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USNESENÍ č. 3/2022 
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice 

ze dne 22. 6. 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. Josef Gross 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 schvaluje směnu/prodej nemovitosti – pozemku p.č. 

1956/1, ostatní plocha, část o výměře 9 m
2
, v k.ú. Rynoltice, pro p. J. G. ml., 460 06 

Liberec VI, za část pozemku p.č. 1340/5, zahrada (pozemek pokryt obecní komunikací), 

část o výměře 8 m
2
, v k.ú. Rynoltice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 626 (p. J. G. ml.) 

u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, s doplatkem za 

pozemek p.č. 1956/1, část o výměře 1 m
2
, za cenu 100,- Kč/m

2
 + 50 % nákladů související 

s prodejem a směnou pozemků. Zároveň pověřuje starostu podpisem Kupní/směnné 

smlouvy. 

 

5) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje směnu/prodej nemovitosti – pozemku p.č. 

2134/1, ostatní plocha, část o výměře 45 m
2
,
 
 v k.ú. Rynoltice, pro p. J. G., Rynoltice, 463 

53, za pozemek p.č. 1340/11, zahrada, o výměře 20 m
2
, pozemek p.č. 1340/12, zahrada, o 

výměře 4 m
2 

a pozemek p.č. 1340/14, zahrada, o výměře 6 m
2
 (pozemky pokryté obecní 

komunikací), vše v k.ú. Rynoltice, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 628 (p. J. G.) u 

Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, s doplatkem za 

pozemek p.č. 2134/1, část o výměře 15 m
2
, za cenu 100,- Kč/m

2
 + 50 % nákladů související 

s prodejem a směnou pozemků. Zároveň pověřuje starostu podpisem Kupní/směnné 

smlouvy. 

 
6) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje směnu nemovitosti – pozemku p.č. 1956/1, 

ostatní plocha, část o výměře 6 m
2
,
 
 v k.ú. Rynoltice, pro p. J. G. a p. I. G., Rynoltice, 463 

53, za část pozemku st.p.č. 49, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 6 m
2
 (pozemek 

pokrytý obecní komunikací), v k.ú. Rynoltice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 62 (p. J. 

G. a p. I. G.) u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec + 50 % 

nákladů související se směnou pozemků. Zároveň pověřuje starostu podpisem směnné 

smlouvy. 

 

7) Zastupitelstvo obce Rynoltice neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 

2164/5, ostatní plocha, komunikace, část o výměře cca 50 m
2
, v k.ú. Rynoltice, a to s 

ohledem na skutečnost, že pozemek je v současné době předmětem zpracování nového 

územního plánu obce. 

 



8) Zastupitelstvo obce Rynoltice neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 831/7, 

trvalý travní porost, o výměře 144 m
2
, v k.ú. Jítrava, a to s ohledem na skutečnost, že 

pozemek je v současné době předmětem zpracování nového územního plánu obce. 

 

9) Zastupitelstvo obce Rynoltice neschvaluje zveřejnění záměru směny pozemku p.č. 1380/1, 

trvalý travní porost, o výměře 1954 m
2
, v k.ú. Jítrava; za pozemek p.č. 2025, trvalý travní 

porost, v k.ú. Jítrava, který je zapsán na listu vlastnictví č. 579 u Katastrálního úřadu pro 

Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, a to s ohledem na skutečnost, že pozemek 

ve vlastnictví obce je v současné době předmětem zpracování nového územního plánu 

obce. 

 

10) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje závěrečný účet obce Rynoltice za rok 2021 a 

vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

 

11) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje účetní závěrku obce Rynoltice za rok 2021, 

sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021. 

 

12) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Hrádecko-

Chrastavsko za rok 2021, schváleného na jednání členské schůze Mikroregionu Hrádecko - 

Chrastavsko dne 26. 4. 2022. 

 

13) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje upravené Rozpočtové opatření č. 3/2022, ze dne 

22. 6. 2022. Příjmy navýšeny o: 444.220,- Kč, Výdaje navýšeny o: 880.550,- Kč. 

Financování: 436.330,- Kč. 

 

 

 

 

 

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

                   starosta                              místostarostka 

 

 

 

Vyvěšeno: 27. 6. 2022 

Sejmuto: 


