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USNESENÍ č. 1/2021 
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice 

ze dne 29. 3. 2021 
 

1) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Soňa Starečková 
Postlová a Ing. Kristýna Holubová. 

 
2) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Markéta 

Žatečková a p. Josef Gross. 
 

3) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Rynoltice 
tak, jak byl vyvěšen na úřední desce.  
 

4) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej p.p.č. 2099/1, ostatní plocha, část o 
výměře cca 63,5 m2, v k.ú. Polesí u Rynoltic, pro Ing. J. F, 463 53 Polesí, za cenu 100,- 
Kč/m2 (dle cenové nabídky ze dne 19. 3. 2021 pod č.j. OUR-185/2021) + náklady 
související s prodejem a pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy. 
 

5) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. KSP/30006/2021 s 
prodávajícím ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, kdy 
předmětem smlouvy je podpěrný bod (betonový) pod označením č. 81 umístěný na 
pozemku p.č. 98/3, v k.ú. Rynoltice, za kupní cenu 1.000,- Kč + 21 % DPH a pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy. 

 
6) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 

dotace z rozpočtu obce Rynoltice č. S 1/2021 – s p. J. Postlem – předsedou spolku FK 
RYNOLTICE z.s. 

 
7) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční a 

neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rynoltice č. S 2/2021 – s Ing. P. Žatečkou – předsedou 
spolku Jítrava, z.s. 

 
8) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 

dotace z rozpočtu obce Rynoltice č. S 3/2021 – s MUDr. G. Křečkovou. 
 

9) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
dotace z rozpočtu obce Rynoltice č. S 4/2021 – s p. P. Zázvorkou – předsedou spolku 
Černá Louže-Polesí. 

 
10) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 

dotace z rozpočtu obce Rynoltice č. S 5/2021 – s p. J. Holým – starostou SDH Rynoltice. 
 

11) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním 
poplatku z pobytu, dle předloženého návrhu. 
 

12) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje podání žádosti o dotaci z Krajského úřadu 
Libereckého kraje z Programu č. 2.1 - Program obnovy venkova, DT 1 – obnova a údržba 



venkovské zástavby a občanské vybavenosti. V případě získání dotace zastupitelstvo obce 
souhlasí s plným dofinancováním projektu z vlastních zdrojů. 
 

13) Zastupitelstvo obce Rynoltice tímto schvaluje investiční záměr "Rekonstrukce bytové 

jednotky v Rynolticích č.p. 233" a podání žádosti o dotaci do výzvy Ministerstva financí 
zaměřené na podporu výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury. 
 

14) Zastupitelstvo obce Rynoltice tímto schvaluje investiční záměr "Rekonstrukce školní 

budovy v obci Rynoltice" a podání žádosti o dotaci do výzvy Ministerstva financí zaměřené 
na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství. 
 

15) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje upravené Rozpočtové opatření č. 1/2021, ze dne 
29. 3. 2021. Příjmy navýšeny o: 4.132.865,77 Kč, Výdaje navýšeny o: 1.429.056,- Kč. 
Financování: - 2.703.809,77 Kč. 
 

 

 

 
 
 
Ing. Jan Vacek v.r.               Soňa Starečková Postlová v.r. 

                   starosta                              místostarostka 
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Sejmuto: 
 


