové organizace, Rynoltice 200, 463 53, Mgr. Petru Urbanovou a p. Soňu 
Starečkovou Postlovou. 

16) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje koncept úpravy individuálního odkanalizování v okrajových částech 
obce Rynoltice v kombinaci s centrálním odkanalizováním v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého 
kraje. 

 
Usnesení č. 1/2019 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice ze dne 20. 2. 2019 

1) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Soňa Starečková Postlová a Ing. 
Kristýna Holubová. 

2) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Martin Kotek a p. Markéta 
Žatečková. 

3) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Rynoltice tak, jak byl vyvěšen na 
úřední desce. 

4) Zastupitelstvo obce Rynoltice revokuje usnesení č. 4/2018 ze dne 20. 9. 2018, bod 9). 
5) Zastupitelstvo obce Rynoltice souhlasí s převzetím úseku silnice od staničení 0,000 km do staničení 1,067 km, 

silnice ev. číslo III/2718, nacházející se na pozemcích p.č. 2077 a p.č. 2086/1 v k.ú. Polesí u Rynoltic, od 
Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, za 
podmínky opravy vodovodního řadu a opravy povrchu. 

6) Zastupitelstvo obce Rynoltice pověřuje starostu obce účastnit se elektronické dražby, k nabytí pozemku p.č. 
18/2, zahrada, v k.ú. Jítrava, podíl ½, po kterém vede obecní komunikace, za cenu max. do 10 tis. Kč. 

7) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje komisi, a to členy rady obce (Ing. J. V., p. S. S. P., p. J. G., Mgr. P. U., 
Ing. P. S.) pro otevírání obálek s nabídkami na  „Prodej stavebního pozemku p. č. 331 včetně zemědělské 
stavby v k.ú. Rynoltice“ a „Prodej pozemku p. č. 2249/1 a p.č. 2248, v k.ú. Rynoltice“. Otevírání obálek 
proběhne dne 28.2.2019 od 15.30 hodin, v zasedací místnosti, v budově malé školy č.p. 101, Rynoltice. 

8) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
obce Rynoltice č. S 1/2019 – s p. J. P. – předsedou spolku FK RYNOLTICE z.s. 

9) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace z 
rozpočtu obce Rynoltice č. S 2/2019 – s Ing. P. S. – předsedou spolku Jítrava, z.s. 

10) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
obce Rynoltice č. S 3/2019 – s MUDr. G. K. 

11) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
obce Rynoltice č. S 4/2019 – s p. P. Z. – předsedou spolku Černá Louže-Polesí. 

12) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
obce Rynoltice č. S 5/2019 – s p. J. H. – starostou SDH Rynoltice. 

13) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování s Vypůjčitelem p. Z. P. a p. I. 
P., oba trvale bytem, 463 53 Rynoltice, jejímž předmětem je domácí čistírna odpadních vod na pozemku 
Vypůjčitele st.p.č. 344/1 a p.p.č. 2231/4, v k.ú. Rynoltice, v rámci projektu „Rynoltice – likvidace odpadních 
vod, dle výzvy 17/2017 MŽP“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

14) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby ve prospěch obce, jako právo 
věcné, za účelem domácí čistírny odpadních vod na dotčeném pozemku st.p.č. 344/1 a p.č. 2231/4, v k.ú. 
Rynoltice, ve vlastnictví p. Z. P. a p. I. P., oba trvale bytem, 463 53 Rynoltice, na dobu 10 let od podpisu 
smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Právo stavby se zřizuje bezúplatně. 

15) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování s Vypůjčitelem p. N. S., 
trvale bytem, 463 53 Rynoltice, jejímž předmětem je domácí čistírna odpadních vod na pozemku Vypůjčitele 
st.p.č. 344/2, p.p.č. 2231/6 a 2231/7, v k.ú. Rynoltice, v rámci projektu „Rynoltice – likvidace odpadních vod, 
dle výzvy 17/2017 MŽP“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

16) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby ve prospěch obce, jako právo 
věcné, za účelem domácí čistírny odpadních vod na dotčeném pozemku st.p.č. 344/2, p.č. 2231/6 a 2231/7, v 
k.ú. Rynoltice, ve vlastnictví p. N. S., trvale bytem, 463 53 Rynoltice, na dobu 10 let od podpisu smlouvy a 
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Právo stavby se zřizuje bezúplatně. 

17) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování s Vypůjčitelem p. P. H. a p. J. 
H., oba trvale bytem, 463 53 Rynoltice, jejímž předmětem je domácí čistírna odpadních vod na pozemku 
Vypůjčitele st.p.č. 380 a p.p.č. 448/2, v k.ú. Rynoltice, v rámci projektu „Rynoltice – likvidace odpadních vod, 
dle výzvy 17/2017 MŽP“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 



18) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby ve prospěch obce, jako právo 
věcné, za účelem domácí čistírny odpadních vod na dotčeném pozemku st.p.č. 380 a p.č. 448/2, v k.ú. 
Rynoltice, ve vlastnictví p. P. H. a p. J. H., oba trvale bytem, 463 53 Rynoltice, na dobu 10 let od podpisu 
smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Právo stavby se zřizuje bezúplatně. 

19) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování s Vypůjčitelem p. V. H., 
trvale bytem, 463 53 Rynoltice, jejímž předmětem je domácí čistírna odpadních vod na pozemku Vypůjčitele 
st.p.č. 191 a p.p.č. 367, v k.ú. Rynoltice, v rámci projektu „Rynoltice – likvidace odpadních vod, dle výzvy 
17/2017 MŽP“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

20) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby ve prospěch obce, jako právo 
věcné, za účelem domácí čistírny odpadních vod na dotčeném pozemku st.p.č. 191 a p.č. 367, v k.ú. Rynoltice, 
ve vlastnictví p. V. H., trvale bytem, 463 53 Rynoltice, na dobu 10 let od podpisu smlouvy a pověřuje starostu 
podpisem této smlouvy. Právo stavby se zřizuje bezúplatně. 

21) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování s Vypůjčitelem p. A. D. a p. 
M. D., oba trvale bytem, 463 53 Rynoltice, jejímž předmětem je domácí čistírna odpadních vod na pozemku 
Vypůjčitele st.p.č. 185 a p.p.č. 139, v k.ú. Rynoltice, v rámci projektu „Rynoltice – likvidace odpadních vod, 
dle výzvy 17/2017 MŽP“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

22) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby ve prospěch obce, jako právo 
věcné, za účelem domácí čistírny odpadních vod na dotčeném pozemku st.p.č. 185 a p.č. 139, v k.ú. Rynoltice, 
ve vlastnictví p. A. D. a p. M. D., oba trvale bytem, 463 53 Rynoltice, na dobu 10 let od podpisu smlouvy a 
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Právo stavby se zřizuje bezúplatně. 

23) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování s Vypůjčitelem p. V. E. a p. J. 
E., oba trvale bytem, 463 53 Rynoltice, jejímž předmětem je domácí čistírna odpadních vod na pozemku 
Vypůjčitele st.p.č. 181 a p.p.č. 152, v k.ú. Rynoltice, v rámci projektu „Rynoltice – likvidace odpadních vod, 
dle výzvy 17/2017 MŽP“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

24) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby ve prospěch obce, jako právo 
věcné, za účelem domácí čistírny odpadních vod na dotčeném pozemku st.p.č. 181 a p.č. 152, v k.ú. Rynoltice, 
ve vlastnictví p. V. E. a p. J. E., oba trvale bytem, 463 53 Rynoltice, na dobu 10 let od podpisu smlouvy a 
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Právo stavby se zřizuje bezúplatně. 

25) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování s Vypůjčitelem p. M. V. a p. 
Z. V., oba trvale bytem, 463 53 Rynoltice, jejímž předmětem je domácí čistírna odpadních vod na pozemku 
Vypůjčitele st.p.č. 166 a p.p.č. 1958/51, v k.ú. Rynoltice, v rámci projektu „Rynoltice – likvidace odpadních 
vod, dle výzvy 17/2017 MŽP“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

26) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby ve prospěch obce, jako právo 
věcné, za účelem domácí čistírny odpadních vod na dotčeném pozemku st.p.č. 166 a p.č. 1958/51, v k.ú. 
Rynoltice, ve vlastnictví p. M. V. a p. Z. V., oba trvale bytem, 463 53 Rynoltice, na dobu 10 let od podpisu 
smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Právo stavby se zřizuje bezúplatně. 

27) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování s Vypůjčitelem p. J. K. a p. J. 
K., oba trvale bytem, 463 53 Rynoltice, jejímž předmětem je domácí čistírna odpadních vod na pozemku 
Vypůjčitele st.p.č. 159, p.p.č. 146 a 1678/13, v k.ú. Rynoltice, v rámci projektu „Rynoltice – likvidace 
odpadních vod, dle výzvy 17/2017 MŽP“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

28) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby ve prospěch obce, jako právo 
věcné, za účelem domácí čistírny odpadních vod na dotčeném pozemku st.p.č. 159, p.č. 146 a 1678/13, v k.ú. 
Rynoltice, ve vlastnictví p. J. K. a p. J. K., oba trvale bytem, 463 53 Rynoltice, na dobu 10 let od podpisu 
smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Právo stavby se zřizuje bezúplatně. 

29) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování s Vypůjčitelem p. J. M. st. + 
ml., p. M. M. st. + ml., všichni trvale bytem, 463 53 Rynoltice, jejímž předmětem je domácí čistírna odpadních 
vod na pozemku Vypůjčitele st.p.č. 192/1 a p.p.č. 364/2, v k.ú. Rynoltice, v rámci projektu „Rynoltice – 
likvidace odpadních vod, dle výzvy 17/2017 MŽP“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

30) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby ve prospěch obce, jako právo 
věcné, za účelem domácí čistírny odpadních vod na dotčeném pozemku st.p.č. 192/1 a p.č. 364/2, v k.ú. 
Rynoltice, ve vlastnictví p. J. M. st. + ml. a p. M. M. st. + ml., všichni trvale bytem, 463 53 Rynoltice, na dobu 
10 let od podpisu smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Právo stavby se zřizuje bezúplatně. 

31) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování s Vypůjčitelem p. M. K., 
trvale bytem, 463 53 Rynoltice, jejímž předmětem je domácí čistírna odpadních vod na pozemku Vypůjčitele 
st.p.č. 202, p.p.č. 198/3 a 1929, v k.ú. Rynoltice, v rámci projektu „Rynoltice – likvidace odpadních vod, dle 
výzvy 17/2017 MŽP“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

32) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby ve prospěch obce, jako právo 
věcné, za účelem domácí čistírny odpadních vod na dotčeném pozemku st.p.č. 202, p.č. 198/3 a 1929, v k.ú. 
Rynoltice, ve vlastnictví p. M. K., trvale bytem, 463 53 Rynoltice, na dobu 10 let od podpisu smlouvy a 
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Právo stavby se zřizuje bezúplatně. 

33) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování s Vypůjčitelem p. M. S. a p. 
Z. S., oba trvale bytem, 463 53 Rynoltice, jejímž předmětem je domácí čistírna odpadních vod na pozemku 



Vypůjčitele st.p.č. 200/1, p.p.č. 1931 a 198/11, v k.ú. Rynoltice, v rámci projektu „Rynoltice – likvidace 
odpadních vod, dle výzvy 17/2017 MŽP“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

34) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby ve prospěch obce, jako právo 
věcné, za účelem domácí čistírny odpadních vod na dotčeném pozemku st.p.č. 200/1, p.č. 1931 a 198/11, v k.ú. 
Rynoltice, ve vlastnictví p. M. S. a p. Z. S., oba trvale bytem, 463 53 Rynoltice, na dobu 10 let od podpisu 
smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Právo stavby se zřizuje bezúplatně. 

35) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování s Vypůjčitelem Společenství 
vlastníků jednotek Rynoltice 235, se sídlem Rynoltice 235, 463 53, IČ 28728289, jejímž předmětem je domácí 
čistírna odpadních vod na pozemku Vypůjčitele st.p.č. 431, v k.ú. Rynoltice, v rámci projektu „Rynoltice – 
likvidace odpadních vod, dle výzvy 17/2017 MŽP“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

36) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování s Vypůjčitelem OSBD 
Liberec, se sídlem Kamenická 1213, Liberec 6, IČ: 00224138, jejímž předmětem je domácí čistírna odpadních 
vod na pozemku Vypůjčitele st.p.č. 434, v k.ú. Rynoltice, v rámci projektu „Rynoltice – likvidace odpadních 
vod, dle výzvy 17/2017 MŽP“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

37) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci výzvy Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 1/2019/117D8210, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210H 
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, na projekt „Volnočasové hřiště pro rodiče a 
děti v obci Rynoltice“.    V případě získání dotace zastupitelstvo obce souhlasí s plným dofinancováním 
projektu z vlastních zdrojů. 

38) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci výzvy Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 1/2019/117D8210, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210B 
Podpora obnovy sportovní infrastruktury, na projekt „Víceúčelové hřiště Rynoltice“. V případě získání dotace 
zastupitelstvo obce souhlasí s plným dofinancováním projektu z vlastních zdrojů. 

39) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje podání žádosti o dotaci z Krajského úřadu Libereckého kraje z oblasti 
podpory Životní prostředí a zemědělství – programu č. 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny na „Obnovu 
kamenného podstavce s litinovým křížem na p.p.č. 892, v k.ú. Jítrava“. V případě získání dotace zastupitelstvo 
obce souhlasí s plným dofinancováním projektu z vlastních zdrojů. 

40) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje podání žádosti o dotaci z Krajského úřadu Libereckého kraje 
z Programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, U4 – nákup elektrického čerpadla 
a U6 a) – pořízení hadic C a B. V případě získání dotace zastupitelstvo obce souhlasí s plným dofinancováním 
projektu z vlastních zdrojů. 

41) Zastupitelstvo obce Rynoltice souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva 
obce p. J. G., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 84, odst. 2, písm. p). 

42) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2019 
Příjmy navýšeny o: 161.784,- Kč, Výdaje navýšeny o: 545.850,- Kč, Financování: 384.066,-Kč.  

 
Usnesení č. 12/2018 z jednání Rady obce 27. 11. 2018 

Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení: 
1) nedoporučuje zastupitelstvu obce prodej pozemků p.č. 2249/1, zahrada, o výměře 164 m2 a p.č. 2248, 

zahrada, o výměře 156 m2, vše v k.ú. Rynoltice pro p. O. Š., 463 53 Rynoltice. 
2) schvaluje Pronájem pozemku p. č. 1714/10, ostatní plocha, část o výměře 51 m2, v k.ú. Jítrava,  pro p. J. P. a p. 

R. P., Jítrava, 463 53 Rynoltice, od 2.1.2019, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, za částku 1,- 
Kč/m2/rok a pověřuje starostu uzavřít smlouvu o nájmu pozemku. 

3) bere na vědomí Žádost č.j. 949/2018 (p. L. T.) ze dne 19.11.2018 o prodej pozemku p.č. 2083/1, ostatní 
plocha, část o výměře  cca 32 m2, v k.ú. Polesí u Rynoltic. 

4) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2083/1, ostatní plocha, část o výměře cca 32 m2, v k.ú. 
Polesí u Rynoltic. Ve zveřejněném záměru bude uvedena minimální kupní cena za 1 m2 dle Zásad prodeje 
pozemků ve vlastnictví obce Rynoltice schválené Zastupitelstvem obce dne 26.9.2017 usnesením č. 4/2017, v 
bodě 9). 

5) bere na vědomí Žádost č.j. 907/2018 (sl. K. N.) ze dne 12.11.2018 o prodej pozemku p.č. 831/1, trvalý travní 
porost, o výměře 2665 m2, v k.ú. Jítrava. Žádost bude předložena zastupitelstvu obce k projednání na veřejné 
jednání. 

6) bere na vědomí Výpověď smlouvy o nájmu pozemku ze dne 21.9.2016 od p. P. D., 460 01 Liberec 2, bez 
uvedení důvodu, kdy předmětem nájmu je pozemek p.č. 12, trvalý travní porost, o výměře 579 m2 a p.č. 
1712/3, ostatní plocha, o výměře 202 m2, vše v k.ú. Jítrava a souhlasí tak s ukončením nájmu ke dni 
31.12.2018. 

7) bere na vědomí Žádost č.j. 954/2018 ze dne 21.11.2018 o vyjádření k umístění mobilního přístavku na 
pozemek p.č. 1672//8, v k.ú. Rynoltice od žadatele p. B. V., Rynoltice. 

8) souhlasí s umístěním mobilního přístavku na pozemek p.č. 1672/8, v k.ú. Rynoltice, ve vlastnictví manželů p. 
B. V. a p. H. V., pro p. B. V., Rynoltice, 463 55, za podmínky, že přístavek bude plnit funkci zařízení stavby a v 
rozhodnutí stavebního úřadu bude uvedeno, s jakou stavbou je jeho umístění spojeno. 

9) bere na vědomí Žádost č.j. 953/2018 ze dne 21.11.2018 o vyjádření k připravované opravě a novostavbě lesní 
cesty „K chatě – slepá“  od Koleník & syn, projekce, Valdštejnská 282/15, 460 01 Liberec, IČ: 13340204. 



10) souhlasí s realizací opravy a novostavby lesní cesty „K chatě – slepá“, dle rozsahu uvedeného v žádosti a dle 
předložené situace stavby, za podmínky, že pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví obce, které by mohly být 
dotčené stavbou, budou uvedeny do původního stavu, pro Koleník & syn, projekce, Liberec, IČ: 13340204 
(investor Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Ještěd, Liberec, IČ: 421 96 451). 

11) bere na vědomí Žádost č.j. 909/2018 ze dne 14.11.2018 o příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů za žáka 
dojíždějícího do ZŠ praktická a speciální, Jablonné v Podještědí, na rok 2019, od zřizovatele Město Jablonné v 
Podještědí, náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí. 

12) schvaluje Poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč pro Město Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 22, 471 25 
Jablonné v Podještědí, IČ: 00260576, na úhradu neinvestičních nákladů za žáka dojíždějícího do Základní 
škola praktická a Základní škola speciální, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace na rok 2019. 

13) schvaluje uzavření Darovací smlouvy dle předloženého návrhu, na provoz příspěvkové organizace Základní 
škola praktická a Základní škola speciální, Jablonné v Podještědí na rok 2019 s Městem Jablonné v Podještědí, 
náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ: 00260576 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

14) bere na vědomí Sdělení k upomínce č. I. ze dne 31.10.2018, II. ze dne 8.11.2018 a III. ze dne 15.11.2018 pro 
Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33 a, 140 00 Praha, s tím, že se k nim obec již jednou vyjadřovala a 
celá věc je tímto uzavřena. 

15) bere na vědomí podanou nabídku pod č.j. 970/2018 ze dne 26.11.2018 na „Pronájem nebytových prostor KD 
Rynoltice“ a pověřuje starostu vyzvat zájemce p. T. L., IČ: 42465117, k bližšímu seznámení se Smlouvou o 
nájmu prostoru sloužícího k podnikání a s dalšími podmínkami. 

16) bere na vědomí rozhodnutí č. j. 2/2018 ředitelky Základní školy a Mateřské školy Rynoltice, okres Liberec, 
příspěvková organizace ze dne 19. 11. 2018 týkající se uzavření mateřské školy od 22. prosince do 2. ledna 
2018, důvodem jsou vánoční prázdniny. Zahájení provozu mateřské školy bude ve čtvrtek 3. ledna 2019. 

17) schvaluje Žádost o přesun finančních prostředků z účtu energií ve výši 150.000,- Kč na účet mzdy a z účtu 
oprav ve výši 50.000,- Kč na účet služby, zřízené příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola 
Rynoltice, Rynoltice 200, 463 55 a tím souhlasí se změnou závazných ukazatelů. 

18) schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Rynoltice, Rynoltice 200, 463 55, ve výši 160.000,- Kč, na účet oprav a tím souhlasí se změnou 
závazného ukazatele. 

19) schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2018. Příjmy navýšeny o: 60.000,- Kč; Výdaje navýšeny o: 60.000,- Kč. 
 

Usnesení č. 13/2018 z jednání Rady obce 18. 12. 2018 
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení: 
1) schvaluje Dodatek ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadů č. 222/400181/006/06 ze dne 

31.5.2006 se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 do 30. 6. 
2019 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jeho podpisem (příloha č. 1 k originálu usnesení). 

2) schvaluje Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Rynoltice, okres Liberec, 
Rynoltice 200, 463 55, na rok 2019 dle předloženého návrhu. 

3) schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Rynoltice, 
okres Liberec, Rynoltice 200, 463 55, na období 2020-2021 dle předloženého návrhu. 

4) schvaluje Žádost o přesun finančních prostředků z účtu oprav ve výši 160.000,- Kč na účet mzdy, zřízené 
příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Rynoltice, Rynoltice 200, 463 55 a tím souhlasí se 
změnou závazných ukazatelů. 

5) neschvaluje Pronájem nebytových prostor KD Rynoltice pro p. T. L., se sídlem podnikání 1. máje 354/45, 460 
07 Liberec, IČ: 42465117, jelikož nepřistoupil na podmínky uvedené ve Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 
k podnikání. 

6) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor restaurace k provozování hostinské činnosti v 
budově č.p. 221, st.p.č. 372, v k.ú. Rynoltice, dle předloženého návrhu zpracovaného ve spolupráci s JUDr. I. 
K. včetně Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího, která by měla být zájemci přijata bez výhrad. Termín 
zveřejnění záměru pro přijetí nabídek do 5.2.2019, 12. hod., předpokládaný počátek nájmu od 1.3.2019. 

7) schvaluje Cenovou nabídku ze dne 10.12.2018 na výměnu okapů na bytovém domě č.p. 25, Rynoltice, ve 
vlastnictví obce Rynoltice od p. J. Z., Nová Starost, IČ: 87176637 (neplátce DPH) v celkové výši 29.737 Kč, 
dále pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo a jejím podpisem. 

8) schvaluje navýšení cenové nabídky ze dne 13.5.2018 za zpracování projektové dokumentace na realizaci 
projektů „Centrum pro opětovné využití výrobků v obci Rynoltice“ a „Vybudování sběrného místa v obci 
Rynoltice“, na celkovou výši 64.130,- Kč s DPH, pro projekční kancelář KFJ s.r.o., Komenského 527, 281 63 
Kostelec nad Černými lesy, IČ: 06295533. 

9) schvaluje Cenovou nabídku na zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt „Víceúčelové hřiště Rynoltice“ 
od společnosti EUMONIA, s.r.o., Hodkovická 52/52, 460 06 Liberec VI – Rochlice, zastoupena Ing. M. M., 
jejíž předmětem je příprava, kompletace a podání žádosti do podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a 
rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj, dotační titul 117d8210B Podpora obnovy sportovní 
infrastruktury, dle výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019, č.j.: MMR-50992/2018-52, ve 
výši 10.890,- Kč včetně DPH 21%. 

10) schvaluje Plán zimní údržby v obci Rynoltice na rok 2019 dle předloženého návrhu. 



11) souhlasí z titulu vlastníka pozemku p.č. 1021/1 a p.č. 2076/2, vše v k.ú. Polesí u Rynoltic s umístěním stavby 
pod názvem „Rynoltice-Černá Louže, k.ú. Polesí u Rynoltic, vodovodní přípojka pro č.e. 20“ a s překopem 
místní komunikace za účelem provedení vodovodní přípojky, dle předloženého situačního zákresu z data 
12.2018, pro investora p. H. Z., 182 00 Praha 8, s podmínkou uvést pozemky ve vlastnictví obce do původního 
stavu. 

12) bere na vědomí Žádost č.j. 987/2018 (p. P. D.) ze dne 5.12.2018 o pronájem pozemků p.č. 136/1, zahrada, o 
výměře 812 m2; p.č. 136/2, zahrada, o výměře 260 m2 a p.č. 135, ostatní plocha, o výměře 37 m2, vše v k.ú. 
Jítrava. 

13) schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky p.č. 136/1, zahrada, o výměře 812 m2; p.č. 136/2, zahrada, 
o výměře 260 m2 a p.č. 135, ostatní plocha, o výměře 37 m2, vše v k.ú. Jítrava, za minimální cenu 1 Kč/m2/rok, 
dle Ceníku obce Rynoltice schváleného Zastupitelstvem obce dne 26.9.2017 usnesením č. 4/2017, v bodě 8). 

14) schvaluje Poskytnutí daru ve výši 14.500,- Kč pro p. K. S., 463 53 Rynoltice, na úpravu prostranství kolem 
nádraží v Rynolticích a pověřuje starostu uzavřením a podpisem darovací smlouvy. 

15) schvaluje Změnu rozpisu rozpočtu č. 2 v paragrafu Veřejné osvětlení a Požární ochrana. Jedná se o změnu 
položek dle skutečnosti. 

 
Usnesení č. 1/2019 z jednání Rady obce 15. 1. 2019 

Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení: 
1) bere na vědomí podanou nabídku pod č.j. 037/2019 ze dne 14. 1.2019 na „Nájem nebytových prostor v č.p. 

98, Rynoltice“ a pověřuje starostu vyzvat zájemce p. DOAN HAI HA, IČ: 64022404, k bližšímu seznámení se 
Smlouvou o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a s dalšími podmínkami. 

2) bere na vědomí Žádost č.j. 035/2019 ze dne 14.1.2019 o přehodnocení smluvního vztahu „Nájmu nebytových 
prostor“ v domě č.p. 233, Rynoltice  od p. P. S., v zastoupení nájemníků bytového domu č.p. 233, Rynoltice a 
ukládá starostovi odpovědět na tuto žádost. 

3) bere na vědomí Výpověď z nájmu nebytových prostor v panelovém domě č.p. 233, ke dni 28.2.2019, od 
nájemce p. M. K., Rynoltice, 463 53, a zároveň souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu a podnájmu 
nebytových prostor ze dne 23.4.2007 dohodou, ke dni 28.2.2019, s p. M. K., Rynoltice. 

4) bere na vědomí Informaci pod č.j. 036/2019 ze dne 14.1.2019 o poškození atiky-oplechování na domě č.p. 
233, Rynoltice od p. P. S., Rynoltice, 463 53 a ukládá starostovi zajistit odbornou osobu k prověření poškození 
atiky a následné opravě. 

5) bere na vědomí Žádost č.j. 041/2019 ze dne 15.1.2019 o uzavření smluvního vztahu k objektu č.p. 25, 
Rynoltice, za účelem poskytování služeb elektronických komunikací od společnosti Artemis NET s.r.o., 
Aloisina Výšina 532/88, 460 15 Liberec, IČ: 03879364. 

6) schvaluje Uzavření smluvního vztahu za účelem umístění vysílacího zařízení včetně instalace následných 
vnitřních telekomunikačních rozvodů a provozování zařízení zajišťující veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací dle zák. č. 127/2005 Sb. v objektu domu č.p. 25, Rynoltice (ve vlastnictví obce), od 
1.2.2019, na dobu neurčitou, za částku 2.000,- Kč/rok bez DPH se společností Artemis NET s.r.o., Aloisina 
Výšina 532/88, 460 15 Liberec, IČ: 03879364 a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o nájmu prostor dle 
předloženého návrhu. 

7) bere na vědomí Žádost č.j. 033/2019 ze dne 14.1.2019 o prodloužení Smlouvy o nájmu části nemovitosti č. 
46312 ze dne 14.3.2000 od společnosti Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, 
IČ: 25788001. 

8) schvaluje zveřejnění záměru změny ve Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 46312 na pronájem části pozemku p.č. 
626/10, ostatní plocha, část o výměře 100 m2 z celkových     1 144 m2 v k.ú. Jítrava, kterou dojde k úpravě 
doby nájmu s účinností od 1.3.2019 do 31.12.2030. 

9) bere na vědomí Žádost č.j. 05/2019 ze dne 4.1.2019 o stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení (DSP) 
stavby „Cyklostezka podél silnice I/13 (E442) úsek Jítrava (obec Rynoltice)“ od  AF-CITYPLAN s.r.o., 
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČ: 47307218. 

10) souhlasí s Dokumentací pro stavební řízení stavby „Cyklostezka podél silnice I/13 (E442) úsek Jítrava (obec 
Rynoltice)“, dle předloženého návrhu ze dne 12/2018 a to bez připomínek, pro AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 
1275/13, 140 00 Praha 4, IČ: 47307218. 

11) bere na vědomí Žádost č.j. 1019/2018 (p. P. J. a p. K. J.) ze dne 21.12.2018 o prodej pozemku p.č. 2083/1, 
ostatní plocha, část o výměře cca 28 m2, v k.ú. Polesí u Rynoltic. 

12) revokuje usnesení č. 11/2018 rady obce ze dne 6. 11. 2018, bod 11). 
13) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 2249/1, zahrada, o výměře 164 m2 a p.č. 2248, zahrada, o 

výměře 156 m2, vše v k.ú. Rynoltice, minimálně za cenu 250 Kč/m2 (podle Územního plánu obce zastavitelná 
plocha) + náklady související s prodejem, formou obálkové metody. Termín zveřejnění do 28.2.2019 15. hod. 

14) schvaluje Dodatek č. 14 ke smlouvě č. 222/400181/006/06 o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci 
Rynoltice se Společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 do 
30.6.2019. 

15) schvaluje Cenovou nabídku ze dne 7.1.2019 na zaměření haly, podklad pro sběrné místo, dle předloženého 
návrhu ve výši 12.000,- Kč bez DPH/14.520,- Kč s DPH 21%, od Ing. R. H., projektová činnost ve výstavbě, 
463 43 Český Dub, IČ: 75228548. 



16) bere na vědomí Informace ve věci možné spolupráce od společnosti REMA AOS, a.s., Antala Staška 510/38, 
140 00 Praha 4, IČ: 04675151, což je subjekt, který požádal Ministerstvo životního prostředí o udělení 
autorizace obalové společnosti ve smyslu zákona o odpadech a sděluje, že obec je připravena s nimi jednat, ale 
musí být jasné a známé podmínky a podoba smlouvy s touto společností. Ta zatím nebyla předložena, a proto 
obec pokračuje ve spolupráci se společností EKO-KOM. 

17) schvaluje Cenovou nabídku ze dne 15.1.2019 na zajištění technického dozoru investora (TDI) stavby 
„Rekonstrukce požární zbrojnice Rynoltice“ dle předloženého návrhu, od Ing. R. H., projektová činnost ve 
výstavbě, 463 43 Český Dub, IČ: 75228548 (příloha č. 1 k originálu usnesení). 

18) schvaluje Cenovou nabídku na zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt „Volnočasové hřiště pro rodiče 
a děti v obci Rynoltice“ od společnosti TNT Consulting, s.r.o., Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, IČ: 
25528114, jejíž předmětem je kompletace příloh a zpracování žádosti, zajištění podání žádosti do podprogramu 
117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj, dotační titul 117d8210H 
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, ve výši 11.495,- Kč včetně DPH 21%. 

19) schvaluje výpověď ke dni 31.1.2019 Smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově bez č.p., stojící na 
pozemku st.p.č. 358 (areál bývalé Osevy), v k.ú. Rynoltice ze dne 15.3.2018, pro p. M. S., Rynoltice, 463 53, a 
to z důvodu využití prostor pro potřeby obce (pro zavedení vlastního systému likvidace odpadů). Výpovědní 
lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícího po doručení výpovědi, tj. od 1.2.2019 
do 30.4.2019. 

20) schvaluje Cenové ujednání na rok 2019 pro dodávku tepla v Rynolticích č.p. 233 a dohodu o zálohách na 
dodávku tepla pro rok 2019 (prodej tepla z domovní kotelny v Rynolticích č.p. 233) se společností Proven, 
s.r.o., Všelibice-Budíkov 5E, 463 48 Všelibice, IČ: 62740822. 

21) neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro SNÍLEK o.p.s., Staré Splavy č.ev. 253, 471 63 Doksy, IČ: 
26640007. 

22) schvaluje Zásady hospodaření se sociálním fondem dle předloženého návrhu. 
23) schvaluje Poskytnutí příspěvku na kulturu a sport na základě vnitřní směrnice č. 1/2018    k tvorbě a použití 

sociálního fondu obce a Zásad hospodaření – bod 4) ve výši 1.950,- Kč, dle faktury č. 2019002 pro 
zaměstnankyni obce p. J. K. 

24) schvaluje Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018. 

25) bere na vědomí Žádost č.j. 039/2019 ze dne 15.1.2019 o povolení k uspořádání veřejného závodu 20. 
Mezinárodního cyklomarathonu horských kol Lužickými horami – Malevil Cup 8.6.2019 od Pakli sport klub, 
z.s., Zdislavy z Lemberka 437, 471 25 Jablonné  v Podještědí a uděluje souhlas ke vstupu na pozemky a 
komunikace, které spadají do správy obce Rynoltice, s podmínkou, že nedojde k jejich záměrnému 
poškozování a případné nedostatky včetně následného úklidu budou odstraněny. 

26) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. 1249/1, vodní plocha, o výměře 6740 m2 a p.č. 
1249/2, vodní plocha, o výměře 9108 m2, vše v k.ú. Rynoltice („Rybníky Rynoltice“). Pachtýř musí dodržovat 
podmínky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Termín pro podání nabídek 28.2.2019 do 12.hod. 

27) schvaluje Změnu rozpisu rozpočtu č. 3 dle předloženého návrhu. 
 

Usnesení č. 2/2019 z jednání Rady obce 5. 2. 2019 
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení: 
1) schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s uživatelem p. Z. P. a p. I. P., oba trvale bytem Rynoltice, při 

pořízení domácí čistírny odpadních vod na pozemku Uživatele v rámci projektu „Rynoltice – likvidace 
odpadních vod, dle výzvy 17/2017 MŽP“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

2) schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s uživatelem p. N. S., trvale bytem Rynoltice, při pořízení domácí 
čistírny odpadních vod na pozemku Uživatele v rámci projektu „Rynoltice – likvidace odpadních vod, dle 
výzvy 17/2017 MŽP“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

3) schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s uživatelem p. P. H. a p. J. H., oba trvale Rynoltice, při pořízení 
domácí čistírny odpadních vod na pozemku Uživatele v rámci projektu „Rynoltice – likvidace odpadních vod, 
dle výzvy 17/2017 MŽP“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

4) schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s uživatelem p. V. H., trvale bytem Rynoltice, při pořízení domácí 
čistírny odpadních vod na pozemku Uživatele v rámci projektu „Rynoltice – likvidace odpadních vod, dle 
výzvy 17/2017 MŽP“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

5) schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s uživatelem p. A. D. a M. D., oba trvale bytem Rynoltice, při 
pořízení domácí čistírny odpadních vod na pozemku Uživatele v rámci projektu „Rynoltice – likvidace 
odpadních vod, dle výzvy 17/2017 MŽP“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

6) schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s uživatelem p. V. E. a p. J. E., oba trvale bytem Rynoltice, při 
pořízení domácí čistírny odpadních vod na pozemku Uživatele v rámci projektu „Rynoltice – likvidace 
odpadních vod, dle výzvy 17/2017 MŽP“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

7) schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s uživatelem p. M. V. a p. Z. V., oba trvale bytem Rynoltice, při 
pořízení domácí čistírny odpadních vod na pozemku Uživatele v rámci projektu „Rynoltice – likvidace 
odpadních vod, dle výzvy 17/2017 MŽP“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 



8) schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s uživatelem p. J. K. a p. J. K., oba trvale bytem Rynoltice, při 
pořízení domácí čistírny odpadních vod na pozemku Uživatele v rámci projektu „Rynoltice – likvidace 
odpadních vod, dle výzvy 17/2017 MŽP“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

9) schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s uživatelem p. J. M. st. + ml., p. M. M., st. + ml., všichni trvale 
bytem Rynoltice, při pořízení domácí čistírny odpadních vod na pozemku Uživatele v rámci projektu 
„Rynoltice – likvidace odpadních vod, dle výzvy 17/2017 MŽP“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

10) schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s uživatelem p. M. K., trvale bytem Nová Starost, při pořízení 
domácí čistírny odpadních vod na pozemku Uživatele v rámci projektu „Rynoltice – likvidace odpadních vod, 
dle výzvy 17/2017 MŽP“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

11) schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s uživatelem p. M. S. a p. Z. S., oba trvale bytem Nová Starost, při 
pořízení domácí čistírny odpadních vod na pozemku Uživatele v rámci projektu „Rynoltice – likvidace 
odpadních vod, dle výzvy 17/2017 MŽP“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

12) schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s uživatelem Společenství vlastníků jednotek Rynoltice 235, se 
sídlem Rynoltice 235, 463 53, IČ 28728289, při pořízení domácí čistírny odpadních vod na pozemku Uživatele 
v rámci projektu „Rynoltice – likvidace odpadních vod, dle výzvy 17/2017 MŽP“ a pověřuje starostu podpisem 
této smlouvy. 

13) schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s uživatelem OSBD Liberec, se sídlem Kamenická 1213, Liberec 6, 
IČ: 00224138, při pořízení domácí čistírny odpadních vod na pozemku Uživatele v rámci projektu „Rynoltice – 
likvidace odpadních vod, dle výzvy 17/2017 MŽP“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

14) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2083/1, ostatní plocha, část o výměře cca 28 m2, v k.ú. 
Polesí u Rynoltic. Ve zveřejněném záměru bude uvedena minimální kupní cena za 1 m2 dle Zásad prodeje 
pozemků ve vlastnictví obce Rynoltice schválené Zastupitelstvem obce dne 26.9.2017 usnesením č. 4/2017, v 
bodě 9) + náklady související s prodejem. 

15) schvaluje Pronájem pozemků p.č. 136/1, zahrada, o výměře 812 m2; p.č. 136/2, zahrada, o výměře 260 m2 a 
p.č. 135, ostatní plocha, o výměře 37 m2, vše v k.ú. Jítrava,  pro p. P. D., 460 01 Liberec 2, od 1.3.2019 na dobu 
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, za částku 1,- Kč/m2/rok a pověřuje starostu uzavřít smlouvu o nájmu 
pozemku. 

16) schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 46312 o nájmu části nemovitosti ze dne 14.3.2000, dle předloženého 
návrhu pro společnost Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 a 
pověřuje starostu jeho podpisem. 

17) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor restaurace k provozování hostinské činnosti v 
budově č.p. 221, Kulturním domě, st.p.č. 372, v k.ú. Rynoltice, dle předloženého návrhu zpracovaného ve 
spolupráci s JUDr. I. K. včetně Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, která by měla být zájemci 
přijata bez výhrad. Termín zveřejnění záměru pro přijetí nabídek do 19.3.2019 12. hod., předpokládaný počátek 
nájmu od 1.4.2019. 

18) bere na vědomí Žádost č.j. 079/2019 ze dne 21.1.2019  o udělení souhlasu ke stavbě „ Renovace objektu č.ev. 
57, Rynoltice“ na st.p.č. 13, v k.ú. Rynoltice, od investora p. T. R. a p. J. R., 190 16 Praha. 

19) souhlasí se stavbou „Renovace objektu č.ev. 57, Rynoltice“ na st.p.č. 13, v k.ú. Rynoltice, dle předložené 
projektové dokumentace a situačního výkresu stavby pro investora p. T. R. a p. J. R., 190 16 Praha, za 
podmínky, pokud bude komunikace ve vlastnictví obce zasažena stavbou, uvést ji do původního stavu. 

20) schvaluje Cenovou nabídku ze dne 4.2.2019 na demontáž a montáž expanzní nádoby, včetně vypuštění a 
napuštění soustavy a výměny aut. ovzdušnění v Kulturním domě č.p. 221, Rynoltice, od p. P. S., Rynoltice, IČ: 
88588998, v celkové výši  2.955,96 Kč bez DPH/ 3.576,71 Kč s 21% DPH. 

21) schvaluje Dodatek č. 11 pro rok 2019 k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih s Krajskou vědeckou 
knihovnou v Liberci, příspěvkovou organizací, Rumjancevova 1362/1, 460 01 Liberec, IČ: 00083194 a 
pověřuje starostu jeho podpisem. 

22) schvaluje Připojení obce Rynoltice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne  10. 3. 2019, a to 
vyvěšením tibetské vlajky na budově obecního úřadu v Rynolticích, na základě žádosti č.j. 113/2019 ze dne 
4.2.2019 od Spolek Lungta, Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1, IČ: 67775845.  

23) schvaluje Příkazní smlouvu na projekt „Rynoltice – likvidace odpadních vod, dle výzvy 17/2017 MŽP“ s 
příkazníkem p. V. G., 466 01 Jablonec n. Nisou, IČ: 6557310760 dle předloženého návrhu, jejíž předmětem je 
zajištění inženýrské a projektové činnosti výše uvedené stavby. Účinnost příkazní smlouvy je podmíněna 
písemným souhlasem strany vlastníků nemovitostí (smlouva obec x vlastník) o svých povinnostech údržby 
čistíren a po úhradě finančního příspěvku 10 tis. Kč. 

24) schvaluje Příkazní smlouvu v rámci projektu „Rynoltice – likvidace odpadních vod, dle výzvy 17/2017 MŽP“ 
s příkazníkem EKO-GEO M. P., 511 01 Turnov, IČ: 47288558 dle předloženého návrhu, jejíž předmětem je 
zpracování Odborného posudku ve smyslu §38 odst. 7 zákona č. 254/2001 (hydrogeologického posudku). 
Účinnost příkazní smlouvy je podmíněna písemným souhlasem strany vlastníků nemovitostí (smlouva obec x 
vlastník) o svých povinnostech údržby čistíren a po úhradě finančního příspěvku 10 tis. Kč. 



 

Předpokládaný harmonogram akcí na rok 2019 

duben   Zápis do školy  

13.4.   Velikonoční dílničky 

30.4.   Pálení čarodějnic 

duben/květen  Vítání občánků 

květen   Zápis do MŠ 

červen   Zákopčácká duše Jítrava – závod na kolech 

červen   Pasování na školáka 

červen   Loučení s páťáky 

29.6.   Přivítání prázdnin Mezi kopci – putování za pohádkou 

6.7.?   Koloběžkiáda v Polesí 

13.7.   Memoriál Ivana Kotka – turnaj ve fotbale 

červenec/srpen Hasičská soutěž 

červenec/srpen Memoriál Libora Konývky - turnaj v nohejbale  

11.8.   Volejbalový turnaj o putovní pohár starosty v Polesí 

17.8.   Dětský den a regata v Polesí 

srpen   Slamák v Jítravě 

31.8.   IV. ročník oslav mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko  

září   Zájezd na Zahradu Čech  

září   II. běh Laskavec 

5.- 6.10.  II. Rynoltické slůně 

říjen – květen   Keramika pro dospělé 

říjen   Dýňkování v Jítravě 

říjen   Drakiáda 

listopad  Diskotéka na závěr fotbalového podzimu 

prosinec Advent a Vánoce 2019 (Vánoční dílničky, Rozsvícení stromů, Benefiční 
koncert s Luďkem Vele, Svatobarborská pouť, Posezení se seniory, 
Půlnoční a Rybova mše)  

26.12.   IV. Hon na starýho Vacka – turnaj ve stolním tenise 

 
Organizátoři jednotlivých akcí si vyhrazují právo akce doplnit, upravit termíny akcí, nebo akce zrušit. 

Podrobné informace k akcím budou upřesněny na plakátech.  

 
 
PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. 4. 2019 (úterý) 

 
Rynoltice - sraz před OÚ v 18. hodin, kde zároveň proběhne stavění    
májky, děti se mohou těšit  na soutěže. Poté se průvodem přemístíme 
k místnímu fotbalovému hřišti. 
Jítrava - sraz před hotelem, poté odchod lampiónového průvodu na velké 
hřiště 
Polesí   - bližší informace na plakátech. 

 



 

 


