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příspěvky

i

názory

můžete

zasílat

elektronicky

na

e-mail

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

Usnesení č.1/2016 z jednání Rady obce 14. 1. 2016
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1)

2)

schvaluje Přijetí nabídky na dodávku elektřiny č. 16000212 firmy ČEZ Prodej s.r.o, se
sídlem Praha 4, Duhová 1/425, 140 53, IČO: 27232433 na období od 18. 1. 2016 do 31. 1.
2018 (příloha č. 1 k originálu usnesení) a přijetí nabídky na dodávky plynu č. 16000199
firmy ČEZ Prodej s.r.o, se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, 140 53, IČO: 27232433 na
období od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2018 (příloha č. 2 k originálu usnesení) a pověřuje starostu
podpisem nabídky a následným podpisem smlouvy.
schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2015
Příjmy navýšeny o: 120.480,- Kč, Výdaje navýšeny o: 80.000,- Kč
Financování: 40.480,- Kč

3)

schvaluje Žádost o příspěvek na kulturu a sport ze sociálního fondu obce – žadatel p.
J. K.

4)

schvaluje Nákup tašek na třídění odpadu v počtu 20 sad (1 sada obsahuje 3 ks tašek) od
společnosti EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4.

5)

schvaluje Cenové ujednání na rok 2016 pro dodávku tepla v Rynolticích č.p. 233 a
dohodu o zálohách na dodávku tepla 2016 firmy Proven, s.r.o., Všelibice-Budíkov 5E, 463
48 Všelibice, IČ: 62740822.

6)
7)

schvaluje Plán zimní údržby v obci Rynoltice na rok 2016.
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě příkazní č. 1/2015 s provozním lesníkem
Ing. J. Šejnohou, Vesec 12 - Bílá, 463 42 Hodkovice n. M. (příloha č. 3 k originálu
usnesení).

8)

schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě příkazní č. 2/2015 s odborným lesním hospodářem
Ing. Janem Dudou, Oldřichov v Hájích 178, 463 11 Chrastava (příloha č. 4 k originálu
usnesení).
9)
schvaluje Vyřazení nedobytných pohledávek pod inventárními čísly 59304, 59307 a
59312 v celkové výši 5.212,20 Kč.

Poplatky v Obci Rynoltice na rok 2016
UPOZORNĚNÍ !!!!!!!!
Po zaplacení poplatku za odpady se nevydávají známky na popelnice. Popelnice budou vyváženy bez
známek!!!
Místní poplatek za odpady v roce 2016
(Dle OZV č. 2 /2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů)
500,- Kč za osobu/ kalendářní rok – trvale bydlící
500,- Kč za rekreační objekt/ kalendářní rok
Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. března a do 30. září 2016.
Poplatek lze uhradit jednorázově nejpozději do 31. března 2016.
Poplatky je možno zaplatit hotově na pokladně OÚ Rynoltice nebo převodem na č.ú. 151978559/0300,
do zprávy pro příjemce vždy uvádějte příjmení a jméno poplatníka.
Svozový den pro komunální odpad je čtvrtek.
Separovaný (tříděný) odpad
PLASTY (barva žlutá), PAPÍR (barva modrá), SKLO (barva zelená), NÁPOJOVÉ KARTONY (barva
oranžová), DROBNÝ KOVOVÝ ODPAD (barva šedá)
Svoz kontejnerů:
PLAST – sváží se v sudé týdny ve středu (v letním období navíc 1 x za 14 dní liché pondělí)
PAPÍR – sváží se v liché týdny ve středu
SKLO – sváží se 1 x měsíčně
NÁPOJOVÉ KARTONY – sváží se 1 x měsíčně
KOVY – dle potřeby
Sazba poplatku za psy v roce 2016
(Dle OZV č. 5/2011 o místním poplatku ze psů)
První pes

200,-Kč

Druhý a každý další pes

400,-Kč

První pes-důchodci

100,-Kč

Druhý a každý další pes-důchodci

200,-Kč

Poplatek je splatný nejpozději do 15. 3. 2016.
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-
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-
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za restaurací Nikola
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-

-

SPOZ
V měsíci únoru oslaví své životní jubileum:
pan Jaromír Zima
paní Jiřina Stárková
paní Anna Mocová
Gratulujeme

Zprávy ze školy
Dne 22. 1. 2016 se na naší škole konal zápis do první třídy. Tentokrát naši budoucí prvňáčci
pluli vesmírem. Celá škola byla vyzdobena planetami, hvězdami, raketami, ufouny. Děti
plnily různé úkoly za než dostávaly na jednotlivých stanovištích razítka. Pokud splnily
všechny úkoly, doputovaly po hvězdném nebi až ke Slunci. Od Slunce obdrželi žáčci
památnou medaili a drobné dárky, které jim vyrobili starší spolužáci a balíčky, které věnoval
SPOZ, děkujeme!!! Letos jsme zapsali celkem 13 budoucích prvňáčků, což je za mé čtyřleté
období ve funkci ředitelky školy, rekordní počet. Doufám, že budeme takto úspěšní i v dalších
letech. Fotografie ze zápisu si můžete prohlédnout na webových stránkách školy. Děkuji
všem, kdo se na přípravě zápisu podílel.
S láskou
Mgr. Kateřina Rožcová – ředitelka

–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hledám brigádníka na občasné pomocné práce při ošetřování a kácení stromů.
Jedná se o práci na zemi ne ve výškách
Více informací na tel. 737 383 512

