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PRO VÁS

MK ČR E 11824

ročník – III.

měsíc – říjen 2015

číslo – 10

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,
máme za sebou krásné slunečné léto, věřím, že jste si ho všichni užili podle svých představ a
děti, že mají z prázdnin spoustu zážitků, o kterých mohou v novém školním roce vyprávět
svým kamarádům. Velké množství sluníčka s sebou však bohužel přineslo také některé
negativní vlivy. Kromě dočasného vyhlášení zvýšeného nebezpečí požárů, začalo dlouhodobé
sucho a vysoké letní teploty způsobovat úbytek vody v obecních nádržích. Lesy ČR, jako
správce vodního toku, který nádržemi protéká, se distancoval od jakéhokoliv zásahu, který by
měl na přítok do nádrží vliv, můžeme tedy jen doufat v déšť, který naše rybníky znovu zaplní,
stav především těch rynoltických je totiž velmi žalostný. Zároveň bych Vás tedy rád upozornil
na stále platnou vyhlášku se zákazem odběru veškerých povrchových vod.
Se začátkem podzimu se na obci začínáme také bavit o přípravě rozpočtu na příští rok.
V letošním roce se některé záměry nedaří plnit podle našich představ, je to ale především
z toho důvodu, že nejsem zastáncem neúčelného využívání finančních prostředků. Stále
zjišťujeme, v jakém stavu se obecní majetek nachází, a rozhodně to nejsou lichotivé poznatky.
Z toho důvodu vzniká také tzv. Plán rozvoje obce na období 2015-2020, který navazuje na
podobné dokumenty z předchozích let. Tento podklad bude sloužit pro určení a řešení
největších bolestí naší obce. V současné době je k nahlédnutí na našem webu a vzhledem
k tomu, že by tento plán měl být projednáván ve spolupráci s občany, budu rád, když se
k němu také vyjádříte, třeba rovnou na obecním webovém fóru. Jedná se o prvotní návrh,
proto jej berte s rezervou, vzhledem k tomu, že na jeho základě bude obec usilovat o získání
dotací, měl by ještě jistě být diskutován s pověřenými odborníky.
Jedním z bodů, které se aktuálně řeší je například bezpečnost na silnicích, konkrétně na
hlavním tahu I/13, kde proběhne v blízké době jednání se zástupci silnic, policie a kraje a
navrhnou se opatření, kterými by se měla doprava v této nejfrekventovanější části obce
zklidnit. Věřme, že to nebude jen studie, ale dojde také k jejich realizaci. Koneckonců dočkali
jsme se i v Jítravě, kde se počátkem září začala budovat očekávaná protihluková stěna. Zde se
obec účastní pravidelných kontrol, pokud by Vás tedy ke stavbě cokoliv zajímalo, nebo máte
nějaký podnět, neváhejte mi ho sdělit a při další příležitosti ho projednám s investorem a
realizátorem akce.
Ještě než Vám popřeju, abyste si co nejpříjemněji užívali kouzel podzimu, chtěl bych majitele
psů znovu upozornit na dodržování obecně závazné vyhlášky o jejich volném pohybu. V
nejbližších dnech vstoupíme do jednání o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městskou policií
v Hrádku nad Nisou, která by volný pohyb psů měla také řešit, ale byl bych velmi nerad,
kdyby to muselo zajít tak daleko. O nevalné pověsti naší obce nejen v Hrádku, ale celém
blízkém okolí jsem již několikrát psal i mluvil. Proč si tedy přidělávat další ostudu. Važte si
místa, kde žijete.
Jan Vacek, starosta obce

USNESENÍ č.3/2015
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rynoltice
ze dne 10. 9. 2015
1) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Kubínková Irena
a p. Starečková Postlová Soňa.
2) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Bc. Patková
Martina a Mgr. Urbanová Petra.
3) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Rynoltice ze
dne 10. 9. 2015.
4) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015
Příjmy navýšeny o:
400.666,- Kč
Výdaje navýšeny o: 400.666,- Kč
5) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej pozemku p.č. 1958/25, ostatní plocha, o

výměře 170 m2, v k.ú. Rynoltice, za 10 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem, pro A. H. a
P. H., Rynoltice.
6) Zastupitelstvo obce Rynoltice neschvaluje prodej pozemku p.č. 1224/2, zahrada, o výměře

291 m2, v k.ú. Rynoltice pro Mgr. M. K., Rynoltice.
7) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje směnu části pozemku p.č. 2245, ostatní plocha,

část o výměře cca 10 m2, v k.ú. Polesí u Rynoltic pro Doc. Ing. M. S. a Mgr. V. S., Praha za
část p.p.č. 2254 o výměře cca 20 m2 a část p.p.č. 1042 o výměře cca 30 m2, bez doplatku,
v k.ú. Polesí u Rynoltic + 50% nákladů spojených se směnou pozemků.
8) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej části pozemku p.č. 2075/2, ostatní plocha,

část o výměře cca 50 m2 (pouze oplocenou část), v k.ú. Polesí u Rynoltic, za cenu 10
Kč/m2 + náklady spojené s prodejem, pro p. M. B., Černá Louže.
9) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje směnu části p.p.č. 36/2, zahrada, o výměře 92 m2,

v k.ú. Jítrava pro p. M. F., Jítrava za část p.p.č. 36/1 o stejné výměře dle GP, v k.ú. Jítrava
+ 50% nákladů spojených se směnou pozemků.
10) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej p.p.č. 1747, ostatní plocha, část o výměře

cca 80 m2, za 30 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem, v k.ú. Jítrava pro p. L. G., Liberec.
11) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Žádost o vyjádření k záměru uložení podzemního
telekomunikačního vedení – optického kabelu vč. příslušenství (telekomunikační přípojka)
na p.p.č. 626/10, p.p.č. 1822/2 a p.p.č. 638/2 v k.ú. Jítrava – žadatel Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, v zast. ŠINDY a.s.,
5. Května 16, 252 41 Dolní Břežany, dále v zast. TOSAN Praha s.r.o., Kaprova 42/14, 110
00 Praha 1.
12) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
dle předloženého návrhu mezi Oprávněný: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,

Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, v zast. ŠINDY a.s., 5. Května 16, 252 41 Dolní Břežany
a Obtížený: Obec Rynoltice, Rynoltice 199, 463 53 za jednorázovou náhradu, která bude
určena na základě zaměření skutečného stavu provedení stavby a zpracovaného znaleckého
posudku a následně pověřuje starostu jejím podpisem.
13) Zastupitelstvo obce Rynoltice pověřuje Radu obce Rynoltice ke schvalování rozpočtového
opatření transferu poskytnutého od Úřadu práce v Liberci a mzdových nákladů z tohoto
transferu plynoucích.
14) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje navržené zadání 2. Změny územního plánu obce
Rynoltice ve znění přílohy tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí.
15) Zastupitelstvo obce Rynoltice ukládá Petru Schlösingerovi, určenému zastupiteli pro
2. změnu územního plánu obce Rynoltice, aby zajistil následné kroky v procesu pořizování
2. změny územního plánu obce Rynoltice.
16) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje vstup do Dobrovolného svazku obcí (Rynoltice,
Janovice v Podještědí, Dubnice, Křižany, Zdislava) a pověřuje starostu obce k zajištění
potřebných úkonů ke vstupu do svazku.

Usnesení č.16/2015 z jednání Rady obce 3. 9. 2015
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1) schvaluje demontáž a montáž veřejného osvětlení v obci Rynoltice, část Jítrava (v úseku

od TS LB 0671 Jítrava-u kostela k čerpací stanici) a zároveň výměnu kabelového vedení a
rozvaděče VO v obci Rynoltice, část Jítrava za nejnižší nabídku z poptávkového řízení od
firmy ELMAR Václav Větrovský V+V, Žitavská 407, 463 34 Hrádek n. Nisou
2) schvaluje dodávku a montáž plynových kotlů včetně montáže odkouření, uvedení do

provozu, odkouření a regulace pro ZŠ a MŠ Rynoltice, příspěvková organizace, 463 53
Rynoltice 200 do budovy malé školy č.p. 101 za nejnižší nabídku z poptávkového řízení
od J. Klimeš, instalatérství, topenářství, 463 53 Rynoltice 3.
3) neschvaluje žádost o prodloužení bezplatného pronájmu obecních prostor v č.p. 101

(klubovna) pro SDH 1 Rynoltice.
4) schvaluje plnou moc pro JUDr. Ivan Kopecký, advokát, se sídlem kanceláře Dvořákova

646/4, 460 01 Liberec 1 pro poskytnutí právních služeb k zastoupení jako poškozené v
trestní věci M. Š., vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp.zn. 1 T 84/2015.
5) doporučuje zastupitelstvu obce prodej p.p.č. 1958/25, ostatní plocha, o výměře 170 m2,

za 10 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem, v k.ú. Rynoltice pro A.H. a P.H., Rynoltice.

6) doporučuje zastupitelstvu obce směnu p.p.č. 92/1, ostatní plocha, část o výměře cca 200

m2, v k.ú. Jítrava pro p. J.H., Liberec a p. M.H., Jítrava za část p.p.č. 91 o stejné výměře, v
k.ú. Jítrava + 50% nákladů spojených se směnou pozemků.

7) nedoporučuje zastupitelstvu obce prodej p.p.č. 1224/2, zahrada, o výměře 291 m , v k.ú.
2

Rynoltice pro Mgr. M.K., Rynoltice – rada obce doporučuje pronájem.
8) doporučuje zastupitelstvu obce směnu p.p.č. 2245, ostatní plocha, část o výměře cca 10

m2, v k.ú. Polesí u Rynoltic pro Doc.Ing.M.S. a Mgr.V.S., Praha za část p.p.č. 2254 v k.ú.
Polesí u Rynoltic + 50% nákladů spojených se směnou pozemků.

9) doporučuje zastupitelstvu obce prodej p.p.č. 2075/2, ostatní plocha, část o výměře cca 50

m2 (pouze oplocenou část), za 10 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem, v k.ú. Polesí u
Rynoltic pro p. M.B., Černá Louže.

10) doporučuje zastupitelstvu obce směnu části p.p.č. 36/2, zahrada, o výměře 92 m , v k.ú.
2

Jítrava pro p. M.F., Jítrava za část p.p.č. 36/1 o stejné výměře, v k.ú. Jítrava + 50%
nákladů spojených se směnou pozemků.
11) doporučuje zastupitelstvu obce prodej části p.p.č. 1747, ostatní plocha, část o výměře cca

80 m2, za 10 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem, v k.ú. Jítrava pro p. L.G., Liberec.

12) doporučuje zastupitelstvu obce schválit Žádost o vyjádření k záměru uložení podzemního

telekomunikačního vedení – optického kabelu vč. příslušenství (telekomunikační
přípojka) na p.p.č. 626/10, p.p.č. 1822/2 a p.p.č. 638/2 v k.ú. Jítrava – žadatel CETIN a.s.,
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, v zast. ŠINDY a.s., 5. Května 16, 252 41 Dolní
Břežany, dále v zast. TOSAN Praha s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 a dále
doporučuje zastupitelstvu obce schválit Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
dle předloženého návrhu mezi Oprávněný: CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3,
v zast. ŠINDY a.s., 5. Května 16, 252 41 Dolní Břežany a Obtížený: Obec Rynoltice,
Rynoltice 199, 463 53 za jednorázovou náhradu ve výši 10.000,-Kč bez DPH.
13) schvaluje Souhlas se stavbou LB, Rynoltice, p.č. 638, K. H. – kabelová přípojka NN –

stavba bude na p.p.č. 2067/3, v k.ú. Rynoltice, vlastník Obec Rynoltice, žadatel
Energetická montážní společnost Liberec s.r.o., Budyšínská 1294, 460 01 Liberec 1, v
pověření: KOLLERT ELEKTRO s.r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec 22
14) schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti

a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4005840/P0 01 (IP-12-4005840, LB, Rynoltice
p.č. 638, K.H.-kNN) s budoucím 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. Martinem Krýchou dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
15) schvaluje Směrnici č. 2/2015 Odpisování a odpisový plán.
16) schvaluje Směrnici č. 3/2015 Oběh účetních dokladů.
17) schvaluje Vnitřní směrnici č. 4/2015 Spisový a skartační řád obecního úřadu

v Rynolticích.

18) revokuje usnesení č.14/2015 rady obce ze dne 21.7. 2015, bod 3) - Smlouvu o právu

provést stavbu IP-12-4005592 LB-Jítrava p.p.č. 961/1, přípojka NN se stavebníkem 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 .
19) schvaluje

Prohlášení třetí straně – stavba „IP-12-4005592 LB Jítrava p.p.č.
961/1(vlastníci p.p.č. 961/1 J.B., L.Š.), přípojka NN“ pro Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11, 130 00 Praha 3.

20) schvaluje okamžitou výpověď ke dni 16.9.2015 z bytové jednotky č. 2 v přízemí domu

č.p. 25 pro sl. L. L., Rynoltice dle Nájemní smlouvy ze dne 2.3.2015, článku VIII. Doba
trvání a ukončení smlouvy, bod 8.5.

Usnesení č.17/2015 z jednání Rady obce 22. 9. 2015
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1) schvaluje žádost p. J. F., Rynoltice.
2) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 1/2015 se zhotovitelem Jaroslav Klimeš, Rynoltice 3,
463 53 na dodávku a montáž 2 ks kotlů včetně odkouření a uvedení do provozu se zaškolením
obsluhy servisním technikem na místě instalace ZŠ Rynoltice č.p. 101 a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
3) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2/2015 se zhotovitelem Václav Větrovský V+V, ELMAR,
Žitavská 407, 463 34 Hrádek n.N. na výměnu kabelového vedení a rozvaděče veřejného osvětlení
včetně připojení na vrchní vedení VO Obec Rynoltice, část Jítrava a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.

4) schvaluje Souhlas s umístěním stavby – p.p.č. 638, v k.ú. Rynoltice (vlastníci Ing. K.H. a
P.H.; zastoupeni na základě udělení plné moci p. Martinou Studničnou, Vrchlického 517/90,
460 14 Liberec 14) a p.p.č. 2067/3 (vlastník Obec Rynoltice).
5) schvaluje Souhlas vlastníka sousední nemovitosti p.č. 2067/3, k.ú. Rynoltice – stavba na
p.p.č. 638, k.ú. Rynoltice.
6) schvaluje Souhlas s umístěním vodovodní přípojky na p.č. 2067/3, v k.ú. Rynoltice
(vlastník Obec Rynoltice) – žadatel: Ing. K. H., Rynoltice a P.H., Brno (vlastník p.p.č. 638),
zastoupena na základě udělení plné moci p. Martinou Studničnou, Vrchlického 517/90, 460
14 Liberec 14.
7) schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské
sítě mezi zavázaným Obec Rynoltice, 463 55 Rynoltice 199 zastoupena Ing. Janem Vackem a
oprávněným Ing. K. H., Rynoltice 160, 463 55 a P. H., Bořetická 18, 628 00 Brno dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
8) schvaluje Dohodu o poskytnutí slevy s O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2,
140 22 Praha 4 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem.

9) schvaluje žádost o příspěvek na kulturu a sport ze sociálního fondu obce, žadatel p. J. K.
10) schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s pachtýřem AGRO Chomutice a.s., Chomutice
92, 50753 Chomutice u Hořic v Podkrkonoší a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

SPOZ
V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum:
paní Božena Slavíková
paní Miluše Hujerová
paní Milada Šimonová
paní Hana Brodilová
MUDr. Josef Kubínek
pan Josef Fišer
Gratulujeme!!!!!!!!!!!!!!

Vítání občánků
V neděli 20. září 2015 jsme do naší obce přivítali nového malého občánka. Byl to: Jan Vacek,
Rynoltice.
Tuto slavnostní chvíli nám zpestřily děti z rynoltické školky se svým vystoupením. Učitelkám
i rodičům děkujeme.
Rodičům přejeme při výchově svého dítěte pevné nervy a hodně radosti a jemu přejeme
krásné a bezstarostné dětství.

Divadlo
Na pátek 20. listopadu pro vás připravujeme divadelní představení Na útěku. Představí se
v něm členka Divadla F.X. Šaldy Jana Hejret Vojtková a členka divadelního spolku Tyl
Železný Brod Zdislava Bohuslávková. Bližší informace na plakátech

Kulturní komise
zve všechny příznivce pouštění draků na Rynoltickou drakiádu
kdy: neděle 11. 10. 2015 od 14 hodin
kde: fotbalové hřiště v Rynolticích
S sebou: draky všech tvarů, velikostí a barev, dobrou náladu a vítr ☺
Očekávejte: soutěže o ceny, výborné palačinky

TJ Sokol Rynoltice - PODZIM 2015
I.A třída
Kolo

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.

Datum
15.8.
22.8.
29.8.
5.9.
12.9.
19.9.
26.9.
3.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.
8.11.

Den
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
Ne

Ruprechtice
Rynoltice
Stráž n.N.
Rynoltice
Rovensko
Rynoltice
Cvikov
Rynoltice
Mimoň
Rynoltice
Bílý Kostel
Rynoltice
VTJ Rapid

Rynoltice
Kr.Studánka
Rynoltice
Hrádek n.N.
Rynoltice
Stráž p.R.
Rynoltice
Bílá
Rynoltice
Doubí
Rynoltice
Desná
Rynoltice

Výkop Výsledek
10.30h
1:1
17.00h
1:0
17.00h
1:3
17.00h
1:2
17.00h
3:2
16.30h
0:4
16.30h
2:1
16.00h
1:5
16.00h
15.30h
14.30h
14:00h
14:00h

Starší a mladší přípravka
Znovu nezbývá, než poděkovat všem, kteří nás v práci u fotbalové mládeže podporují a pomáhají nám. Obrovské díky patří především zástupcům klubu, rodičům a sponzorům, v první
řadě manželům Mádrovým, kteří nás na každý domácí turnaj zásobí dostatečným množstvím
odměn pro hráče všech klubů, a na každý výjezd potom pitím pro děti. Daří se nám držet tým
mladší i starší přípravky, které postupně sbírají menší či větší úspěchy. Stále pro nás ale na
prvním místě zůstává radost ze hry, a to se podle jejich výrazů ve tváři snad daří plnit.
trenéři

Poděkování

Členové výjezdové jednotky a členové SDH Rynoltic odpracovali na opravě
hasičského auta CAS 32 Tatra 138, tj. na majetku obce, více jak 1200 hodin zdarma.
Jako velitel výjezdové jednotky chci poděkovat všem členům tohoto sdružení, kteří
ještě navíc investovali na opravu této techniky vlastní finanční prostředky na nákup reflexních
pásů „ majáků“ a dalších drobností, které jsme na dokončení opravy tohoto vozidla
potřebovali.
Dále chci poděkovat panu Milanu Urbanovi, který věnoval na opravu obecního
hasičského auta CAS 32 přes 10 000,- Kč na barvy, znaky SDH a další drobnosti potřebné při
této opravě.
A ještě jednou chci poděkovat všem, kteří se podíleli na této opravě a navíc si platili i
svačiny a občerstvení ze svého.
velitel výjezdové JSDH Rynoltice: Josef Gross

………………..

Rádi bychom touto cestou poděkovali dobrovolným hasičům z vaší obce Rynoltice a
to jmenovitě těmto: Vlastimil Kvapil, Ondřejka Pavlíková, Roman Marek, Daniel Marek, Petr
Hrůza, kteří jako jediní z námi oslovených sborů dobrovolných hasičů z okolních obcí
Máchova jezera kladně odpověděli na naši žádost o pomoc při zajištění kritických částí
cyklistické tratě na triatlonovém závodě – CTP DOKSY RACE, který se konal v neděli
9.8.2015 v obci Doksy a přilehlém okolí.
Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem Tomáš Novotný
CTP INVEST, spol. s.r.o.
Humpolec

