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USNESENÍ č. 2/2022 
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice 

ze dne 2. 5. 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. Markéta 

Žatečková a p. Jiří Pudil. 
 

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

4) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí Žádost č.j. OUR-242/2022 ze dne 30. 3. 
2022 o prodej pozemku p.č. 590/4, o výměře 156 m2, v k.ú. Jítrava, od p. P. Ž., 158 00 
Praha 5. Zastupitelstvo obce Rynoltice neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku 
p.č. 590/4, zahrada, o výměře 156 m2, v k.ú. Jítrava, z důvodu zachování přístupu do 
krajiny, nemá tedy v úmyslu pozemek prodat.   
 

5) Zastupitelstvo obce Rynoltice souhlasí se zřízením zástavního práva ve prospěch ČSOB 
Stavební spořitelny a.s. na p.p.č. 2294/2, ostatní plocha, v k.ú. Rynoltice,                             
ve vlastnictví p. V. H., 463 62 Hejnice, který je zapsán na LV č. 343 u 
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec. 
 

6) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Smlouvy o budoucím zřízení pozemkové 
služebnosti s budoucím povinným Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 
430 03 Chomutov, IČ: 70889988, kdy předmětem smlouvy je zřízení a provoz odběrného 
výustního objektu v rámci stavby „Obnova vodní plochy na p.p.č. 134/4 v k.ú. Jítrava – 
rybníka“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
 

7) Zastupitelstvo obce Rynoltice v souladu s ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, stanovuje počet členů zastupitelstva obce na volební období 
2022-2026 na 9 členů. 
 

8) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje upravené Rozpočtové opatření č. 2/2022, ze dne 
2. 5. 2022. Příjmy navýšeny o: 929.186,93 Kč, Výdaje navýšeny o: 1.267.448,93 Kč. 
Financování: 338.262,- Kč. 
 

 

 

Ing. Jan Vacek v.r.                         Soňa Starečková Postlová v.r. 
                      starosta                              místostarostka 
 
 
 
Vyvěšeno: 3. 5. 2022 
Sejmuto: 


