
       PRO VÁS 

MK ČR E 11824  ročník – V                měsíc květen - srpen  2018  číslo  5-8 

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, 
o většině plánovaných investičních akcí jsem vás informoval už v minulém čísle. Musím 
bohužel přiznat, že se nám realizace většiny z nich více či méně zkomplikovala. A tak, jak jsme 
se postupně přehoupli do druhé poloviny roku a mnohým začíná oblíbené období volna a 
dovolených, my se budeme snažit dále posouvat v připravených nebo připravovaných 
projektech. Budeme například soutěžit firmu na vybudování nové hasičské zbrojnice nebo 
víceúčelového hřiště u školy a školky. Tady však možná ještě budeme muset požádat o 
přeložku podzemní elektrické sítě a zahájení stavby se může výrazně oddálit. Především u 
těchto dvou akcí nám tedy prosím fanděte, ať vše dobře dopadne. O dalších plánech se vás 
budeme snažit průběžně dále informovat, i když času už nebude mnoho. Po prázdninách, které 
jistě taky utečou jako voda, už je tu jen září a hned první víkend v říjnu 5. a 6. října nás čekají 
komunální volby. Uvidíme, jak tedy bude složené nové zastupitelstvo obce a jaký bude jeho 
další směr. Dovolím si zde ale uvést, že se pokusíme současné obsazení ve vedení obce obhájit, 
abychom mohli pokračovat v rozdělané práci. Máme už poměrně dobrý přehled o stavu 
obecního  majetku, snažíme se shánět finanční zdroje na jeho obnovu, zároveň máme 
připraveno několik akcí a projektů a rádi bychom co nejvíc z nich dotáhli do úspěšného konce. 
Naše obec je krásná a myslím si, že má obrovské možnosti. Kam ji povedeme, by mělo být 
hlavně o vás, i proto zmíním ještě jednu aktivitu, o které už jsem také psal a která je předběžně 
naplánovaná po volbách na listopad letošního roku. Je jí diskuze v projektu Tvorba vize 
komunity obce Rynoltice. Zde budeme mít všichni příležitost vyjádřit se k současnému i 
budoucímu dění v obci a já doufám, že této možnosti co nejvíce z nás využije. 
Ještě před tím než vám popřeji pohodové léto, dovolte mi, abych znovu poděkoval všem, kdo 
se podílel na přivítání prázdnin v mikroregionu Mezi kopci. Letos nám bohužel počasí moc 
nepřálo, přesto účast na putování za pohádkou byla zatím nejvyšší za poslední roky. O to větší 
poděkování zaslouží všechny pohádkové postavy, které nám i letos dorazily děti poveselit, 
čehož si moc vážíme a věříme, že k nám zase i příští rok zavítají. Největší poděkování pak patří 
také kulturní komisi v čele s Martinem a Martinou Kotkovými, kteří zase nejenom putování, ale 
hlavně celý den zorganizovali a společně s námi, našimi zaměstnanci a hasiči uspořádali. Snad 
jste si ho i přes deštivé počasí užili. Děkujeme samozřejmě také všem členským obcím 
Mikroregionu Mezi kopci – Dubnici, Janovicím v P., Křižanům a Zdislavě za podporu stejně 
tak všem tradičním sponzorům. Fotografie z akce očekávejte tradičně na webu 
http://rynoltice.rajce.idnes.cz/. Z nejbližších plánovaných letních akcí vás určitě rád pozvu na 
14. července nejprve do Polesí, kde proběhne dopoledne tradiční koloběžkiáda a po obědě pak 
můžete dorazit na místní hřiště, kde se bude konat již 6. ročník memoriálu Ivana Kotka. 
Informace k těmto i dalším akcím jistě naleznete na vyvěšených plakátech. 



Užijte si klidné, ničím nerušené období letních prázdnin a dovolených. Krásné prosluněné léto 
a dětem spoustu nových vzrušujících zážitků. 
 Ing. Jan Vacek 
 starosta obce 

 
USNESENÍ č. 2/2018 

z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice 
ze dne 16. 5. 2018 

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

p. Soňa Starečková Postlová. 
2) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Markéta Žatečková 

a p. Michal Svoboda. 
3) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Rynoltice tak, 

jak byl vyvěšen na úřední desce. 
4) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej pozemku p.č. 2166, část o výměře cca 36 m2, 

ostatní plocha a p.č.st. 133/1, o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště), vše v 
k.ú. Rynoltice, pro p. P. S., Rynoltice, p.č. 2166 za cenu 30,- Kč/m2 a p.č.st. 133/1 za cenu 
250,- Kč/m2 + náklady související s prodejem, dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví 
obce Rynoltice schválené Zastupitelstvem obce dne 26.9.2017 usnesením č. 4/2017, v bodě 
9).  

5) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Dohody o změně hranic obcí dle 
předloženého návrhu s Městem Hrádek nad Nisou, se sídlem Horní náměstí 73, 463 34 
Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 a pověřuje starostu podpisem této dohody. 

6) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Dohody o změně hranic obcí dle 
předloženého návrhu s Městysem Zdislava, se sídlem Zdislava 3, 463 53 Křižany, IČO: 
00481491 a pověřuje starostu podpisem této dohody. 

7) Zastupitelstvo obce Rynoltice v souladu s ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, stanovuje počet členů zastupitelstva obce na volební období 
2018-2022 na 15 členů. 

8) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 20.4.2018. 
9) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje závěrečný účet obce Rynoltice za rok 2017 a 

vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
10) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje účetní závěrku obce Rynoltice za rok 2017, 

sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017. 
11) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o nočním 

klidu dle předloženého návrhu. 
12) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci 103. 

výzvy Ministerstva životního prostředí, Operačního programu životního prostředí 2014-
2020, prioritní osy č. 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Specifický cíl 
3.1 Prevence vzniku odpadů, na projekt „Pořízení kompostérů a štěpkovače pro občany obce 
Rynoltice“. V případě získání podpory zastupitelstvo obce souhlasí s vyčleněním finančních 
prostředků na spoluúčast. 

13) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2018  
Příjmy navýšeny o: 200.070,- Kč, Výdaje navýšeny o: 334.244,- Kč, Financování: 134.174,- 
Kč. 

14) Zastupitelstvo obce Rynoltice deleguje starostu Ing. Jana Vacka k účasti a k jednání na Valné 
hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČO 49099469, se sídlem Teplice, 



Přítkovská 1689, PSČ 415 50, konané dne 21.6.2018 od 10 hod. v Krušnohorském divadle v 
Teplicích a opravňuje ho k jednání a hlasování na předmětné Valné hromadě. 
 

    
 

Usnesení č. 5/2018 z jednání Rady obce 24. 5. 2018 
 

Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení: 
 
1) schvaluje Žádost o přesun finančních prostředků z účtu energií na účet oprav ve výši 

150.000,- Kč a z účtu energií na účet DDHM ve výši 53.000,- Kč zřízené příspěvkové 
organizaci Základní škola a Mateřská škola Rynoltice, Rynoltice 200, 463 55 a tím souhlasí 
se změnou závazných ukazatelů. 

2) bere na vědomí Rozhodnutí ředitelky Základní školy a Mateřské školy Rynoltice, okres 
Liberec, příspěvková organizace, č.j. 013/2018, týkající se uzavření zařízení mateřské školy 
od 14. července do 19. srpna 2018, v době prázdnin budou zaměstnanci čerpat řádnou 
dovolenou, zahájení provozu mateřské školy připadá na pondělí 20. srpna 2018. 

3) bere na vědomí Rozhodnutí ředitelky Základní školy a Mateřské školy Rynoltice, okres 
Liberec, příspěvková organizace, č.j. 014/2018, týkající se zvýšení školného od 1.9.2018 na 
400,- Kč/měsíc. Důvodem jsou vyšší náklady a investice do MŠ. 

4) potvrzuje dle § 166 odst. 3, věty třetí, zák. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve funkci 
ředitelky příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Rynoltice, Rynoltice 
200, okres Liberec, Mgr. K. R., na období od 1.8.2018 do 31.7.2024. 

5) souhlasí se jmenováním pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je p. K. P., Hrádek 
nad Nisou, a s výší měsíční odměny dle předloženého návrhu. 

6) schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování hostingových služeb č. INS00010/1 s 
dodavatelem ALIS, spol. s.r.o., se sídlem Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa, dle 
předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

7) schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů se zpracovatelem D&M CZ 
s.r.o., se sídlem Vítkovská 283, 463 31 Chrastava, zastoupena Ing. D. S., dle předloženého 
návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

8) souhlasí s prohlášením o zpracování a ochraně osobních údajů dle předloženého návrhu, od 
správce p. R. P., IČ 69398585, Dobranov.   

9) schvaluje stanovisko zpracované ve spolupráci s JUDr. I. K., advokátní kanceláří, se sídlem 
Liberec 1 pro  JUDr. V. V., advokátku, se sídlem Praha 1, ve věci Odmítnutí nároků 
uplatněných předžalobní upomínkou ze dne 18.5.2018, včetně sdělení k výzvě Základní 
školy a Mateřské školy Rynoltice, okres Liberec, příspěvkové organizace ze dne 13.3.2018. 

10) bere na vědomí Žádost č.j. 245/18 ze dne 23.4.2018 o prodloužení pronájmu pozemku p.č. 
1248, část o výměře cca 1190 m2 a p.č. 1243/1, část o výměře cca 410 m2, vše v k.ú. 
Rynoltice, na dobu neurčitou. 

11) schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky p. č. 1248, část o výměře cca 1190 m2, 
trvalý travní porost a p.č. 1243/1, část o výměře cca 410 m2, trvalý travní porost, vše v k.ú. 
Rynoltice, za minimální cenu 1 Kč/m2, dle Ceníku obce Rynoltice schváleného 
Zastupitelstvem obce dne 26.9.2017 usnesením č. 4/2017, v bodě 8).  

12) bere na vědomí Žádost č.j. 246/18 ze dne 23.4.2018 o prodloužení pronájmu pozemku p.č. 
1224/4, část o výměře cca 160 m2, v k.ú. Rynoltice, na dobu neurčitou. 

 



13) schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 1224/4, část o výměře cca 160 m2, 
trvalý travní porost, v k.ú. Rynoltice, za minimální cenu 1 Kč/m2, dle Ceníku obce Rynoltice 
schváleného Zastupitelstvem obce dne 26.9.2017 usnesením č. 4/2017, v bodě 8). 

14) bere na vědomí Žádost č.j. 269/18 ze dne 2.5.2018 o prodej pozemků p.č. 100, zahrada, část 
o výměře cca 48 m2; p.č. 101, ostatní plocha, část o výměře cca 33 m2; p.č. 1958/59, ostatní 
plocha, část o výměře cca 19 m2 a p.č. 1958/7, ostatní plocha, část o výměře cca 13 m2, vše 
v k.ú. Rynoltice. 

15) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 100, zahrada, část o výměře cca 48 m2; 
p.č. 101, ostatní plocha, část o výměře cca 33 m2; p.č. 1958/59, ostatní plocha, část o výměře 
cca 19 m2 a p.č. 1958/7, ostatní plocha, část o výměře cca 13 m2, vše v k.ú. Rynoltice. Ve 
zveřejněném záměru budou uvedeny minimální kupní ceny 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). 

16) bere na vědomí Žádost č.j. 277/18 ze dne 9.5.2018 o prodej pozemku p.č. 1923/5, vodní 
plocha, část o výměře cca 70 m2, v k.ú. Jítrava. 

17) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1923/5, vodní plocha, část o výměře cca 
70 m2, v k.ú. Jítrava. 

18) bere na vědomí Žádost č.j. 429/18 ze dne 21.5.2018 o vyjádření k existenci sítí a o 
souhlasné souhrnné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „IP-12-4008342 LB-
Jítrava-ppč.1380/2,vNN,vým.SP+kNN“, od Energetická montážní společnost Liberec, 
s.r.o., Budyšínská 1294, 460 01 Liberec. 

19) bere na vědomí Vyjádření starosty k Žádosti o vyjádření ke stavbě „IP-12-4008342 LB-
Jítrava-ppč.1380/2,vNN,vým.SP+kNN“ z hlediska existenci sítí ve správě obce od 
investora ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - žadatele Energetická 
montážní společnost Liberec, s.r.o., Budyšínská 1294, 460 01 Liberec. 

20) souhlasí z titulu vlastníka pozemku p.č. 92/1, v k.ú. Jítrava se stavbou „IP-12-4008342 LB-
Jítrava-ppč.1380/2,vNN,vým.SP+kNN“ dle projektové dokumentace, s podmínkou, že 
dotčený pozemek bude uveden do původního stavu, pro Energetická montážní společnost 
Liberec, s.r.o., Budyšínská 1294, 460 01 Liberec (investor ČEZ Distribuce a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín). 

21) schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o 
právu provést stavbu č. IP-12-4008342/VB2, LB-Jítrava-ppč.1380/2, vNN,vým.SP+kNN s 
budoucí oprávněnou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupena na 
základě plné moci Energetickou montážní společností Liberec, s.r.o., Budyšínská 1294, 460 
01 Liberec, Ing. M. K., jednatelem společnosti dle předloženého návrhu a pověřuje starostu 
podpisem této smlouvy. 

22) revokuje usnesení č. 4/2018 rady obce Rynoltice ze dne 17.4.2018, bod 7). 
23) schvaluje Cenovou nabídku na zpevnění cesty p.č. 1378, část o výměře 200 m2, v k.ú. 

Jítrava od T. Ch., Lípová 597/9, 460 01 Liberec 4, IČ: 66660661, ve výši 73.900,- Kč. 
24) schvaluje Cenovou nabídku ze dne 25.4.2018 na opravu místních komunikací metodou 

Turbo 6000, 3x 11 t v celkové výši 115.797,- Kč s DPH od firmy Oprava komunikací 
Zoubek s.r.o., Na Valech 1031, 289 12 Sadská. 

25) bere na vědomí Žádost č.j. 294/18 ze dne 14.5.2018 o povolení překopu místní 
komunikace p.p.č. 2083/1, v k.ú. Polesí u Rynoltic, za účelem provedení vodovodní 
přípojky, od p. P. J., Praha. 

26) souhlasí z titulu vlastníka pozemku p.č. 2083/1, v k.ú. Polesí u Rynoltic s překopem místní 
komunikace za účelem provedení vodovodní přípojky k budoucí stavbě na pozemku p.č. 
1081, v k.ú. Polesí u Rynoltic, dle předloženého situačního zákresu pro p. P. J., Praha, s 
podmínkou uvést pozemek ve vlastnictví obce do původního stavu. 

 



27) bere na vědomí Oznámení zahájení díla a vstupů na pozemky p.č. 1714/7 a 1826, vše v 
k.ú. Jítrava, kde 1.6.2018 bude realizována stavba LB, Jítrava,ppč 102/1, svod + kNN, a to 
provedením výkopu kabelového vedení NN k rodinnému domu č.p. 33, od zhotovitele 
stavby KOLLERT ELEKTRO s.r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec 22. Po dokončení 
stavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 

28) bere na vědomí Žádost č.j. 262/18 ze dne 25.4.2018 odsouhlasení informativní značky na 
p.p.č. 1714/2, k.ú. Jítrava, ve vlastnictví obce, s označením „ubytování na faře“ a 
uchycením na kovové tyči od Římskokatolická farnost JITRAVA, Jítrava 98, 463 55 
Rynoltice a ukládá starostovi projednat se žadatelem umístění značky na jiném místě.  

29) schvaluje zaslání Výzvy pachtýři Český rybářský svaz, zapsaný spolek, místní organizace 
Jablonné v Podještědí, Na Nivách 225, 471 25 Jablonné v Podještědí, týkající se provádění 
běžné údržby na vodních nádržích v Rynolticích dle Smlouvy o pachtu uzavřené dne 
12.6.2015, článku V., dle přílohy č. 1 a dodržování podmínek AOPK ČR dle přílohy č. 2. 

30) schvaluje Cenovou nabídku na administraci a komplexní zastupování ve věci veřejné 
zakázky na stavební práce „Revitalizace hasičské zbrojnice Rynoltice“ zadávané podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve 
zjednodušeném podlimitním řízení, ve výši 54.450,- Kč včetně DPH 21% od EUMONIA, 
spol. s.r.o., Hodkovická 52/52, 460 06 Liberec VI – Rochlice, zastoupena Ing. M. M. a 
pověřuje starostu uzavřením příkazní smlouvy. 

31) schvaluje pro zpracování projektové dokumentace na realizaci projektu „Centrum pro 
opětovné využití výrobků v obci Rynoltice“ projekční kancelář KFJ s.r.o., Komenského 
527, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, zastoupena Ing. K. F. 

32) schvaluje Cenovou nabídku ze dne 18.4.2018 na zpracování žádosti o dotaci a na analýzu 
potenciálu produkce odpadu na projekt „Pořízení kompostérů a štěpkovače pro občany obce 
Rynoltice“ od společnosti TNT Consulting, s.r.o. a Plnou moc k zastupování ve všech 
záležitostech a jednáních souvisejících s podáním žádosti o dotaci a s vyřízením dotace, a to 
před správci příslušného dotačního programu, jinými úřady a orgány státní správy, místní 
samosprávy a s právnickými a fyzickými osobami, na projekt „Pořízení kompostérů a 
štěpkovače pro občany obce Rynoltice“ pro společnost TNT Consulting, s.r.o., se sídlem 
Kpt. Stránského 978/13, 198 00 Praha 14 – Černý Most, zastoupena jednatelkou Ing. I. L. 

33) schvaluje Zapůjčení obecních party stanů a příslušenství dle platného Ceníku obce, který 
byl schválen na jednání Zastupitelstva obce Rynoltice dne 26.9.2017, pod usnesením č. 
4/2017, v bodě 8), pro provozovatele Kempu Černá Louže, p. P. N. 

34) schvaluje Vnitřní směrnici obce Rynoltice č. 2/2018 dle předloženého návrhu. 

35) schvaluje upravené Zásady hospodaření se sociálním fondem na rok 2018 dle předloženého 
návrhu.  

36) bere na vědomí Souhlas a vyjádření ze dne 16.5.2018 k jiné změně válečného hrobu č. 
CZE5105-8184 umístěného na hřbitově na pozemku p.č. 101, k.ú. Jítrava, od Sekce právní 
Ministerstva obrany, Odbor pro válečné veterány, náměstí Svobody 471, 160 01 Praha 6 – 
Bubeneč a ukládá místostarostce zajistit termín realizace změny válečného hrobu 
s Kamenosochařstvím Daniel Dvořák, Nová Ves nad Nisou, dle cenové nabídky ze dne 
6.4.2018. 

37) bere na vědomí jedinou podanou nabídku a hodnocení jediné nabídky provedené hodnotící 
komisí v rámci poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu „Rynoltice – oprava 
válečného hrobu obětem 2. světové války“ ze dne 21.5.2018.  

38) schvaluje jediného uchazeče v rámci poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu 
„Rynoltice – oprava válečného hrobu obětem 2. světové války“ a schvaluje jedinou nabídku 
uchazeče P. K., V předpolí 289/13, 100 00 Praha 10-Strašnice, IČ: 02814200 za celkovou 
cenu 90.000,- Kč (neplátce DPH) dle podané nabídky a pověřuje starostu podpisem 
konečného znění smlouvy o dílo. 



Usnesení č. 6/2018 z jednání Rady obce 19. 6. 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 31. 12. 2018 dle předloženého návrhu a pověřuje 
starostu jeho podpisem (příloha č. 1 k originálu usnesení). 

2) schvaluje Dodatek č. 13 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 31.12.2018. 

3) schvaluje Výpověď Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů pro společnost EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4. 

4) schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Rynoltice, okres Liberec, za rok 2017, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017. 

5) schvaluje výsledek hospodaření zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Rynoltice, okres Liberec, za rok 2017 ve výši 54.646,79 Kč a souhlasí s jeho 
převodem do rezervního fondu této organizace. 

6) bere na vědomí od zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Rynoltice, okres Liberec, Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků ve výši 12.250,- 
Kč, pro Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, 
JUDr. H., U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. 

7) bere na vědomí Žádost č.j. 490/18 ze dne 13.6.2018 o stanovisko obce k PD stavby 
„Rynoltice – Polesí, ČOV pro objekt č.p. 38 v k.ú. Polesí u Rynoltic“ od žadatele Ing. 
Václav Koprnický, projekce, kalkulace a realizace staveb, IČ: 86859676 (investor M. P., 
Stráž p. Ralskem). 

8) souhlasí se stavbou „Rynoltice – Polesí, ČOV pro objekt č.p. 38 v k.ú. Polesí u Rynoltic“ 
dle předložené projektové dokumentace pro zástupce na základě plné moci ze dne 
10.6.2018 Ing. V. K., (investor p. M. P., Stráž p. R.). 

9) bere na vědomí od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení správy CHKO 
Lužické hory Jablonné v Podještědí, podání podnětu k prošetření situace na Českou 
inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec týkající se nepovoleného 
vypouštění splaškové odpadní vody na p.p.č. 2101/1 a 1153/1 v k.ú. Polesí u Rynoltic. 

10) bere na vědomí Žádost č.j. 487/18 ze dne 13.6.2018 o vytýčení cesty (veřejná komunikace) 
p.p.č. 1826 ve vlastnictví obce, v k.ú. Jítrava, dle zápisu v KN od JUDr. I. K. a Ing. H. K., 
Praha. 

11) bere na vědomí Žádost č.j. 498/18 ze dne 15.6.2018 o pronájem nebytového prostoru 
(bývalý objekt kotelny, budova bez č.p. a č.e.) na st.p.č. 433, o celkové výměře 86 m2, v 
k.ú. Rynoltice, od žadatele p. P. S., Rynoltice a ukládá starostovi s žadatelem a vlastníky 
objektu č.p. 234 o možnosti pronájmu dále jednat. 

12) bere na vědomí Žádost č.j. 491/18 ze dne 13.6.2018 o vyjádření souhlasu ke stavbě garáže 
na p.p.č. 446/2, v k.ú. Rynoltice, od p. J. K., Rynoltice. 

13) souhlasí z titulu vlastníka sousedního pozemku se stavbou garáže na p.p.č. 446/2, v k.ú. 
Rynoltice, dle předloženého situačního zákresu pro investora p. J. K., Rynoltice, s 
podmínkou uvést pozemky ve vlastnictví obce dotčené stavbou do původního stavu. 

14) bere na vědomí Žádost č.j. 450/18 ze dne 30.5.2018 o prodej pozemku p.č. 1765/4, orná 
půda, o výměře 8141 m2, v k.ú. Rynoltice; žádost č.j. 451/18 ze dne 30.5.2018 o prodej 
pozemku p.č. 1765/10, orná půda, o výměře 29981 m2, v k.ú. Rynoltice; žádost č.j. 452/18 
ze dne 30.5.2018 o prodej pozemku p.č. 1694, ostatní plocha, o výměře 695 m2, v k.ú. 



Rynoltice; žádost č.j. 453/18 ze dne 30.5.2018 o prodej pozemku p.č. 1696/2, ostatní 
plocha, o výměře 641 m2, v k.ú. Rynoltice; žádost č.j. 454/18 ze dne 30.5.2018 o prodej 
pozemku p.č. 1699/1, lesní pozemek, o výměře 2805 m2, v k.ú. Rynoltice, od p. M. Č., 
Postřelná a ukládá starostovi odpovědět na tuto žádost, že jsou uvedené pozemky 
propachtovány do roku 2021. 

15) schvaluje Pronájem pozemku p.č. 1248, trvalý travní porost, část o výměře cca 1190 m2 a 
p.č. 1243/1, trvalý travní porost, část o výměře cca 410 m2, vše v k.ú. Rynoltice pro Mgr. 
M. K., Rynoltice, od 20.6.2018 na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, za částku 
1,- Kč/m2/rok a pověřuje starostu uzavřít smlouvu o nájmu pozemku .  

16) schvaluje Pronájem pozemku p. č. 1224/4, část o výměře cca 160 m2, trvalý travní porost, v 
k.ú. Rynoltice pro Mgr. M. K., Rynoltice, od 20.6.2018 na dobu neurčitou, s výpovědní 
dobou 3 měsíce, za částku 1,- Kč/m2/rok a pověřuje starostu uzavřít smlouvu o nájmu 
pozemku. 

17) doporučuje zastupitelstvu obce prodej části pozemku p.č. 1923/5, vodní plocha, část o 
výměře cca 70 m2, v k.ú. Jítrava, pro p. J. K., Jítrava, za cenu 30,- Kč/m2 + náklady 
související s prodejem, dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Rynoltice schválené 
Zastupitelstvem obce dne 26.9.2017 usnesením č. 4/2017, v bodě 9). 

18) doporučuje zastupitelstvu obce prodej pozemků p.č. 100, zahrada, část o výměře cca 48 
m2; p.č. 101, ostatní plocha, část o výměře cca 33 m2; p.č. 1958/59, ostatní plocha, část o 
výměře cca 19 m2 a p.č. 1958/7, ostatní plocha, část o výměře cca 13 m2, vše v k.ú. 
Rynoltice, pro p. J. S., Rynoltice, p.č. 100 za cenu 60,- Kč/m2 a p.č.. 101, 1958/59, 1958/7 
za cenu 30,- Kč/m2 + náklady související s prodejem, dle Zásad prodeje pozemků ve 
vlastnictví obce Rynoltice schválené Zastupitelstvem obce dne 26.9.2017 usnesením č. 
4/2017, v bodě 9). 

19) schvaluje Cenovou nabídku ze dne 6.6.2018 na pořízení 6 ks svítidel sadových STELA 
70W od společnosti ELMAR, Žitavská 407, 463 34 Hrádek n. N. ve výši 12.161,- Kč 
včetně DPH. 

20) schvaluje Registraci akce č. 014D242008039 Rynoltice – Rekonstrukce požární zbrojnice 
vydanou  Ministerstvem vnitra, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru 
České republiky, Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414, dne 12.6.2018, o celkových 
nákladech ve výši 8.669.692,79 Kč vč. DPH a výši dotace 3.876.500,- Kč. 

21) bere na vědomí informace ze dne 29.5.2018, pod č.j. 449/18 o zahájení projektu „Zajištění 
sociální služby „Osobní asistence“ v Libereckém kraji“, který je financován z Evropského 
sociálního fondu, ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje a 
který je určen pro osoby ve věku 15-65 let s kombinovaným postižením a osoby s tělesným 
postižením, od příspěvkové organizace Jedličkův ústav, Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1. 

22) revokuje usnesení č. 2/2018 rady obce Rynoltice ze dne 15.2.2018, bod 4). 
23) schvaluje zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor sloužící k podnikání, za účelem 

prodeje potravinářského zboží v přízemí domu č.p. 98, obec Rynoltice, stojící na pozemku 
st.p.č. 93, v k.ú. Rynoltice. Doba pronájmu na dobu určitou 1 rok s předpokládaným 
počátkem nájmu ihned a možností prodloužení nájmu. Záměr bude vyvěšen do doby 
sejmutí z úřední desky. 

24) schvaluje pořízení 2 ks použitých tribun se zastřešením, včetně dopravy, bez montáže, od 
společnosti PROFI REGAL s.r.o., Rynoltice 246, 463 55, ve výši 20.000,- Kč bez 
DPH/24.200,- Kč s DPH. 

 
 
 
 
 



SPOZ 
 
V měsíci červnu oslaví své životní jubileum: 
 
paní Ingrid Martenčíková    pan Josef Chválovský 
pan Jiří Kratochvíl 
 
V měsíci červenci oslaví své životní jubileum: 
 
paní Marie Havlíková     pan František Scheffel 
pan Ivan Stebelský     paní Věra Valentová 
paní Eva Stebelská 
 
V měsíci srpnu oslaví své životní jubileum: 
 
paní Hana Robová 
 
       Gratulujeme!!!!!! 
 

FK Rynoltice 

 

 

 

 

Slovo trenéra … 
 

Když bych shrnul uplynulou sezónu, jsem rád, že už tak brzy se projevila naše práce a 
koncepce, s kterou jsem do Rynoltic přicházel. Kluci si styl i hru vzali za své, vše plnili, jak 
jsme si vždy řekli a to bylo nejdůležitější.  Naše cíle byli vysoké a i když jsme po podzimu byli 
na třetím místě, nikdo z nás nepochyboval, včetně vedení, že skončíme maximálně do druhého 
místa. 1. místo v I.A třídě je největším úspěchem Rynoltického fotbalu za celou dobu. Chtěl 
bych strašně moc poděkovat hráčům, funkcionářům, divákům, sponzorům, bez kterých se 
fotbal dělat nedá, hasičům, manželkám, přítelkyním a všem lidem, který se motají okolo 
Rynoltického fotbalu. 
         Měli jsme právo jít do Krajského přeboru, ale jelikož jsme do poslední chvíle nevěděli, 
jak to bude s mládeží a hlavně s financemi pro další ročník, bez kterých se fotbal dělat nedá, 



rozhodli jsme se přihlásit  I. A třídu. Nechceme, aby tyto naše úspěchy a radosti, které nyní 
všichni zažíváme, zhatila nerozvážná rozhodnutí a vše skončilo nějakým fiaskem. Vše musíme 
brát realisticky. Věřte, že jsme vše probírali horem, dolem a nakonec se rozhodli, krajský 
přebor nepřihlásit a zůstat v I. A třídě.  
Pro příští ročník máme ty nejvyšší cíle, zopakovat uplynulou sezónu, a pokud vše půjde jak má, 
potom už určitě půjdeme do krajského přeboru. Jsem rád, aspoň co jsem mluvil s hráči, že by 
měli všichni zůstat, možná náš tým ještě nějaký hráč doplní. 
        Ještě jednou moc děkuji za nádhernou sezónu všem, kteří mají co dočinění s Rynoltickým 
fotbalem. Doufám, že když budeme i v nadcházející sezóně hrát I. A třídu, budou nás všichni 
nadále podporovat, stát za námi a pomůžou nám zopakovat minulou sezónu. 
 
         Petr Hruška 

 

Naši sponzoři: 
OBEC RYNOLTICE, INTERREGAL – ROMAN Š ŤASTNÝ, MARTIN ČERMÁK 
PÍSKOVNA RYNOLTICE, KM-PRONA a.s., PROVYS CZ, s.r.o ., AD CHMELÍK s.r.o. 
MICHAL SVOBODA, JAROSLAV KARÁSEK, B ŘÉŤA PTÁČEK, PURUM s.r.o. 
SAMOOBSLUHA CENTRUM MÁDROVI, MOTOREST LVOVÁ 

 

Všem velký dík… 
Kromě poděkování všem výše uvedeným sponzorům, musí poděkování zaznít také pro rodi če, 
děti a trenéry přípravek, díky kterým se nám daří pokračovat v práci s mládeží. Týmy mladší 
i starší přípravky se daří stále doplňovat, dále máme stále několik nadějí ve starších žácích 
v Bílém Kostele nad Nisou, se kterým jsme se znovu domluvili na vytvoření spojeného 
mužstva. Děkujeme taky všem, kdo jste nás v uplynulé sezoně chodil podporovat, budeme se 
pořád snažit dělat pro kluky to nejlepší. Zůstaňte nám nakloněni… 

 
Za trenéry mládeže Jan Vacek 

 
 
 
 
Poděkování hasičům 
Velmi děkujeme za zásah při požáru v nepřístupném terénu nad obcí Korce. Velmi si vážíme 
vašeho nasazení, díky kterému byl oheň zlikvidován. Jen díky vám se podařilo oheň dostat pod 
kontrolu a nám tak nevznikly další škody. Děkuji a jsem s úctou k vaší práci. 
 
   Za lesní správu firmy Šimonek Ing Zuzana Pavlík-Šimonková 
    
 
Další poděkování hasičům patří od pořadatelů MTB Malevil Cup za pomoc při organizaci 
závodu. 
 
K poděkování se připojuje též ředitelka ZŠ a MŠ Rynoltice – hasiči uspořádali taktické cvičení 
ve škole pro děti. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


