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USNESENÍ č. 4/2021 
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice 

ze dne 15. 12. 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. Jiří Postl a Ing. 

Pavel Žatečka. 
 

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 kontrolního výboru ze dne   
8. 9. 2021 a 29. 9. 2021. 
 

5) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne   
24. 11. 2021. 
 

6) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej pozemku p.č. 1923/5, vodní plocha, část o 
výměře cca 33 m2, v k.ú. Jítrava, pro Bc. L. P., 460 01 Liberec 11 a Ing. L. P., Jítrava 463 53, 
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. 
 

7) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje p.č. 2005, ostatní plocha, část o výměře cca 200 
m2, v k.ú. Jítrava, pro p. O. N. a p. V. N., Jítrava, 463 53, 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 schvaluje p.č. 2005, ostatní plocha, část o výměře cca 200 
m2, v k.ú. Jítrava, pro p. P. Š. a Bc. L. Š., 460 08 Liberec 8, 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. 
 

9) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej pozemku p.č. 2087, ostatní plocha, o 
výměře  69 m2 a p.č. 1114, trvalý travní porost, část o výměře cca 69 m2 (na hranici 
oplocení), vše k.ú. Polesí u Rynoltic, pro společnost 5 ze 2 s.r.o., Pod cihelnou 654/2, 161 
00 Praha 6, IČ: 04081552, 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. 
 

10) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí podání žádosti o prodej pozemku p.č. 
408/2, trvalý travní porost, o výměře 1289 m2 a p.č. 398, trvalý travní porost, o výměře 
1090 m2, v k.ú. Rynoltice, za účelem scelení lesních pozemků a přístupů do lesa ve 



vlastnictví obce, na Městský úřad Hrádek nad Nisou, Odbor investic a správa majetku, 
Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou (vlastník Město Hrádek nad Nisou). Po 
zpracování znaleckého posudku vlastníkem pozemků bude jejich nabytí do vlastnictví 
Obce Rynoltice projednáno na nejbližším jednání Zastupitelstva obce Rynoltice. 
 

11) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2021,             
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
 

12) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2021,              
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 
 

13) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje upravený schodkový rozpočet obce Rynoltice na 
rok 2022.  
Celkové příjmy rozpočtu ve výši 20.535.655,79 Kč; Běžné příjmy ve výši 20.435.655,79 Kč; 
Kapitálové příjmy ve výši 100.000,- Kč.  
Celkové výdaje rozpočtu ve výši 32.980.225,- Kč; Běžné výdaje ve výši 17.630.225,- Kč; 
Kapitálové výdaje ve výši 15.350.000,- Kč. Financování ve výši 12.444.569,21 Kč. 
Schodek ve výši 12.444.569,21 Kč bude krytý zapojením přebytku hospodaření z minulých 
let. Závaznými ukazateli jsou paragrafy.    
 

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

15) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí Žádost č.j. OUR-889/2021 ze dne 13. 12. 
2021 o změnu příspěvku na rok 2021 poskytnutého dle Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace č. S 1/2021 od FK RYNOLTICE z.s., Rynoltice 98, 463 53 
Rynoltice a souhlasí se změnou investiční dotace ve výši 80.900,- Kč a neinvestiční dotace 
ve výši 14.100,- Kč. Zároveň schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí neinvestiční dotace č. S 1/2021 a pověřuje starostu jeho podpisem. 
 

16) 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 2022. 
 

17) Zastupitelstvo obce Rynoltice jmenuje za zřizovatele do školské rady Základní školy a 
Mateřské školy Rynoltice, okres Liberec, příspěvkové organizace, Rynoltice 200, 463 53, 
na nové funkční období 2022 – 2024, Ing. Kristýnu Holubovou a p. Soňu Starečkovou 
Postlovou. 
 

18) Zastupitelstvo obce Rynoltice neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 
1714/7, ostatní plocha, v k.ú. Jítrava, a to s ohledem na skutečnost, že předmětný 
pozemek nemá v úmyslu prodávat. 
 

19) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje poskytnutí mimořádné odměny v souladu s § 76 
Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále dle 
Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů (novela 202/2018 Sb.) uvolněnému 
starostovi obce, ve výši dvojnásobku měsíční běžné odměny, za nadstandardní výkon jeho 
zastávané funkce za měsíc. Důvodem pro poskytnutí mimořádných odměn je výkon 
mimořádných a zvláště významných úkolů obce, tj. získávání dotací a realizace 
projektových záměrů obce za období 2019-2020 a řešení pandemie způsobené výskytem 
koronaviru (označovaný jako SARS-CoV-2) způsobující onemocnění COVID-19, která je nad 
rámec povinností zajišťovaných obcí. 
 



20) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje poskytnutí mimořádné odměny v souladu s § 76 
Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále dle 
Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů (novela 202/2018 Sb.) neuvolněné 
místostarostce obce, ve výši dvojnásobku měsíční běžné odměny, za nadstandardní výkon 
její zastávané funkce za měsíc. Důvodem pro poskytnutí mimořádných odměn je výkon 
mimořádných a zvláště významných úkolů obce, tj. získávání dotací a realizace 
projektových záměrů obce za období 2019-2020 a řešení pandemie způsobené výskytem 
koronaviru (označovaný jako SARS-CoV-2) způsobující onemocnění COVID-19, která je nad 
rámec povinností zajišťovaných obcí. 
 

21) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje upravené Rozpočtové opatření č. 4/2021, ze dne 
15. 12. 2021. Příjmy navýšeny o: 3.342.478,76 Kč, Výdaje navýšeny o: 1.041.065,- Kč. 
Financování: -2.301.413,76 Kč. 

 
 
 
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:  22. 12. 2021 
Sejmuto:  


