PRO VÁS
MK ČR E 11824
Vaše

ročník – III.

příspěvky

i

názory

měsíc – únor 2015
můžete

zasílat

číslo – 2

elektronicky

na

e-mail

MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové
vždy do 25. v měsíci. Za obsah příspěvků a jejich gramatickou podobu neneseme
žádnou odpovědnost.

Usnesení č.1/2015 z jednání Rady obce 13.1. 2015
Rada obce schvaluje:
1) rozdělení mandátní smlouvy – v činnostech odborného lesního hospodáře pokračuje

Ing. Duda J., mandatářem provozního lesníka se od 1.2. 2015 stane Ing. Šejnoha Jan
2) žádost o pronájem p.p.č. 1606/1 manželům Kopeckým o výměře 179 m2 za cenu
1 Kč/m2 za rok
3) žádost o pronájem p.p.č. 1385 p. Kvasničkové o výměře 697 m2 za cenu 1 Kč/m2 za
rok
4) podpis smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti; stavba „PS 401.17
Kabelová přípojka NN pro PDZ meteo na I /13 km 177,68 P“
5) podpis smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
pro rok 2015
Rada obce bere na vědomí:
1) souhlas s výdejem dat „Lesního hospodářského plánu a Lesních hospodářských
osnov“ pro interní potřeby CHKO Lužické hory
2) žádost ŘSD ČR-správa Liberec o povolení kácení dřevin mimo les na pozemku
obce – výstavba protihlukové stěny
3) vyvěšení záměru o pronájmu části nebytových prostor ve stodole st.p.č. 43/2 v k.ú.

Rynoltice
4) stav nebytových prostor č.p.98 a č.p.163
5) Proven - podpis cenového ujednání na rok 2015 a dohodu o zálohách na dodávku
tepla v Rynolticích č.p. 233

Rada obce doporučuje:
1) vyhovět žádosti Judr. Suka o „Zpětvzetí žádosti o převod p.p.č. 1908 do vlastnictví
obce Rynoltice podanou u SPÚ ČR po konzultaci s Ing. Dudou a dotčenými orgány

Usnesení č.2/2015 z jednání Rady obce 27.1. 2015
Rada obce schvaluje:
1) členy kulturní komise ve složení Gebrová Lucie, Poldová Martina
2) podpis smlouvy o zřízení věcného břemene–služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IP-12-4004805/02 Rynoltice p.p.č.1839/4, přípojka NN a stavbu č. IP-124004805LB Rynoltice p.p.č. 1839/4, přípojka NN – firma BIMONT – umístění
kabelu bylo provedeno protlakem
3) smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-4011929/VB/001 LB
Rynoltice p.p.č. 446/9, úpr.k NN – firma GA Energotechnik, pozemek uveden do
původního stavu.
Rada obce neschvaluje:
1) žádost sl.Kunešové o odpuštění nájmu měsíce září 2014 z nebytových prostor
č.p.98
Úřední hodiny obce Rynoltice
Po. – 8,00 – 12,00 hod. 13,00 – 17,00
- pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 16,00 hod.
St. – 8,00 – 12,00 hod. 13,00 – 17,00
- pokladna, ověřování podpisu, změna trvalého pobytu – do 17,00 hod.

Zimní plán údržby místních komunikací
Obec vypracovala plán zimní údržby, jehož úplné znění najdete v nejbližší době na webových
stránkách obce nebo k nahlédnutí na OÚ.
Jsou zde uvedeny trasy a časy nutné k zprůjezdnění obecních silnic a cest.

Místní poplatek ze psů v roce 2015
První pes

200,-Kč

Druhý a každý další pes

400,-Kč

První pes-důchodci

100,-Kč

Druhý a každý další pes-důchodci

200,-Kč

Poplatek je splatný nejpozději do 15.3. 2015.
Místní poplatek za odpady v roce 2015
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů činí - 500,-Kč za osobu
Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. března a do 30. září 2015.
Poplatek lze uhradit jednorázově nejpozději do 31. března 2015.
Poplatky je možno zaplatit hotově na pokladně OÚ Rynoltice nebo převodem na č.ú.
151978559/0300, var.symbol zjistíte na OÚ Rynoltice.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty a o stanovení
pravidel pohybu psů na veřejném prostranství čl.4 a 5 ukládá povinnosti majiteli zvířete tzn. –
majitel psa je povinen zajistit, aby zvíře neznečisťovalo veřejné prostranství a mít psa
pod neustálou kontrolou na vodítku!!!

Sbor pro občanské záležitosti
V měsíci únoru oslaví své životní jubileum:

pan Miroslav Dian
paní Chválovská Květoslava
paní Jiřina Stárková

pan Josef Stodola
paní Ludmila Lukešová
Gratulujeme

Informace ze školy a školky
Milí čtenáři,
dovolte mi, abych Vám popřála za sebe a celý svůj kolektiv do roku 2015 hodně
zdraví, optimismu, štěstí a pohody.

Okénko ze školy:
V lednu proběhl zápis budoucích prvňáčků. Letos jsme školu proměnili na „Čaroškolu“.
Budoucí prvňáky přivítala škola plná čarodějnic a čarodějů, lektvarů, pavouků, netopýrů….
Budoucí školáci plnili různé úkoly, procházeli doupaty čarodějnic. Museli prokázat určité
znalosti a fyzické dovednosti, aby na konci cesty mohli dostat medaili a drobné dárky od
nejvyšší čarodějnice „Direktuly“.
Děkuji SPOZU za dárečky, velký dík patří i dětem ze školy za výrobu drobných dárečků pro
naše budoucí prvňáčky.

29. ledna jsme rozdali dětem pololetní vysvědčení, pro prvňáčky to byla jejich premiéra,
myslím, že dopadla výborně. V Rynolticích máme velmi šikovné a hodné děti. Jsem na
všechny moc pyšná. Všem patří velká gratulace za jejich dosažené výsledky.

Stále platí pozvání na keramiku pro širokou veřejnost. Scházíme se každé úterý
od 16:00 hodin. Rádi Vás mezi námi uvítáme!!!!
Mgr. Kateřina Rožcová – ředitelka školy

TJ Sokol Rynoltice
Zimní přípravné zápasy

21. 2. 2015

Rynoltice – FK Pečice na UMT Heřmanice od 13,00 hod.

28. 2. 2015

FK Bílá - Rynoltice na UMT Harcov Lbc od 12,00 hod.

