
     PRO VÁS
MK ČR E 11824  ročník – IV                měsíc leden – únor 2017  číslo – 1,2

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,

zdravím vás poprvé v roce 2017 a ještě jednou vám v něm přeji prostřednictvím obecních
novin hodně zdaru, úspěchů, ale především pevné zdraví a k němu tolik potřebné pohody při
životě v naší obci. 

Rád bych se ale ještě  vrátil  k roku předchozímu a stručně  ho zhodnotil.  Jednalo se totiž
z mého  pohledu  o  rok,  kdy  se  udělal  kus  práce,  konkrétně  v podobě  oprav  obecních
komunikací,  výměny  střešní  krytiny  na  obecním  úřadě,  obnovy  mostu  v Jítravě  nebo
kompletním zateplení budovy základní školy, a to ještě s dotačními příspěvky v celkové výši
3.705.298,- Kč. K tomu probíhaly další běžné úpravy a opravy, které už byly vidět méně, ale
nejsou o nic méně  důležité.  Rozpočet tedy nakonec skončil  ve schodku přes 3,5 milionu
korun,  musím  ale  ještě  dodat,  že  nedošlo  k profinancování  dotačního  příspěvku  na
nejvýznamnější investiční akci loňského roku, kterou bylo zateplení budovy místní základní
školy ve  výši  přibližně  2,27 milionu  korun.  Po obdržení  této  dotace bude stav obecních
financí zase o něco veselejší, i tak se ale dá říct, že během našeho funkčního období držíme
rozpočet vyrovnaný a budeme se dále snažit získávat finance z různých dotačních zdrojů.

A co se týká naší základní školy, na investiční projekt v podobě zateplení rovnou navážu. Ke
konci roku totiž zároveň proběhlo jednání zastupitelstva obce, na kterém bylo projednáváno
další, tentokrát důležité strategické rozhodnutí pro rozvoj naší obce a školy, kterým bylo její
rozšíření o druhý stupeň. Diskuze na různých úrovních obce probíhaly téměř  od poloviny
roku  a  postupně  jsme se  snažili  nasbírat  co  nejvíce  informací,  které  by nám pro  přijetí
správného rozhodnutí pomohly. Nakonec zastupitelstvem rozšíření o jeden hlas neprošlo. Sám
jsem se nakonec rozhodl hlasovat proti, přestože jsem tím podle reakcí mnohé překvapil, ale
věřte, že to nebylo záměrem. Ano, musím přiznat, že na všech společných jednáních jsem
vždy stál za školou a stát budu. Vlastním pohledem, z reakcí rodičů  i  společných jednání
s paní ředitelkou se mi osobně líbí, jak škola i školka fungují, mají a budou mít podporu mou
a troufnu si říct, že i zastupitelů, pokud si svou úroveň udrží. V mém rozhodnutí ale nakonec



musel zvítězit rozum. Samozřejmě jsme museli dospět k počtu žáků nejen v tom následujícím
ale i dalších ročnících a vzhledem k tomu, že se v současné době obec stavebně jen velmi
slabě  rozvíjí,  není  zde v tuto chvíli  vysoký předpoklad, že se budou každoročně  kapacity
školy i školky plnit. Mělo by být tedy především úkolem zastupitelstva, aby se tyto možnosti
postupně zlepšovaly. Mohu říct, že určité kroky tímto směrem provádíme, ale chceme, aby
tyto snahy byly ještě  o dost  intenzivnější.  Finance na provoz školy by se neměly ani  po
rozšíření  výrazněji  zvýšit  nad  současný příspěvek  obce.  Musíme ale  také  uvažovat  další
investice, které budou do školských budov a vybavení v blízké době nutné, abychom dokázali
nabídnout  kvalitní  zázemí  i  pro  druhý  stupeň.  To  byly  především  důvody,  které  mě
přesvědčily pro rozšíření ZŠ v tuto chvíli nehlasovat. Diskuze na toto téma ale budou probíhat
dále a dalším o vývoji budeme jistě dále informovat.

V blízkých dnech se budeme se zastupiteli také bavit o dalších projektech nejen na tento rok
ale i ty následující. Co se ale roku 2017 týká, asi nejvýznamnější položku rozpočtu zatím tvoří
pořízení nového dopravního automobilu pro výjezdovou jednotku našich hasičů. Pořízení se
bude pohybovat v hodnotě 1 mil. korun, již nyní ale máme schválení příspěvek 450.000,- Kč
od Ministerstva vnitra ČR a dalších přibližně 250.000,- Kč budeme žádat z aktuálně vypsané
dotace Libereckého kraje. Dále bude v tomto dotačním programu žádáno o pořízení požárního
hasičského vleku s kompletní  výbavou.  Držte nám tedy palce,  pokud budou naše žádosti
schváleny, přibude do hasičárny k zánovní Tatře 148, která se pořídila koncem loňského roku
úplně nové dopravní auto, které by mělo nahradit současně používanou Avii. K Tatře 148,
která nahradí Tatru 138, bych se ještě  rád vrátil. Chtěl  bych poděkovat veliteli výjezdové
jednotky p. Josefu Grossovi, díky kterému se především podařilo auto získat. Tatru 148 jsme
pořídili  za přibližně  82.000,- Kč,  k prodeji Tatry 138 by mělo dojít v nejbližších dnech za
61.500,-  Kč.  Naši  hasiči  tedy budou mít  k dispozici  auto  po  kompletní  generální  opravě
v hodnotě přes milion korun za 20.000,- Kč. Přeji nám všem, aby tatrovka dlouho a dobře
sloužila. 

Z dalších projektů, na které se v tuto chvíli připravujeme, by mělo dojít ke kompletní demolici
bývalých dílen u základní školy. Požádali jsme také o příspěvek na opravu božích muk při
cestě na Bílé kameny a kromě provádění běžné údržby a oprav v obci budeme sledovat další
dotační příležitosti, které by nám mohly pomoci zvelebovat obecní majetek i prostranství i
tady nám, prosím, držte palce.

Na závěr bych vám ještě rád popřál, abyste si užili po dlouhé době zimy, jak má být. Vím, že
ne všichni mají sníh v oblibě a i nám již několikrát způsobila komplikace, ale myslím si, že i
příroda už potřebovala po několika slabých letech zakrýt a naopak nadšenci do zimních sportů
si mají letos opravdu čeho užívat. Tímto bych vás také rád pozval na I. ročník meziobecního
biatlonu na sobotu 4. a 11. února na hřištích nejprve v Rynolticích a ten následující víkend
v Jítravě od 14.00 hodin. Připraveny budou různé soutěže a pojede se na tratích, které pro nás
mezi Jítravou a Rynolticemi připravila družina pana doktora Suka a vzhledem k oblibě, jaké
se tratě těší, i jim za toto děkuji. Na úplný závěr tady pak mám věc, ze které jsem naopak i
díky zimě doslova znechucen. Ne, že by za to zima snad mohla, ale přestože je v obci několik
košů s pytlíky na psí exkrementy, není snad v kterékoliv spádové obci místo, odkud by na



člověka z bílého sněhu „nezářilo“ něco hnědého. Kromě toho, že je to neestetické a zároveň

hodně  nehygienické, protože ve sněhu si rády hrají naše děti  a těm je jedno kde, vrhá to
špatný stín i na ty poctivé majitele psů, kteří po svém miláčkovi uklízí. Důrazně vás proto
žádám o dodržování Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o zabezpečení veřejného pořádku a
čistoty  a  o  stanovení  pravidel  pohybu  psů  na  veřejném prostranství.  Upozorňuji  vás,  že
budeme důsledně dohlížet především na volný pohyb psů se všemi možnými následky pro
jejich majitele. Buďte, prosím, ohleduplnější ke svým spoluobčanům.

 

Klidné zimní dny

Jan Vacek, starosta

USNESENÍ č. 5/2016  z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rynoltice

ze dne 7. 12. 2016

 

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:  p.  Postl  Jiří  a           Bc.
Martina Patková. 

3)  Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Rynoltice se změnou
pořadí bodu, a to bod č. 8 Rozšíření ZŠ a MŠ Rynoltice o II. stupeň přesunout na bod č. 5 a dále
pokračovat v navrženém programu jednání tak, jak byl vyvěšen na úřední desce. 

4)  Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2016

Příjmy navýšeny o:                        947.386,- Kč               

Výdaje navýšeny o:        931.686,- Kč

Financování:                                  - 15.700,- Kč                

5)   Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2017 v paragrafovém znění.

Celkový příjmy rozpočtu ve výši               12 344 562,- Kč

Kapitálové příjmy                                            20 000,- Kč                           

Celkové zdroje ve výši                              12 364 562,- Kč                      

Běžné výdaje ve výši                                 10 970 355,- Kč                        

Kapitálové výdaje ve výši                            1 394 207,- Kč     

Celkové výdaje rozpočtu ve výši               12 364 562,- Kč 

6)  Zastupitelstvo obce Rynoltice souhlasí s prohlášením o akceptaci nové výměry u pozemku p.č.

1932/2 a to 407 m2, nacházejícího se v k.ú. Jítrava s tím, že kupní cena ve výši  18.690,- Kč i přes



větší  výměru zůstává nezměněna, z důvodu, že se jedná o pozemek, na kterém je zřízena pěší
stezka pro občany k autobusové zastávce a schvaluje předložený návrh prohlášení Libereckého
kraje a obce Rynoltice, pověřuje starostu jeho podpisem. 

7)  Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej st.p.č. 90, o výměře 209 m2, zastavěná plocha a
nádvoří, v k.ú. Jítrava pro p. I. L., Jítrava 24, 463 53 a p. V. V., Jítrava 24, 463 53, za cenu 10,-

Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. 

8)  Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej části p.č. 569/2, ostatní plocha, část o výměře cca

130 m2, v k.ú. Rynoltice, pro p. M. B. a p. K. B., Rynoltice 223, 463 53, za cenu 30,- Kč/m2 +
náklady spojené s prodejem.

9)  Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej části p.p.č. 2076/2, ostatní plocha, část o výměře

cca 15 m2, v k.ú. Polesí u Rynoltic pro p. Š. V., Střelecký vrch 682, 463 31 Chrastava, za cenu 10,-

Kč/m2,  který  bude součástí  prodeje  pozemku  schválených  na  jednání  zastupitelstva  obce  dne
9.3.2016 pod usnesením č. 1/2016, v bodě 7). 

10)   Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje  nabytí  st.p.č.  247,  zastavěná plocha a nádvoří,  část  o

výměře cca 10 m2, v k.ú. Polesí u Rynoltic od Doc. Ing. M. S. a Mgr. V. S., Bílinská 496/7, 190 00
Praha 9,  která  bude součástí  směny pozemků  schválených na  jednání  zastupitelstva  obce  dne
10.9.2015 pod usnesením č. 3/2015, v bodě 7). 

11)   Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje směnu části  p.p.č.  1112/3,  trvalý travní  porost,  část  o

výměře cca 140 m2 a prodej p.p.č. 2098/2, ostatní plocha, o výměře 76 m2, v k.ú. Polesí u Rynoltic
pro p. M. Š., Přemyslovská 2244, 252 63 Roztoky za část p.p.č. 1109/1 o výměře menší (vlastní p.

Š.), v k.ú. Polesí u Rynoltic a s doplatkem ve výši 10,- Kč/m2          + 50% nákladů spojených se
směnou pozemků.

12)   Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje směnu p.p.č. 2021/2, ostatní plocha, o výměře cca 538 m2,
v k.ú. Rynoltice (vlastník obec) pro p.  J. G., Polesí 67, 463 53, která bude součástí nabytí pozemků
schválených na jednání zastupitelstva obce dne 9.3.2016 pod usnesením č. 1/2016, v bodě 8). 

13)   Zastupitelstvo obce Rynoltice neschvaluje rozšíření ZŠ a MŠ Rynoltice, příspěvkové organizace o
II. stupeň od školního roku 2017/2018.

14)   Zastupitelstvo  obce  Rynoltice  schvaluje  návrh rozhodnutí  o  dalším postupu  pořizování      2.
změny územního plánu Rynoltice. 

15)   Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se zrušuje
Obecně  závazná  vyhláška  č.  3/2014,  o  stanovení  podmínek  pro  pořádání,  průběh  a  ukončení
veřejnosti  přístupných sportovních a  kulturních  podniků,  včetně  tanečních  zábav a  diskoték a
jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. 

16)   Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o nočním klidu dle
předloženého návrhu č. 1 bez přílohy, s vypuštěním odstavce 2) v Čl. 4. 

17)   Zastupitelstvo  obce  Rynoltice  schvaluje  vstup obce  Rynoltice  do  sdružení  Cyklostezky  Sv.
Zdislavy  zspo,  se  sídlem Městský  úřad  nám.  Míru  22,  471  25  Jablonné  v  Podještědí,  IČO
72559616. 



18)   Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje členský příspěvek ve výši 5,- Kč na 1 obyvatele obce za
rok pro Cyklostezku Sv. Zdislavy zspo, se sídlem Městský úřad nám. Míru 22,     471 25 Jablonné
v Podještědí, IČO 72559616. 

19)   Zastupitelstvo  obce  Rynoltice  bere  na  vědomí  skutečné náklady za  rok 2015 na  sběr  a  svoz
netříděného komunálního odpadu ve  výši  828.980,32 Kč  a schvaluje jejich rozúčtování  takto:
Náklady celkem 828.980,32 Kč děleno 1016 poplatníků celkem (počet osob s pobytem na území
obce + počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů  a rodinných domů, ve kterých není
hlášena  k  pobytu  žádná  fyzická  osoba)  =  815,93  Kč.  Místní  poplatek  za  provoz  systému
shromažďování, sběru,  přepravy, třídění,  využívání  a odstraňování komunálních odpadů  na rok
2017  zůstává  ve  výši  500,-  Kč  za  osobu  s  pobytem na  území  obce  a  za  stavbu  určenou  k
individuální  rekreaci,  bytů  a rodinných domů,  ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba. 

20)   Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru.

  

Usnesení č.17/2016 z jednání Rady obce 1. 12. 2016 

Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:

1)    schvaluje Plán zimní údržby v obci Rynoltice na rok 2017. 

2)    bere na vědomí Žádost č.j.  727/16 ze dne 22.11.2016 o propachtování pozemků               p.č.

2177, část o výměře 746 m2 a p.č. 2180, o výměře 929 m2, vše v k.ú. Rynoltice. 

3)    schvaluje  zveřejnění záměru propachtovat pozemky p. č. 2177, část o výměře 746 m2, ostatní

plocha a p.č. 2180, o výměře 929 m2, ostatní plocha, vše v k.ú. Rynoltice. 

4)    bere na vědomí Žádost č.j. 728/16 ze dne 22.11.2016 o propachtování pozemků p.č. 391/2, o

výměře 23 m2; p.č. 434/10, o výměře 952 m2; p.č. 1694, o výměře 695 m2; p.č. 1696/2, část o

výměře 201 m2; p.č. 1976/1, část o výměře 380 m2; p.č. 1976/3, část o výměře 156 m2; p.č. 1980,

část o výměře 1292 m2 a p.č. 2242/3, část o výměře 196 m2, vše v k.ú. Rynoltice. 

5)    schvaluje zveřejnění záměru propachtovat pozemky p.č. 391/2, o výměře 23 m2, lesní pozemek;

p.č. 434/10, o výměře 952 m2, orná půda; p.č. 1694, o výměře 695 m2, ostatní plocha; p.č. 1696/2,

část o výměře 201 m2, ostatní plocha; p.č. 1976/1, část o výměře    380 m2, ostatní plocha; p.č.

1976/3, část o výměře 156 m2, ostatní plocha; p.č. 1980, část o výměře 1292 m2, ostatní plocha a

p.č. 2242/3, část o výměře 196 m2, ostatní plocha, vše v k.ú. Rynoltice. 

6)    bere na vědomí Žádost č.j. 748/16 ze dne 30.11.2016 o prodej pozemku, p.č. 2021/1, o výměře

450 m2, v k.ú. Rynoltice. 

7)    schvaluje  zveřejnění  záměru  prodeje  p.č.  2021/1,  o  výměře  450  m2,  ostatní  plocha,  v  k.ú.
Rynoltice. 

8)    bere na vědomí  Vyjádření starosty k Žádosti  o vyjádření k existenci podzemních zařízení ve
správě obce pro stavbu IV-12-4014735 – LB, Rynoltice, Jítrava, p.č. 1449/3 od investora ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - žadatele KOLLERT ELEKTRO s.r.o., Svárovská
108, 460 10 Liberec 22. 



9)   schvaluje Žádost o souhlas se stavbou IV-12-4014735 – LB, Rynoltice, Jítrava, p.č. 1449/3 dle
předložené projektové dokumentace pro žadatele KOLLERT ELEKTRO s.r.o.,  Svárovská 108,
460 10 Liberec 22 (investor ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín) s podmínkou
uvést pozemky ve vlastnictví obce do původního stavu a s podmínkou co nejméně vstupovat do
komunikace. 

Usnesení č.18/2016 z jednání Rady obce 20. 12. 2016 

Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení: 

1)   schvaluje Rozpočtové opatření č. 11/2016 

Příjmy navýšeny o: 81.000,- Kč, Výdaje navýšeny o: 81.000,- Kč. 

2)   schvaluje  Rozpočtový výhled obce Rynoltice na období 2017 – 2021 dle předloženého návrhu
(příloha č. 1 k originálu usnesení). 

3)   schvaluje  Žádost  o  převod částky  v  závazných ukazatelích  ZŠ a MŠ Rynoltice,  příspěvková
organizace, Rynoltice 200, 463 55 – převod částky 115.000,- Kč z účtu energií na účet oprav,
převod částky 35.000,- Kč  z účtu energií  na účet DDHM a převod částky 20.000,- Kč  z účtu
materiál na účet DDHM.

4)   bere na vědomí Rozhodnutí ředitelky Základní školy a Mateřské školy Rynoltice, okres Liberec,
příspěvkové organizace č.j.2/2016 o uzavření mateřské školy od 23. prosince 2016 do 3. ledna
2017. 

5)    schvaluje Dodatek ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadů č. 222/400181/006/06 ze
dne 31.5.2006 se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00
Praha 10 do 30. 6. 2017 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jeho podpisem (příloha č. 2 k
originálu usnesení). 

6)   schvaluje uzavření Nájemní smlouvy v bytovém domě č.p. 216 s p. D. S., Rynoltice 216, 463 53 a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

7)   schvaluje  zveřejnění  záměru  pronajmout  pozemky  p.  č.  st.  352,  část  o  výměře  cca  30  m2,

zastavěná plocha a nádvoří a p. č. st. 361/1, část o výměře 370 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k.ú. Rynoltice.

8)   bere na vědomí Žádost č.j. 785/16 ze dne 19.12.2016 o pronájem pozemků p. č. st. 352, část o

výměře cca 30 m2 a p. č. st. 361/1, část o výměře 370 m2, vše v k.ú. Rynoltice. 

9)   bere na vědomí Žádost č.j. 786/16 ze dne 19.12.2016 o přidělení většího bytu – výměnou od p. P.
S. a p. M. Č., Rynoltice 233, 463 55. 

10)   schvaluje zemědělský pacht pozemků p.č. 2177, ostatní plocha, část o výměře 746 m2, p.č. 2180,

ostatní  plocha,  o  výměře 929 m2,  vše v  k.ú.  Rynoltice pro  Janovická  farma,  a.s.,  zastoupena

ředitelem Luborem Kitzlerem, Postřelná 121, 471 25 Jablonné v Podještědí, za cenu 0,20 Kč/m2,
od  1.1.2017,  na dobu určitou  5 let,  se splatností  vždy do 15.5.  kalendářního roku a pověřuje
starostu uzavřít pachtovní smlouvu. 

11)   schvaluje zemědělský pacht pozemků p.č. 391/2, lesní pozemek, o výměře 23 m2; p.č. 434/10,

orná půda, o výměře 952 m2; p.č. 1694, ostatní plocha, o výměře 695 m2; p.č.  1696/2, ostatní

plocha, část o výměře 201 m2; p.č. 1976/1, ostatní plocha, část o výměře 380 m2; p.č. 1976/3,



ostatní plocha, část o výměře 156 m2; p.č. 1980, ostatní plocha, část o výměře 1292 m2 a p.č.

2242/3, ostatní plocha, část o výměře 196 m2, vše v k.ú. Rynoltice pro Českolipská zemědělská
a.s., zastoupena ředitelem Luborem Kitzlerem, Postřelná 121, 471 25 Jablonné v Podještědí, za

cenu 0,20 Kč/m2, od 1.1.2017, na dobu určitou 5 let, se splatností vždy do 15.5. kalendářního roku
a pověřuje starostu uzavřít pachtovní smlouvu. 

12)   bere na vědomí zaslání stanoviska zpracovaného JUDr. Ivanem Kopeckým, advokátní kanceláří,
se sídlem Dvořákova 646/4, 460 01 Liberec 1 pro JUDr. Vladimíra Kašpara, advokáta, se sídlem
Na Poříčí 116/5, 460 01 Liberec ve věci p. J. K., Nová Starost 25, 463 55 Rynoltice pozemky p.č.
1944 a p.č. 1945/2 v k.ú. Rynoltice (příloha č. 3 k originálu usnesení). 

13)   schvaluje Prohlášení  vlastníka  sousední  nemovitosti  (obce)  pro  Stavební  úřad v  Hrádku  nad
Nisou, Horní Náměstí 73, 463 34, kde prohlašuje, že ve smyslu ustanovení příslušného stavebního
zákona,  jako  vlastník  sousedící  nemovitosti,  tj.  pozemku  p.č.  1924/4  v  k.ú.  Jítrava  byla
informována o stavebním záměru stavebníka p. P. M. DiS., Janův Důl  105, 463 52 Osečná dle
předloženého návrhu. Podmínkou je, že veškeré pozemky obce Rynoltice dotčené stavbou budou
uvedeny do původního stavu 

14)   schvaluje Žádost o povolení k uspořádání veřejného závodu 18. mezinárodního cyklomarathonu
horských  kol  Lužickými  horami  –  Malevil  Cup  10.6.2017  a  uděluje  povolení  ke  vstupu  na
pozemky a komunikace, které spadají do správy obce Rynoltice, s podmínkou, že nedojde k jejich
záměrnému poškozování a případné nedostatky budou odstraněny včetně následného úklidu. 

15)   schvaluje Cenové ujednání na rok 2017 pro dodávku tepla v Rynolticích č.p. 233 a dohodu o
zálohách na dodávku tepla pro rok 2017 (prodej tepla z domovní kotelny v Rynolticích č.p. 233) s
Proven, s.r.o., Všelibice-Budíkov 5E, 463 48 Všelibice. 

 Usnesení č.1/2017 z jednání Rady obce 17. 1. 2017

 

Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení: 

1)    bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené výběrovou komisí pro prodej
požárního automobilu Tatra 138. V rámci tohoto nabídkového řízení byly hodnoceny celkem 3
nabídky (1.  Serviscentrum Vysočina s.r.o. 46.666,- Kč  s DPH, 2. Obec Kostelec nad Vltavou
61.500,- Kč  s DPH, 3.  Emil  Kuchyňka 55.000,- Kč  s DPH), a to podle jediného hodnotícího
kritéria  -  výše  nabídkové  ceny s  DPH.  Po vyhodnocení  se jako  první  umístil  uchazeč  Obec
Kostelec nad Vltavou, který předložil nabídku s nejvyšší hodnocenou nabídkovou cenou. 

2)   schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením výběrové komise pro prodej požárního
automobilu  Tatra  138  a  schvaluje  vítězného  uchazeče  resp.  schvaluje  nejvhodnější  nabídku
uchazeče: Obec Kostelec nad Vltavou, č.p. 104, 398 58 Kostelec nad Vltavou za cenu 61.500,- Kč
s DPH dle podané nabídky a pověřuje starostu podpisem konečného znění kupní smlouvy. 

3)   schvaluje  Dodatek  č.  2  ke  smlouvě  příkazní  č.  1/2015  s  provozním  lesníkem  Ing.  Janem
Šejnohou, Vesec 12 - Bílá, 463 42 Hodkovice n. M., s tím, že se v Článku II. Doba a místo plnění,
bod 1. mění: Provádění dohodnutého předmětu smlouvy podle čl. I. se sjednává s účinností od
18.1.2017 na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou. 



4)    schvaluje cenovou nabídku za zpracování projektové dokumentace na stavbu „Demolice budovy,
č.p. 203, Rynoltice“ od Ing. Radomíra Hladkého, Na Žižkově 154/IV, Český Dub 463 43 ve výši
24.200,- Kč včetně DPH. 

5)    schvaluje projektovou dokumentaci k demolici budovy č.p. 203, st.p. 435, v k.ú. Rynoltice dle
předloženého návrhu od  Ing.  Radomíra  Hladkého,  Na Žižkově  154/IV,  Český Dub 463 43 a
schvaluje plnou moc pro Ing.  Radomíra Hladkého, k zastupování pro jednání s orgány státní
správy, organizacemi a úřady ve věci projednání povolení stavby a realizace stavby „Demolice
budovy, č.p. 203, Rynoltice“. 

6)    schvaluje Dodatek č. 9 pro rok 2017 k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih s Krajskou
vědeckou knihovnou v Liberci, příspěvkovou organizací, Rumjancevova 1362/1, 460 01 Liberec,
v zast. ředitelkou Mgr. Bl. Konvalinkovou.  

7)    bere na vědomí zaslání Reakce na stanovisko ze dne 19.12.2016 ve věci Amper Market a.s. o
25.019,-  Kč  zpracované JUDr.  Ivanem Kopeckým,  advokátní  kanceláří,  se  sídlem Dvořákova
646/4,  460 01 Liberec 1 pro právního zástupce společnosti  Amper Market,  a.s.,  Mgr.  Luďka
Šikolu, advokáta, Mezibranská 7, 110 00 Praha 1. 

8)    bere  na  vědomí Rozsudek  jménem  republiky  od  Obvodního  soudu  pro  Prahu  3  ve  věci
CAMPIETRO s.r.o., ohledně pohledávky ve výši 36.247,- Kč. 

9)   schvaluje Pronájem pozemků p. č. st. 352, část o výměře cca 30 m2, zastavěná plocha a nádvoří a

p. č. st. 361/1, část o výměře 370 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Rynoltice pro D. S.,

Rynoltice 216, 463 53, od 1.2.2017 na dobu neurčitou, za částku      1,- Kč/m2/rok. 

10)   schvaluje Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí stavby
„I/13 Suchá – Rozkoš“ a uděluje tím souhlas se zpracovanou PD a s rozsahem dočasného i trvalého
záboru.  Převod pozemků p.č. 555/4 a p.č. 1822/2 v k.ú. Jítrava, o celkové výměře 281 m² bude
realizován po ukončení stavby na základě geometrického zaměření a na základě kupní smlouvy,
kde bude stanovena cena na základě znaleckého posudku. Po vydání Územního rozhodnutí bude s
Obcí Rynoltice uzavřena Smlouva o právu provést stavbu dle stavebního zákona na pozemky v
dočasném i trvalém záboru.

11)  bere na vědomí  Vyjádření starosty k Žádosti  o vyjádření ke stavbě  „LB Rynoltice pč.  1542/3,
Tóthová, vNN, kNN“ z hlediska sítí ve správě obce od investora ČEZ Distribuce a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín - žadatele LAMAL s.r.o., Pertoltice p. Ralskem 72, 471 24 Mimoň.        

12)  schvaluje Žádost  o  souhlas  se  stavbou  „LB  Rynoltice  pč.  1542/3,  Tóthová,  vNN,  kNN“  dle
předloženého situačního nákresu pro žadatele LAMAL s.r.o., Pertoltice p.  Ralskem 72, 471 24
Mimoň (investor ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín) s podmínkou uvést pozemky
ve vlastnictví obce do původního stavu. 

13)   schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV12-4015208VB1, LB Rynoltice pč. 1542/3, Tóthová, vNN,kNN mezi
budoucím povinným Obec Rynoltice,  463 55 Rynoltice 199 zastoupena Ing.  Janem Vackem a
budoucím oprávněným ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín; zastoupená
společností LAMAL s.r.o., Pertoltice p. Ralskem 72, 471 24 Mimoň, zastoupena na základě plné
moci Jaroslavou Bizoňovou dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

14)  schvaluje Zásady hospodaření se sociálním fondem na rok 2017 dle předloženého návrhu.  



15)  schvaluje žádost o příspěvek na kulturu a sport ze sociálního fondu obce žadateli p. J. K. 

16)  bere na vědomí udělení plné moci JUDr. J. Sukovi, Na Slupi 15, 128 00 Praha 2 na dobu neurčitou
k tomu, aby obec zastupoval ve všech věcech spojených s projednáním návrhu na změnu honitby
Zdislava Krásný potok a p. Luboru Kitzlerovi, Janovice v Podještědí 16, 463 53 na dobu neurčitou
k tomu, aby obec zastupoval ve všech věcech spojených s projednáním návrhu na změnu honitby
Valdov.

   Poplatky v     Obci Rynoltice na rok 2017 

UPOZORNĚNÍ: 

Od roku 2016 se po zaplacení poplatku za odpady nevydávají známky na popelnice. Popelnice jsou
vyváženy bez známek! 

Místní poplatek za odpady v     roce 2017

(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 2017.

Poplatek lze uhradit jednorázově nejpozději do 31. března 2017. 

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 2017

(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. 2017.

TAK JAKO V ROCE 2016 PROSÍME I LETOS MAJITELE PEJSK Ů,

aby požádali o nové identifikační známky pro svého psa, pokud ji ztratili nebo poničili.

Často se stává, že nalezený pes svou identifikační známku nemá!

Dále prosíme, aby zaslali jednu fotografii svého psa na email obce Rynoltice – rynoltice@iol.cz nebo
ji doručili na podatelnu obce. Fotografie bude vložena do evidence psů, umožní tak OÚ lépe a rychleji
zjistit majitele nalezeného zaběhnutého psa.

Děkujeme za spolupráci. OÚ Rynoltice 

SBĚRNÝ DVŮR OBCE RYNOLTICE

Je zařízením obce Rynoltice, které je určeno trvale bydlícím občanům Rynoltic  a spádových oblastí
Jítrava, Černá Louže, Polesí, Nová Starost s podmínkou, že mají uhrazen místní poplatek za odpady.
Provoz je řízen obsluhou dle provozního řádu zařízení. Před předáním odpadu je nutné se obsluze
prokázat občanským průkazem.

Provozovatel zařízení:

Purum s.r.o., Národní 961/25, 110 00 Praha

Oblast Sever: Rynoltice 149, 463 55 Rynoltice, telefon: 485 172 180

Odebírané druhy odpadů:

objemný odpad, který se nevejde do popelnic - nábytek, koberce, lino

místo zpětného odběru elektrozařízení (v kompletním stavu) - domácí spotřebiče, ledničky, sporáky,
baterie, monitory, zářivky 

Pracovní doba:

Středa 7.oo - 14.oo hod.

Sobota (každá sudá) 8.oo - 12.oo hod.

Podmínkou pro bezplatné uložení      na tomto zařízení je nepřekročení limitu 100 kg povolených odpadů
na osobu a rok. Obec Rynoltice je oprávněna nárokovat si úhradu nákladů překročením      limitu původci
odpadu.

 SPOZ

V měsíci lednu oslavíli  své životní jubileum:
pan Josef Matýsek paní Olga Mesnerová

Vměsíci únoru oslaví své životní jubileum:
paní Jiřina Stárková

Gratulujeme!!!!



Vážení spoluobčané,

dovolte mi jménem Sboru pro občanské záležitosti Vám popřát mnoho osobních úspěchů,
spokojenosti a zdraví do celého nového roku 2017.

Zároveň chci shrnout události v minulém roce, u kterých jsme byly.

Dne 22. ledna 2016  jsme byly přítomny ve škole  s  dětmi na zápis do první třídy. Předaly
jsme drobné dárky, celkem bylo 13 dětí. V dubnu čtrnáctého jsme pro Vás přichystaly Jarní
posezení v Polesí  v restauraci  „U Budulínka“. Zajistily jsme autobus pro svoz i  odvoz,
připravily občerstvení i malý jarní dárek. Vystoupily děti z mateřské školy.

V červnu 26. jsme v naší obci přivítaly 4 nové občánky - jednoho chlapce a tři holčičky,
všichni  z  Rynoltic.  První  přivítání  měli  od  dětí  z  rynoltické  mateřské  školy,  které  jim
předvedly hezké vystoupení. Moc děkujeme. 

Dvacétého čtvrtého června  jsme společně pasovaly školáky v mateřské školce, kterým jsme
předaly drobnosti do školy a také knížku pro zábavné čtení a počítání. Dětí bylo dvanáct. Ve
škole jsme se 29. 6. rozloučily se dvěma páťáky a všem učitelkám a personálu Základní a
Mateřské školy Rynoltice jsme předaly kytičku s přáním dobrého odpočinku a nabráním
dalších sil do nového školního roku, který je čekal  hned po prázdninách.

Čtrnáctého  září  jsme  pro  Vás  opět  připravily  zájezd  na  Zahradu  Čech  do  Litoměřic,
autobus byl  skoro plný,  ale ještě  by se Vás pár vešlo,  proto neváhejte a letošní  rok se
přihlašte, rádi Vás přivítáme.

Prvního září jsme ve škole uvítaly nové prvňáčky, kterých nastoupilo třináct. Obdrželi od
nás psací potřeby a pro zkrášlení prvního dne ve škole malou kytičku.

Dvacátého pátého září  bylo opět v tomto roce vítání malých občánků, které bylo převahou
chlapců, a to tří a  také jedné holčičky. Jedni rodiče se bohužel nedostavili, a tak starosta
svým projevem přivítal 3 děti, dvě z Rynoltic a jedno z Jítravy. Dojem zanechaly děti se svým
vystoupením, děkujeme všem i paní učitelce..

V listopadu jsme  také při  Památce zesnulých vzpomněli  na všechny, kteří v tomto roce
odešli.

V prosinci patnáctého jsme pro Vás pořádaly Vánoční posezení,  připraveno bylo opět v
Polesí „U Budulínka“ . Na programu jsme měly vystoupení břišních tanečnic ze studia
AISHA z Liberce, které se doufám všem zúčastněným líbilo.

 Vypadá to, že letos pořádané posezení již bude opět v našem Kulturním domě v Rynolticích,
tak doufám, že se vše zadaří a spolu se tam potkáme.

 Chci touto cestou moc poděkovat dětem ze školky za výrobu krásných vánočních přáníček,
které obrželi všichni senioři.



Také chci poděkovat  za spolupráci  a vstřícnost Základní a Mateřské škole v Rynolticích a
těším se další v novém roce. Poděkování patří všem učitelkám, paní ředitelce i rodičům za
jejich ochotu a trpělivost.

Dále  v  celém roce 2016 jsme rozesílaly  blahopřání,  kondolence,  psaly  naši  kroniku  a
gratulovaly významným jubilantům.

                        Sbor pro občanské záležitosti

                                    Věra Mádrová    

Irena Kubínková

                                    Míla Krajhanzlová

                                    Martina Patková

                                    Jiřina Vyhnálková  

                        Květa Chvalovská


