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Vaše

příspěvky

i

názory

měsíc září 2016
můžete

zasílat

elektronicky

číslo –9
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,
dovolte mi, abych Vás zase po nějakém čase prostřednictvím obecního zpravodaje informoval
o posledním dění v naší obci.
Máme za sebou příjemné léto a věřím, že jste si ho užili podle svých představ. I v období
letních prázdnin a dovolených však bylo v obci rušno a měli jsme napilno. Již na jaře se
začalo na krajské komunikaci s rekonstrukcí vodovodního řadu. Po menších průtazích se však
práce podařilo dokončit a s koncem prázdnin byl položen taky nový povrch. Přes občasné
přerušení dodávek vody, hluk a další omezení s pracemi spojenými snad výsledek stojí za to.
Všem vám děkujeme za trpělivost. Je jen velká škoda, že se zároveň nepodařilo opravit také
obecní chodníky. Nebylo zde však dostatek prostoru ani času se i na tuto investiční akci
připravit. V tuto chvíli však již připravujeme projektový záměr k opravě a třeba i případnému
rozšíření chodníků v celé délce krajské komunikace v obci, na které bychom rádi využili
některý z dotačních programů Státního fondu dopravní infrastruktury, který vypisuje své
výzvy pravidelně s počátkem každého roku. Bohužel přestože se půl roku může zdát
dostatečná doba, s vyřízením všech povolení se akci nejspíše nepodaří připravit dříve než na
rok 2018.
V průběhu letních měsíců se nám podařilo spustit další dvě akce s dotačním příspěvkem.
Nejprve jsme v době prázdninového uzavření mateřské školky vyměnili krytinu střechy na
budově obecního úřadu a školky, kterou již delší dobu zatékalo, a zde se přibližně 30%
spoluúčastí podílel Liberecký kraj. V polovině prázdnin se zahájily práce také na projektu
Snížení energetické náročnosti budovy základní školy spočívající ve výměně oken, dveří a
kompletním zateplení budovy. Zde se realizující firmě podařilo provést nejdůležitější práce
v interiéru školy a děti tak mohly v září s menšími omezeními nastoupit. Dále se tedy
pokračuje v zateplení opláštění budovy, které by s sebou mělo přinést úsporu ve vytápění a
především zvýšení komfortu při výuce dětí. Také tento projekt bude financován z dotačních
prostředků tentokrát Státního fondu životního prostředí, na který se žádalo již v roce 2009 a
obec byla dodatečně vybrána z pořadníku. Vzhledem k tomu, že se od té doby již změnily

některé podmínky pro vyčerpání dotace, dalo nám poměrně dost práce celý projekt připravit,
ale nakonec jsme včas dodali všechny potřebné doklady a nyní dále pracujeme na úspěšném
dokončení projektu. Pokud se vše podaří, můžeme získat dotaci ve výši přibližně 60 %.
Do konce roku nás čekají ještě dvě investiční akce, na které bychom měli získat příspěvek.
V nejbližších týdnech nejprve proběhne oprava některých obecních komunikací znovu
s příspěvkem Libereckého kraje přibližně ve výši 50 % a zároveň dojde k opravě mostu
v Jítravě, kde by nám Ministerstvo dopravy ČR mělo přispět dotací až ve výši 90 %, vše bude
záležet především na výsledku výběrového řízení, které probíhá právě v těchto dnech.
Držte nám proto, prosím, palce, ať vše zdárně dotáhneme do konce. I přes všechny příspěvky
budou výdaje obce v letošním roce vysoké a s velkou pravděpodobností skončíme
hospodaření ve výrazném schodku. Vzhledem k uspořeným finančním prostředkům
z loňského roku i předchozích let, má však obec dostatek peněz na financování těchto akcí a
získaných dotací by byla velká škoda nevyužít. Významný podíl na schodku bude mít také
investice do areálu části bývalého areálu Osevy, pro kterou se obec rozhodla především ze
strategických důvodů jako pro zajímavou rozvojovou plochu, kterou v polovině roku pořídila
za méně než polovinu její skutečné hodnoty. O jejím dalším využití budou jistě probíhat další
diskuze, do kterých se samozřejmě můžete také zapojit. Své návrhy můžete prezentovat třeba
hned na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva obce, které proběhne již tento čtvrtek
15.9. v půl šesté v zasedací místnosti. Všichni jste srdečně zváni.
Příjemné podzimní dny.

Jan Vacek starosta obce

Usnesení č.10/2016 z jednání Rady obce 28. 6. 2016
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1) schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2016 Příjmy navýšeny o: 81.000,- Kč, Výdaje
navýšeny o: 81.000,- Kč.
2) schvaluje Žádost o čerpání finančních prostředků dle zásad hospodaření se sociálním
fondem obce Rynoltice dle bodu 3. Rekreace, zájezdy pro 2 osoby žadateli p. S. S. P.
3) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 6/2016 se zhotovitelem Aron house s.r.o., se
sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 na opravu střechy na budově MŠ a OÚ
Rynoltice č.p. 199 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
4) schvaluje povrchovou opravu omítek nebytového prostoru (prodejny) v přízemí domu
č. p. 98, st.p.č. 93 v k. ú. Rynoltice od J. Lonner, Tatobity 85, 512 53 v celkové výši
49.343,- Kč včetně DPH.
5) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 7/2016 se zhotovitelem Josef Lonner, Tatobity
85, 512 53 na povrchovou opravu omítek nebytového prostoru (prodejny) v přízemí
č. p. 98, st.p.č. 93 v k.ú. Rynoltice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
domu

6) schvaluje Žádost o souhlasné stanovisko se stavbou DČOV (domovní čistírna
odpadních vod) na p.č. 1444, v k.ú. Jítrava pro R. a M. R., Jítrava 51E, 463 53 Rynoltice
dle přiloženého situačního výkresu.
7) schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4005592/002 LB
Jítrava p.p.č. 961/1, přípojka NN H2A4 s oprávněným ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín; zmocněný zástupce Energetická montážní společnost
Liberec s.r.o., Budyšínská 1294, 460 01 Liberec 1 zastoupena Ing. Mgr. Martinem
Stiborem dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
8) schvaluje Žádost o stanovisko k DÚR (dokumentace územního rozhodnutí) a souhlas
s umístěním stavby na pozemku p.č.1822/2, p.č. 1815/5, p.č. 1815/2, p.č. 626/20, p.č.
626/10, p.č. 555/4, vše v k.ú. Jítrava a ve vlastnictví obce Rynoltice dle předložené
dokumentace ke stavbě „Cyklostezka svaté Zdislavy, Jablonné v Podještědí – Bílý Kostel
nad Nisou“ pro AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4.
9) schvaluje Cenovou nabídku na ošetření 3 stromů v obci Rynoltice od Mgr. Michal
Hlaváč, STROMOLEZCI, Masarykova 1447, 252 19 Rudná ve výši 10.500,- Kč.

Usnesení č.11/2016 z jednání Rady obce 21. 7. 2016
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1) schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2016
Příjmy navýšeny o: 0,- Kč, Výdaje navýšeny o: 0,- Kč.
2) schvaluje Souhlas s odnětím části pozemku p.č. 555/4 v k.ú. Jítrava z Pozemků
určených pro plnění funkcí lesa (PUPFL) dle předložené dokumentace ke stavbě
„Cyklostezka svaté Zdislavy, Jablonné v Podještědí – Bílý Kostel nad Nisou“ pro AFCITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4.
3) schvaluje prodloužení termínu pro opravu komunikace č. III/27244 a vodovodu v
obci Rynoltice do 18.9.2016 pro Magistrát města Liberce, oddělení silniční a dopravní,
Nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec.
4) schvaluje v rámci poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu „Snížení
energetické náročnosti ZŠ Rynoltice“ vyloučení firmy GALLOS s.r.o., IČ: 25047485, se
sídlem: České mládeže 461, 460 08 Liberec VIII vzhledem k neprokázání splnění
kvalifikace v rozsahu stanoveném zadavatelem.
5) bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí v
rámci poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti
ZŠ Rynoltice“ ze dne 20.7.2016.
6) schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise v rámci
poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti ZŠ
Rynoltice“ a schvaluje vítězného uchazeče resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče:

Miroslav Hochman, se sídlem Dolní Sedlo 102, 463 34 Hrádek nad Nisou, za celkovou
cenu 3.388.000,- Kč (2.800.000,- Kč bez DPH) dle podané nabídky a pověřuje starostu
podpisem konečného znění smlouvy.
7)
bere na vědomí podpis Petice obcí a měst k návrhu nového zákona o odpadech,
která vznikla k připravované novele zákona o odpadech, jež by měla přinést obcím,
potažmo občanům, zdražit likvidaci směsného komunálního odpadu.
8)
neschvaluje Žádost o opravu příjezdové cesty k č.p. 154 v obci Rynoltice pro p. P.
R., Rynoltice 154, 463 55 dle požadovaného návrhu.
9)
schvaluje Smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Janovice
v Podještědí na dobu neučitou ve výši 1.000,- Kč dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
10) schvaluje Souhlas k záměru „Pokračování těžby-Pískovna Rynoltice“ pro p. Martin
Čermák, Postřelná 34, 471 25 Jablonné v Podještědí za podmínek dodržení těžebních
limitů a dopravní obslužnosti.
11) schvaluje výpověď plné moci ze dne 27.1.2011 pro pojišťovacího makléře MARSH
s.r.o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha, zastoupena Ing. Luďkem Menčíkem a Ing.
Karlem Adolfem.
12) schvaluje plnou moc pro pojišťovacího makléře Quatro finance, a.s., se sídlem
společnosti Václavské nám. 834/17, 110 00 Praha 1, zastoupena PhDr. Lubošem
Vídenským.

Usnesení č.12/2016 z jednání Rady obce 16. 8. 2016
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1)
schvaluje Cenovou nabídku na Měření azbestu v MŠ Rynoltice, Rynoltice 199, 463
55 od firmy AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 ve výši 36.554,- Kč včetně
DPH.
2)
schvaluje Příkazní smlouvu č.s. 16_75 o obstarání inženýrských činností technického
dozoru v investičních fázích projektu s příkazníkem Ing. R. Hladkým, Na Žižkově 154/IV,
463 43 Český Dub dle předloženého návrhu (příloha č. 1 k originálu usnesení) a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
3)
schvaluje Cenovou nabídku na opravu komunikací v obci Rynoltice v rámci projektu
"Rozvoj služeb a turistiky v mikroregionu Mezi kopci" za nejnižší nabídku z
poptávkového řízení od firmy EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed,
závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec ve výši 671.464,- Kč včetně DPH (příloha
č. 2 k originálu usnesení) a pověřuje starostu podpisem konečného znění smlouvy.
4)
schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2067/3, o výměře cca 102 m 2, ostatní
plocha, v k.ú. Rynoltice.

5)

schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2032/1, o výměře cca 100 m 2, ostatní

plocha; p.p.č. 2032/2, o výměře 70 m2, ostatní plocha; p.p.č. 2032/3, o výměře cca 80 m2,
ostatní plocha, vše v k.ú. Rynoltice.
6)

schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 12, o výměře 579 m2, trvalý travní

porost a p.p.č. 1712/3, o výměře 202 m2, ostatní plocha, vše v k.ú. Jítrava.
7)
bere na vědomí oznámení se vstupem na pozemky p.č. 2036/2, p.č. 804/5 a p.č.
830/6 ve vlastnictví obce, v k.ú. Rynoltice, kde budou prováděny stavební práce na akci
„RYNOLTICE – rekonstrukce přívodního řadu z ČS Rynoltice do Rynoltic“ dle
projektové dokumentace od BAUTOPA s.r.o., Wintrova 490/22, 460 01 Liberec II.
8)
schvaluje návrh na odepsání pohledávky po zemřelé p. A. O. od JUDr. Ivan
Kopecký, advokátní kancelář, Dvořákova 646/4, Liberec 1.
9)
schvaluje Smlouvu o poskytování právních služeb s JUDr. Ivan Kopecký, advokát,
se sídlem advokátní kanceláře Dvořákova 646/4, 460 01 Liberec 1 dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
10) schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4005840/002
LB Rynoltice, p.č. 638, K. Holubová-kNN H2A4, s oprávněným ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín; zmocněný zástupce Energetická montážní
společnost Liberec s.r.o., Budyšínská 1294, 460 01 Liberec 1 zastoupena Mgr. Martinem
Stiborem dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
11) schvaluje Poskytnutí daru ve výši 1.000,- Kč pro Babybox pro odložené děti –
STATIM, z.s., se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10.
12) schvaluje Žádost o příspěvek na rekreaci ze sociálního fondu obce Rynoltice pro 2
osoby žadateli Ing. J. V.

Veřejné jednání zastupitelstva obce Rynoltice se koná ve čtvrtek 15.září 2016 od 17,30
hodin v zasedací místnosti č.p. 101 v Rynolticích (budova malé školy, vchod od hlavní
silnice).

Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční dne 7. a 8. října 2016
V pátek 7. října 2016 od 14 – 22 hodin
V sobotu 8. října 2016 od 8 – 14 hodin
Volební okrsek č. 1 – Rynoltice – zasedací místnost obecního úřadu č.p. 101 (budova
malé školy, vchod od hlavní silnice)
Volební okrsek č. 2 – Jítrava – Jezdecký areál č.p. 5 (spodní část Jítravy za Ziguškovými)

SPOZ
V měsíci září oslaví své životní jubileum:
pan Slavomír Martinič
paní Jiřina Vyhnálková
pan Josef Košlík
paní Jana Teplá
paní Jitka Stryalová
paní Jaroslava Hanušová

Gratulujeme

