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USNESENÍ č. 6/2022 

z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice 

ze dne 14. 12. 2022 

 
1) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Bc. Petra 

Urbanová a Ing. Kristýna Holubová. 
 

2) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Valerie Junová a 
Bc. Tomáš Hlaváček. 
 

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   

14. 11. 2022. 
 
5) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Rynoltice. 
 
6) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí nabídku na odkup pozemku p. č. 697/2, 

ostatní plocha, o výměře 2421 m2, v k.ú. Rynoltice, od SVS a.s., Přítkovská 1689, 415 50 
Teplice, IČ: 49099469 a nesouhlasí s podáním nabídky na jeho odkup. 

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

období 2024–2026, dle předloženého návrhu. 
 
8) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje upravený schodkový rozpočet obce Rynoltice na 

rok 2023. 
Celkové příjmy rozpočtu ve výši 20.029.072,- Kč; Běžné příjmy ve výši 19.929.072,- Kč; 
Kapitálové příjmy ve výši 100.000,- Kč. 
Celkové výdaje rozpočtu ve výši 28.008.161,- Kč; Běžné výdaje ve výši 17.762.161,- Kč; 
Kapitálové výdaje ve výši 10.246.000,- Kč. Financování ve výši 7.979.089,- Kč. 
Schodek ve výši 7.979.089,- Kč bude krytý zapojením přebytku hospodaření z minulých let. 
Závaznými ukazateli jsou paragrafy.    
 

9) Zastupitelstvo obce Rynoltice pověřuje starostu obce výběrem a rozhodováním veřejných 
zakázek malého rozsahu, formou poptávkového řízení do výše 200 tis. Kč. Zakázky malého 
rozsahu vyšší než 200 tis. Kč budou řešeny výběrem a hodnocením stanovené komise. 

 
10) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové 

organizace Základní škola a Mateřská škola Rynoltice, okres Liberec, na období 2024-2026. 
 

11) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Rynoltice, okres Liberec, v celkové výši 13.200.000,- Kč, 
z toho příspěvek na provoz z rozpočtu obce ve výši 1.550.000,- Kč. 
 

 



12) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování 
nového územního plánu Rynoltice (Příloha č. 1 u originálu usnesení). 

 
13) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje podle § 84 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v 

platném znění, písm. u) poskytování cestovních náhrad uvolněnému starostovi a 
místostarostce obce ve stejné výši jako zaměstnancům obce. 

 
14) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje čerpání zaměstnaneckých benefitů ze sociálního 

fondu obce pro uvolněného starostu a místostarostku, a to za obdobných podmínek a v 
obdobné výši jako u zaměstnanců obce, dle Vnitřní směrnice č. 1/2018 a dle Zásad 
hospodaření se sociálním fondem ze dne 15. 1. 2019. 
 

15) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí Žádost č.j. OUR-769/2022 ze dne 25. 10. 
2022 o schválení schodišťové plošiny na zábradlí v bytovém domě č.p. 233 a o stropní 
zvedací systém v bytě č. 7, od p. J. S., Rynoltice, 463 53 a souhlasí se zřízením schodišťové 
plošiny na zábradlí v bytovém domě č.p. 233 a se stropním zvedacím systémem v bytě č. 7, 
na náklady žadatele p. S., který zároveň informuje obec o zahájení prací. Zároveň pověřuje 
starostu obce prověřením podmínek zřízení plošiny a stropního zvedacího systému (řešení 
instalace, údržba). 
 

16) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje upravené Rozpočtové opatření č. 6/2022, ze dne 14. 
12. 2022. Příjmy navýšeny o: 4.120.005,- Kč, Výdaje navýšeny o: 1.208.742,- Kč. 
Financování: - 2.911.263,- Kč. 

 
17) Zastupitelstvo obce Rynoltice pověřuje starostu obce schválením rozpočtového opatření 

týkající se dotačních titulů, a to do 31. 12. 2022. Provedené rozpočtové změny budou 
předloženy Zastupitelstvu obce Rynoltice na vědomí, a to na nejbližším veřejném jednání. 
Zároveň pověřuje starostu obce schvalováním změn rozpisu, a to od 15. 12. 2022. 

 
 

Příloha č. 1 u originálu usnesení: 

Návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování nového územního plánu Rynoltice 
 

 

 

 

 

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

                   starosta                              místostarostka 
 
 
Vyvěšeno:  21. 12. 2022 
Sejmuto:  


