
     PRO VÁS
MK ČR E 11824     ročník – IV měsíc –březen 2016   číslo –3

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.

  Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce Rynoltice

Starosta obce Rynoltice si Vás dovoluje pozvat na veřejné jednání zastupitelstva obce, které

se koná  dne 9. 3. 2016 (středa) od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. p. 101 v Rynolticích

(budova malé školy, vchod od hlavní silnice).

 Navržený program jednání:

         1. Kontrola usnesení

        2.  Návrh rozpočtového opatření č.1/2016

        3.  Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rynoltice

        4. Převody pozemků

    5. Rekonstrukce Rynoltického potoka – majetkoprávní vypořádání koryta, žádost se        
vstupem na pozemky, žádost k dočasnému odstranění konstrukcí, žádost o kácení 
zeleně.

6. Dotační výzvy

7. Informace starosty

8. Diskuse

9. Závěr       



Usnesení č.2/2016 z jednání Rady obce 2. 2. 2016

 Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:

 1)      schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem SAUL s.r.o., U Domoviny 491/1, 460 01
Liberec 4, jednatel Ing. arch. Jiří Plašil na Změnu č. 2 územního plánu obce Rynoltice dle
předloženého  návrhu  (příloha  č.  1  k  originálu  usnesení)  a  pověřuje  starostu  podpisem
smlouvy. 

2)      schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku p.č. 91, část o výměře cca 300 m2 v k.ú. Jítrava s
pronajímatelem J.  H.,  Dětřichovská 258,  463 31 Liberec 31 dle předloženého návrhu
(příloha č. 2 k originálu usnesení) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 3)      schvaluje  povrchovou opravu omítek pro obecní byt č. 2 v přízemí domu č. p. 25,
st.p.č. 144 v k. ú. Rynoltice za nejnižší nabídku z poptávkového řízení od J. Lonner, Tatobity
85, 512 53.

4)      schvaluje  uzavření Smlouvy o dílo č. 1/2016 se zhotovitelem J. Lonner, Tatobity 85,
512 53 na povrchovou opravu omítek pro obecní byt č. 2 v přízemí domu č. p. 25, st.p.č.
144 v k. ú. Rynoltice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

5)      bere na vědomí výpověď z nájemní smlouvy na nemovitost dohodou od firmy PROFI
REGAL s.r.o.,  463 55 Rynoltice 246, v zast. p. J. Greplem (nájemní smlouva na pronájem

pozemku p.č. 2152/2, část o výměře 350 m2, v k.ú. Rynoltice).

 6)      schvaluje Žádost o souhlas s úpravou trasy nové telekomunikační vedení optické 
přípojky na p.p.č. 626/10, p.p.č 555/4 a p.p.č. 1822/2 v k.ú. Jítrava pro CETIN a.s., Olšanská 
2681/6, 130 00 Praha 3, v zast. ARANEA NETWORK a.s., Štěrboholská 1404/104,      102 00
Praha, dále v zast. TOSAN Praha s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 dle přiložené výkresové 
dokumentace.

7)      schvaluje  Smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 1243/1 a p.p.č. 1248  v k.ú.
Rynoltice s firmou RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, zastoupena
M. Kaňkovou a Mgr. Pavlínou Duškovou dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy (příloha č. 3 k originálu usnesení).

8)      neschvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o pronájmu nemovitostí a věcí movitých ze dne
15.11.2010 dle předloženého návrhu pro Proven s.r.o.,  Všelibice-Budíkov 5E,  463 48
Všelibice.

9)      schvaluje  Dodatek  č.  9  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 31.5.2016.

10)  schvaluje Dodatek č. 8 pro rok 2016 k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih s
Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, příspěvkovou organizací, Rumjancevova 1362/1,
460 01 Liberec.

 



11)  schvaluje Dodatek ke smlouvě o dílo č. 01.2015 „Obnova mostu M – 01 Jítrava přes
Panenský potok“ se zhotovitelem Ing. Naděžda Hájková, KH Mosty, Sosnová 105, 470 01
Česká Lípa.

12)  schvaluje  Žádost  o  souhlas  ke  stavbě  zemědělského  skladu  na  p.č.  1537/1  v  k.ú.
Rynoltice  dle  přiložené  dokumentace  pro  I.  K.,  Rynoltice  81,  463  53;  zastoupena  na
základě udělení plné moci p. Jiřím Bursou – stavební kancelář, Jindřichovice p. Smrkem
292,    463 65

13)  schvaluje Žádost o připojení  k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“  pro Spolek
Lungta,  Dlouhá 2,  110 00  Praha 1  -  obec se připojí  k  akci  Vlajka  pro  Tibet  2016 
vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.2016 na budově OÚ. 

14)  schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí daru s Centrum LIRA, z.ú., Matoušova 406,
460 07 Liberec ve výši 6.000,- Kč dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.

 

 

Usnesení č. 3/2016 z jednání Rady obce 16.2. 2016 

Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:

 1) schvaluje Trvání na podané výpovědi z nájmu nebytových prostor č.p. 221 Rynoltice a
ukládá se, aby starosta ve spolupráci s právním zástupcem připravil vyjádření k podané žalobě
p. M. Š.  dle výzvy Okresního soudu v Liberci.

2) bereme na vědomí  Reakci  na dopis ze dne 1.2.2016 od Energie Pro s.r.o.,  K Haltýři
686/13, 181 00 Praha 8.

3) schvaluje povrchovou opravu omítek pro obecní byt č. 2, v suterénu bytového domu       č.
p. 233, st.p.č. 432 v k. ú. Rynoltice za nejnižší nabídku z poptávkového řízení od          P.
Holub, Zednické práce, Bořetická 18, 628 00 Brno.

 4) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2/2016 se zhotovitelem P. Holub, Zednické práce,
Bořetická 18, 628 00 Brno na povrchovou opravu omítek pro obecní byt č.  2, v suterénu
bytového domu č.  p. 233, st.p.č.  434 v k. ú. Rynoltice a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy. 

5) schvaluje provedení  revizí  budov,  hromosvodů  a  kontroly  elektrických  spotřebičů  za
nejnižší nabídku z poptávkového řízení od ČIP automatizace s.r.o., v zast. E. Pelantem,
Dolní Suchá 110, 463 34 Hrádek n. N.

6) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 4/2016 se zhotovitelem ČIP automatizace s.r.o.,      v
zast.  E.  Pelantem, Dolní Suchá 110, 463 34 Hrádek n. N. na provedení revizí budov,
hromosvodů a kontroly elektrických spotřebičů ve vlastnictví Obce Rynoltice a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.

 



7) schvaluje Dodatek  č.  1  Smlouvy  o  pronájmu  nemovitostí  a  věcí  movitých  ze  dne
15.11.2010 dle předloženého návrhu pro Proven s.r.o.,  Všelibice-Budíkov 5E,  463 48
Všelibice.

 8) bere na vědomí Rozhodnutí ředitelky Základní školy a Mateřské školy Rynoltice, okres
Liberec, příspěvkové organizace uzavření zařízení mateřské školy od 15. července do     17.
srpna 2016. 

9) schvaluje Zásady hospodaření se sociálním fondem na rok 2016.

Nabídka volného bytu v Obci Rynoltice

Obec Rynoltice  oznamuje  občanům, kteří  chtějí  řešit  svou bytovou situaci  a  nemají
aktualizovanou žádost o přidělení bytu nebo podanou žádost o přidělení bytu, že máme
k dispozici byty                1+1 a 2+1.

Byt  1+1  se  nachází  v panelovém domě,  na  adrese  Rynoltice  233,  463  55  Rynoltice.

Umístěn v suterénu, vel. 45,95 m2 včetně sklepu.

Byt 2+1 se nachází v bytovém domě, na adrese Rynoltice 25, 463 55 Rynoltice. Umístěn

v 1. podlaží, vel. 103,52 m2 včetně sklepu a půdních prostor.

Oba byty jsou v současné době opravovány, následně budou možné k pronájmu.

Bližší  informace získáte  na OÚ Rynoltice,  tel.  485 172 181 nebo 725 971 201,  e-mail:
rynoltice@iol.cz

 

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  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.

Místní poplatek  za psy v roce 2016  je splatný nejpozději do 15. 3. 2016.



                                                             SPOZ

          V měsíci březnu oslaví své životní jubileum:

  pan Vladimír Ende pan František Hanzlík
  paní Věra Langpaulová paní Jitka Kormundová
  paní Ludmila Novotná pan Jaroslav Kotek
  paní Miloslava Konývková paní Ilse Kvapilová
  paní Hana Švandová

Gratulujeme

     Jarní posezení připravujeme na duben

                                              –-------------------------------

                 Kulturní komise  zve všechny děti a rodiče na

                                                 Dětský karneval

              konaný v sobotu 12.3. 2016 v Kulturním domě v Rynolticích 

                                                       –----------------------------------------



 Zimní příprava vrcholí. Po nabíhání kilometrů v lednu, jsme plynule přešli k práci s míčem a
v únoru sehráli také dvě přátelská utkání. Nejdříve jsme se v rámci soustředění v Heřmanicích
utkali s krajskými Doksy s nelichotivým výsledkem 0:4. Ve druhém zápase také se zástupcem
krajského přeboru Bozkovem už byla hra o poznání lepší a v utkání jsme zvítězili 4:1 po třech
brankách Tomáše Vacka a jednom zásahu Martina Kopice. V sobotu 5.3. ještě sehrajeme jeden
přípravný zápas od 17.30 hod. na umělé trávě v Heřmanicích se zástupcem ústecké I.A třídy
FK Rumburk. Do začátku sezony, pokud to počasí a terén dovolí, zbývá 14 dní. Z týmu je cí-
tit, že si uvědomuje svou nelichotivou pozici v tabulce a bude snahou nás všech se ode dna co
nejdříve odrazit. Vyšší ambice, než se v roce, kdy místní fotbalový klub slaví sedmdesátileté
výročí, v soutěži udržet, mít nemůžeme. Víme, že jsme na podzim domácím fanouškům moc
radosti neudělali, přesto věříme, že nás přijdete podpořit. Budeme s pokorou bojovat o každý
bod.

Tomáš Zeidler,  trenér FK Rynoltice

Zpráva z výroční valné hromady SDH Rynoltice 

Rynoltičtí hasiči mají za sebou skvělou sezonu. Na své lednové valné hromadě potvrdili, že se
vrací a znovu se chtějí stát hybatelem dění v obci.

 Výjezdová jednotka měla rekordní rok

Výjezdová jednotka rynoltických hasičů je zařazena do Integrovaného záchranného systému v
kategorii jednotek požární ochrany JPO III, a to znamená, že zajišťuje výjezd družstva do 10 
minut od vyhlášení poplachu. 

 Za loňský rok byl takových poplachů rekordní počet. Z části za to mohlo nebývale suché 
počasí, nakonec se počet ostrých výjezdů vyšplhal na 21. Navíc se jednotka účastnila i dvou 
taktických cvičení. Třikrát dokonce zasahovala přímo na území Rynoltic. Zřejmě největšího 
nasazení se dočkala na červencovém lesním požáru v katastru Janovic, kam naráz vyrazilo 9 
rynoltických hasičů, a také díky jejich pomoci se požár podařilo asi po dvou hodinách uhasit.

 Kromě „hasičiny“ se jednotka věnuje také údržbě své techniky. Na běžnou údržbu se schází 
jednou měsíčně. Loni se ale kromě svých pravidelných prvních sobot v měsíci pustili hasiči 
také do opravy letité Tatry 138, svého hlavního zásahového auta. Celkem na ní spolu s členy 
SDH Rynoltice odpracovali 1120 hodin, a tak teď Tatra i přes svůj věk zase vypadá a funguje 
tak, jak má.

 Osmnáctičlenné výjezdové jednotce bude i v tomto roce velet Josef Gross. Kvůli zvyšování 
akceschopnosti letos jednotka získá dva nové velitele družstev a nového strojníka.

 SDH má za sebou povedené akce

Vedle výjezdové jednotky, která je organizační složkou obce, působí také Sbor dobrovolných 
hasičů, jako samostatný spolek, ze kterého se výjezdoví hasiči rekrutují. V loňském roce měl 



30 dospělých členů a 12 členů nově zřízeného mládežnického družstva. Na letošní valné 
hromadě se členská základna rozrostla o další dva nově příchozí.

 Členové SDH loni odpracovali mimo opravy Tatry pro obec dalších více než tři sta 
brigádnických hodin. Z akcí, na kterých se podíleli, stojí za zmínku například spolupořádání 
tradičních čarodějnic s vatrou. Pomáhali při organizace Dětského dne, na kterém se předvedlo
i mládežnické družstvo.

 Výborně se povedlo také rozsvěcení vánočních stromů, a následující Svatobarborská pouť a 
Mikulášská pro děti.

 Dále se hasiči podíleli na přípravě maškarního plesu, pomáhali s organizací Malevil Cupu, ve
Zdislavě pomohli s organizací Motorkářské bohoslužby, ze které se zřejmě stane zajímavá a 
vyhledávaná tradice našeho regionu. Podíleli se na Memoriálu Ivana Kotka i na fotbalovém 
turnaji v Janovicích. Na jaře také zorganizovali velmi úspěšný sběr starého železa.

 Sportovní družstvo se účastnilo tří soutěží – v Hrádku, Dolním Sedle a ve Lvové, kde se k 
mužům připojil i narychlo  - vlastně přímo na louce - složený ženský tým, který hájil 
rynoltické barvy.

 V letošním roce bude SDH tímto tempem pokračovat, navíc má v plánu uspořádat po letech 
také hasičskou soutěž přímo v Rynolticích. Předpokládaný termín je v červenci. Pro začátek 
by to měla být menší akce pro přibližně pětici pozvaných týmů z okolních obcí.

 Mládežnické družstvo přivezlo první úspěchy

Loni se také podařilo rozjet činnost nového mládežnického družstva, za jehož zrodem stojí 
Míla Koberová. Spolu s nejstarší členkou družstva Markétou Moravcovou si během roku 
doplnily kvalifikaci a tak má dnes oddíl dvě licencované instruktorky hasičské mládeže. 

 U začátku mládežnického oddílu stála loni na jaře nebývalá podpora rynoltických občanů i 
firem, kteří se dětem složili na základní vybavení. A že to děti myslí s hasičinou vážně, to 
dokázaly na 6 soutěžích, na kterých během sezony několikrát útočily na nejvyšší příčky v 
umístění. Nejlépe dopadli mladí hasiči v Jeřmanickém víceboji na začátku sezony, a pak na 
úplném konci ve Vratislavicích  v soutěží hasičské všestrannosti. Z obou si odvezlo rynoltické
družstvo stříbrnou medaili.

V nadcházející roce bude mládežnické družstvo zase o něco lépe vybavené protože bude moci
na soutěže i na tréninky používat mikrobus, který zapůjčil pan Milan Urban.

Starostou Sboru dobrovolných hasičů zůstává nadále Martin Kolomý. Činnost spolku řídil 
loni sedmičlenný výbor, kde kromě starosty SDH zasedali Hana Dlouhá, Míla Koberová, Jiří 
Pudil, Jiří Zdobinský, Josef Gross, a Petr Špůr. Valná hromada se rozhodla výbor posílit, a tak 
ke stávajícím členům zřídila ještě funkci náměstka starosty, kterým se stal Lukáš Kobera.

 Hospodaření spolku skončilo loni mírným přebytkem 6 a půl tisíce korun.

 Lukáš Kobera

náměstek starosty SDH Rynoltice


