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USNESENÍ č. 5/2022 
z ustavujícího veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice  

ze dne 17. 10. 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: Ing. Pavel Žatečka a 

a p. Martin Kotek. 
 

3) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje program ustavujícího veřejného jednání 
Zastupitelstva obce Rynoltice tak, jak byl vyvěšen na úřední desce s doplněním o 1 bod – 
Rozpočtové opatření č. 5/2022 – Dofinancování úvazku pedagoga ZŠ a MŠ Rynoltice za 
měsíc listopad a prosinec 2022. 

 
4) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje veřejný způsob volby. 

 
5) Zastupitelstvo obce Rynoltice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že 

pro výkon starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. 
 

6) Zastupitelstvo obce Rynoltice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že 
pro výkon místostarosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. 
 

7) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje do funkce starosty obce Ing. Jana Vacka. 
 

8) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje do funkce místostarostky obce p. Soňu 
Starečkovou Postlovou. 
 

9) Zastupitelstvo obce Rynoltice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné. 
 

10) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje do funkce předsedy finančního výboru Bc. Tomáše 
Hlaváčka. 

 
11) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje do funkce předsedy kontrolního výboru p. Valerii 

Junovou. 
 

12) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje členy finančního výboru ve složení: Ing. Pavel 
Žatečka a Ing. Kristýna Holubová. 

 
13) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje členy kontrolního výboru ve složení: Mgr. Andrea 

Schlösinger Ph.D. a p. Markéta Žatečková. 
 

14) Zastupitelstvo obce Rynoltice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 
obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, za výkon 



funkce předsedy výborů zastupitelstva a komisí neuvolněného člena zastupitelstva obce a 
za výkon funkce člena výborů zastupitelstva a komisí neuvolněného člena zastupitelstva 
obce v maximální výši dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění. Odměna bude 
poskytována ode dne 18. 10. 2022.  V případě náhradníka ode dne následujícího po dni 
složení slibu.  
 

15) Zastupitelstvo obce Rynoltice stanoví výši měsíčních odměn poskytovaných fyzickým 
osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva 
obce a komisí obce v následujících částkách: 
Člen výboru/komise: 1.623,- Kč 
Předseda komise:  3.245,- Kč  
Odměny budou poskytovány následující den po dni jmenování. 
 

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

17) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Ing. Jana Vacka jako určeného zastupitele obce 
pro jednání s pořizovatelem ve věcech územního plánování. 
 

18) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2022, ze dne 17. 10. 
2022. Výdaje navýšeny o: 70 tis. Kč. Financování: 70 tis. Kč.  
 
 
 
 
 

   
         Ing. Jan Vacek v.r.              Soňa Starečková Postlová v.r. 
                   starosta                              místostarostka 
 
 
Vyvěšeno: 19. 10. 2022 
Sejmuto: 


