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USNESENÍ č. 1/2022 
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice 

ze dne 9. 3. 2022 
 

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. Martin Kotek a 

Mgr. Andrea Schlösinger Ph.D. 
 

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

4) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej pozemku p.č. 281/1, ostatní plocha, o 
výměře 5 m2 a p.č. 2294/4, ostatní plocha, část o výměře cca 400 m2, vše v k.ú. Rynoltice, 
pro společnost Atelier dvě tečky s.r.o., Terronská 13, 160 00 Praha 6, IČ: 07712421; za 
cenu 722 Kč/m2 bez DPH (dle podané nabídky ze dne 28. 2. 2022 pod č.j. OUR-149/2022) 
+ 21 % DPH a náklady související s prodejem. Zároveň pověřuje starostu podpisem Kupní 
smlouvy. 
 

5) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje podání nabídky na odkup pozemků p. č. 408/2, 
trvalý travní porost, o výměře 1289 m2 a p.č. 398, trvalý travní porost, o výměře 1090 m2, 
v k.ú. Rynoltice, za účelem scelení lesních pozemků a přístupů do lesa ve vlastnictví obce,  
za minimální cenu dle znaleckého posudku 30 Kč/m2 + náklady související s prodejem, na 
podatelnu Městského úřadu Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad 
Nisou (vlastník Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 
00262854). V případě schválení nabídky Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou zároveň 
pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy. 
 

6) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí  Zjištění předběžného zájmu o koupi 
pozemku p.č. 2214, LV 60000 v k.ú. Jítrava, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Odbor odloučené pracoviště 
Liberec, doručený na obec Rynoltice dne 15. 2. 2022, pod č.j. OUR-120/2022. Zároveň 
pověřuje starostu sdělením zájmu o odkup tohoto pozemku. 
 

7) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rynoltice č. S 1/2022 – s p. J. Postlem – předsedou 
spolku FK RYNOLTICE z.s. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 
8) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rynoltice č. S 2/2022 – s Ing. P. Žatečkou 
– předsedou spolku Jítrava, z.s. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 
9) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rynoltice č. S 3/2022 – s MUDr. G. Křečkovou a 
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
 



10) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rynoltice č. S 4/2022 – s p. P. Zázvorkou – předsedou 
spolku Černá Louže-Polesí a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 
11) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rynoltice č. S 5/2022 – s p. L. Lhotákem – starostou 
SDH Rynoltice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
 

12) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí Žádost č.j. OUR-169/2022 ze dne 9. 3. 2022 
o poskytnutí příspěvku na rok 2022 od spolku RySK z.s., Rynoltice 39, 463 53 Rynoltice. 
Zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu obce Rynoltice č. S 6/2022 – s p. M. Vaňkem – předsedou spolku RySK z.s. a 
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
 

13) 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. 
 

14) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje v rámci humanitární pomoci Ukrajině zajistit 
materiální pomoc do celkové hodnoty 50 tis. Kč.  
 

15) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje upravené Rozpočtové opatření č. 1/2022, ze dne 
9. 3. 2022. Příjmy navýšeny o: 93.769,- Kč, Výdaje navýšeny o: 633.769,23 Kč. 
Financování: 540.000,23 Kč. 
 

 

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

                      starosta                              místostarostka 
 
 
 
Vyvěšeno: 16. 3. 2022 
Sejmuto: 
 


