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USNESENÍ č. 4/2020 
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice 

ze dne 29. 12. 2020 
 

1) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Soňa Starečková 

Postlová a Mgr. Petra Urbanová. 

 

2) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Martin Kotek 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 schvaluje dle doporučení hodnotící komise nabídku na  

„Prodej pozemků v obci Rynoltice“, označenou v záměru obce pod písmenem C, p.p.č. 

277/2, travní porost, o výměře 45 m
2
, p.p.č. 2294/3, ostatní plocha, o výměře 700 m

2
, 

p.p.č. 1973/6, ostatní plocha, o výměře 71 m
2
 (dle geometrického plánu č. 622-2/2020 ze 

dne 22. 6. 2020) a p.p.č. 1973/1, ostatní plocha, o výměře 165 m
2
, vše v k.ú. Rynoltice, od 

p. J. L., 460 07 Liberec 6, ze dne 14. 10. 2020, za cenu nabídnutou v obálkové metodě 

700,- Kč/m
2
 + 21 % DPH + náklady související s prodejem, za účelem výstavby rodinného 

domu. Zároveň pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy, zpracované právním 

zástupcem včetně podmínek uvedených v záměru obce ze dne 5. 10. 2020. 

 

5) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje dle doporučení hodnotící komise nabídku na  

„Prodej pozemků v obci Rynoltice“, označenou v záměru obce pod písmenem F, p.p.č. 

1973/7, ostatní plocha, o výměře 30 m
2
, p.p.č. 276/3, zahrada, o výměře 56 m

2
, p.p.č. 

2294/7, ostatní plocha, o výměře 176 m
2
 a p.p.č. 279/4, travní porost, o výměře 604 m

2
 

(dle geometrického plánu č. 622-2/2020 ze dne 22. 6. 2020), vše v k.ú. Rynoltice, od p. J. 

M., 460 14 Liberec 12, ze dne 12. 10. 2020, za cenu nabídnutou v obálkové metodě 650,- 

Kč/m
2
 + 21 % DPH + náklady související s prodejem, za účelem výstavby rodinného domu. 

Zároveň pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy, zpracované právním zástupcem 

včetně podmínek uvedených v záměru obce ze dne 5. 10. 2020. 

 

6) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje podání nabídky na odkup pozemků p. č. 831/6, o 

výměře 432 m
2
, trvalý travní porost a p. č. 831/7, o výměře 144 m

2
, trvalý travní porost, 

vše v k. ú. Jítrava, za minimální cenu 150 Kč/m
2
, k ATS INVEST s.r.o., Rybná 669/4, 110 00 

Praha 1. 

 

7) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje schodkový rozpočet obce Rynoltice na rok 2021 

v paragrafovém znění.  

Celkové příjmy rozpočtu ve výši 15.439.072,- Kč; Běžné příjmy ve výši 11.639.072,- Kč; 

Kapitálové příjmy ve výši 3.800.000,- Kč. 

Celkové výdaje rozpočtu ve výši 17.796.531,- Kč; Běžné výdaje ve výši 14.296.531,-Kč; 

Kapitálové výdaje ve výši 3.500.000,- Kč. Financování ve výši 2.357.459,- Kč. 

 



8) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Rynoltice na 

období 2022–2024, dle předloženého návrhu. 

 

9) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Program rozvoje obce Rynoltice na období     

2021–2027, dle předloženého návrhu. 

 

10) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Plán rozvoje sportu obce Rynoltice na období 

2021-2027, dle předloženého návrhu. 

 

11) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne    

30. 11. 2020. 

 

12) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne    

18. 8. 2020 a 9. 9. 2020. 

 

13) Zastupitelstvo obce Rynoltice souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a 

členem ZO p. J. Grossem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 84 a schvaluje uzavření 

dohody o provedení práce na rok 2021. 

 

14) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje upravené Rozpočtové opatření č. 5/2020, ze dne 

29. 12. 2020. Příjmy navýšeny o: 3.082.485,- Kč, Výdaje navýšeny o: 1.214.945,54 Kč. 

Financování: - 1.867.539,46 Kč. 

 

 

 

 

 

 

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

                   starosta                              místostarostka 

 

 

 

Vyvěšeno: 6. 1. 2021 

Sejmuto: 

 


