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USNESENÍ č. 2/2021 
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice 

ze dne 23. 6. 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. Roman Martinec 

a Ing. Petr Schlösinger. 
 

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

4) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne    
12. 5. 2021. 

 
5) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje upravený návrh ceníku pro prodej nebo pronájem 

obecního majetku. 
 

6) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje upravený návrh Zásad prodeje pozemků ve 
vlastnictví obce Rynoltice.  
 

7) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej pozemku p.č. 2068/4, ostatní plocha, o 
výměře  79 m2 a p.č. 983/2, ostatní plocha, o výměře 260 m2, vše k.ú. Polesí u Rynoltic, 
pro společnost Pukoře s.r.o., Černokostelecká 1777/107, 100 00 Strašnice, IČ: 08084807; 
p.p.č. 2068/4 za cenu 250,- Kč/m2(zastavitelná plocha) a p.p.č. 983/2 za cenu 100 Kč/m2 + 
náklady související s prodejem, dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Rynoltice 
schválené Zastupitelstvem obce dne 23. 6. 2021 usnesením č. 2/2021 a pověřuje starostu 
podpisem kupní smlouvy.  
 

8) Zastupitelstvo obce Rynoltice pověřuje starostu jednáním s p. L. a p. B. na místě, aby je 
vyzval k odstranění zábran a zpřístupnění obecních cest p.č. 2005 a p.č. 2022, případně s 
nimi jednal o směně pozemků tak, aby situace vyhovovala oběma stranám. 
 

9) Zastupitelstvo obce Rynoltice neschvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku p.č. 
2164/5, ostatní plocha, komunikace, část o výměře cca 39 m2, z celkových 371 m2, v k.ú. 
Rynoltice, za stejnou výměru pozemku p.č. 1537/1, orná půda, v k.ú. Rynoltice, který bude 
v brzké době ve vlastnictví žadatele p. Vl. K., a to s ohledem na skutečnost, že předmětný 
pozemek nemá v úmyslu směňovat. 
 

10) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje závěrečný účet obce Rynoltice za rok 2020 a 
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
 

11) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje účetní závěrku obce Rynoltice za rok 2020, 
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020. 
 



12) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Hrádecko-
Chrastavsko za rok 2020, schváleného na jednání členské schůze Mikroregionu Hrádecko - 
Chrastavsko dne 15. 6. 2021 a Závěrečný účet Mikroregionu Mezi kopci za rok 2020, 
schváleného na jednání členské schůze Mikroregionu Mezi kopci dne 11. 6. 2021. 
 

13) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí Žádost č.j. OUR-392/2021 ze dne 14. 6. 
2021 o změnu příspěvku na rok 2021 poskytnutého dle Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí investiční a neinvestiční dotace č. S 2/2021 od spolku Jítrava z.s., Jítrava 3, 463 
53 Rynoltice a souhlasí se změnou investiční dotace ve výši 60 tis. Kč a neinvestiční dotace 
ve výši 30 tis. Kč.  Zároveň schvaluje uzavření Dodatku k veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí investiční a neinvestiční dotace č. S 2/2021 a pověřuje starostu jeho podpisem. 
 

14) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí Žádost č.j. OUR-425/2021 ze dne 23. 6. 
2021 o přípěvek na naučnou stezku kolem Kostelního Vrchu v Jítravě od spolku Jítrava z.s., 
Jítrava 3, 463 53 Rynoltice a schvaluje poskytnutí daru ve výši 14 tis. Kč na pořízení 3 ks 
soch. Zároveň pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 
 

15) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí Žádost č.j. OUR-417/2021 ze dne 18. 6. 
2021 o finanční příspěvek na kostel v Jítravě od Římskokatolická farnost Jítrava, Jítrava 98, 
463 53 Rynoltice, IČ: 46749179 a schvaluje poskytnutí daru ve výši 50 tis. Kč na opravu 
okenic a oken na věži kostela sv. Pankráce v Jítravě. Zároveň pověřuje starostu podpisem 
darovací smlouvy.  
 

16) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje opravu střechy na bytovém domě č.p. 99 
Rynoltice a pověřuje Radu obce vypsáním poptávkového řízení a následným výběrem 
zhotovitele. 
 

17) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje upravené Rozpočtové opatření č. 2/2021, ze dne 
23. 6. 2021. Příjmy navýšeny o: 664.932,55 Kč, Výdaje navýšeny o: 829.739 Kč. 
Financování: 164.806,45 Kč. 

 
 
 

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

                      starosta                              místostarostka 
 
 
 
Vyvěšeno: 2. 7. 2021 
Sejmuto: 


