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USNESENÍ č. 1/2023 

z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice 

ze dne 7. 3. 2023 

 
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: Mgr. Bc. Petra 
Urbanová a p. Roman Martinec. 
 

3) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Rynoltice tak, 
jak byl vyvěšen na úřední desce. 
 

4) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej pozemku p.č. 1923/5, vodní plocha, část o 
výměře cca 56 m2, v k.ú. Jítrava, pro p. K. Š., Jítrava, 463 53 a p. M. Š., 460 01 Liberec, 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. 

 
5) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje bezúplatné nabytí pozemku část p.č. 1548/1, 

ostatní plocha-jiná plocha, o výměře 162 m2, v k.ú. Rynoltice (nově označený stav 
pozemku st.p.č. 527, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 162 m2, v k.ú. Rynoltice, dle 
geometrického plánu č. 682/50/2022 ze dne 8. 2. 2023), od společnosti Purum s.r.o., se 
sídlem Národní 961/25, 110 00 Praha 1, IČ: 62414402, zastoupena p. R. Vinařem, 
jednatelem. Náklady související s nabytím pozemku hradí obdarovaný. Zároveň 
zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 
 

6) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje nabytí pozemku p. č. 2214, lesní pozemek, o 
výměře 351 m2, v k.ú. Jítrava, za účelem scelení lesních pozemků ve vlastnictví obce, za 
kupní cenu dle znaleckého posudku 18 420,- Kč + náklady související s prodejem, od Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, 
Odbor odloučené pracoviště Liberec a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 
 

7) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rynoltice č. S 1/2023 – s p. J. Postlem – předsedou 
spolku FK RYNOLTICE z.s. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.  
 

8) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rynoltice č. S 2/2023 – s Ing. P. Žatečkou – 
předsedou spolku Jítrava, z.s. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.  
 

9) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rynoltice č. S 3/2023 – s MUDr. G. Křečkovou a 
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.  
 



10) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rynoltice č. S 4/2023 – s JUDr. M. Valdaufem, MBA – 
předsedou spolku Černá Louže-Polesí a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.  
 

11) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rynoltice č. S 5/2023 – s p. L. Lhotákem – starostou 
SDH Rynoltice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.  
 

12) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rynoltice č. S 6/2023 – s p. M. Vaňkem – předsedou 
spolku RySK z.s. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
 

13) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí podané nabídky a jejich hodnocení 
provedené hodnotící komisí, uvedené v Protokolu o otevírání obálek ze dne 26. 1. 2023 a 
zprávy o hodnocení nabídek ze dne 1. 2. 2023 pro veřejnou zakázku zadanou podle ZZVZ, 
pro předmět zakázky s názvem „Revitalizace veřejného osvětlení v obci Rynoltice“. 
 

14) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Revitalizace 
veřejného osvětlení v obci Rynoltice“ vítěznému uchazeči EMJ s.r.o., IČO: 27268632, se 
sídlem Karolíny Světlé 1121, 464 01 Frýdlant s celkovou nabídkovou cenou 2 366 402,- Kč 
bez DPH/ 2 863 346,42 Kč s DPH, což je zaznamenáno v protokolu o otevírání obálek ze 
dne 26. 1. 2023 a zprávy o hodnocení nabídek ze dne 1. 2. 2023. Zároveň pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o dílo.  
 

15) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu 
„Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého na p.p.č. 1677/3 v k.ú. Rynoltice“, resp. schvaluje 
nejvhodnější nabídku uchazeče p. Václav Snížek, generální opravy památek a uměleckých 
sochařských děl v kameni a štuku, Zámecká 6, 251 01 Říčany - Voděrádky, IČ: 43751474, za 
celkovou cenu 188 400,- Kč bez DPH/ 227 964,- Kč s DPH, dle podané nabídky ze dne 27. 2. 
2023 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.  
 

16) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu             
„Oprava fasády Obecního úřadu Rynoltice na st.p.č. 91/2 a budovy pro obecní techniku na 
st.p.č. 86/2, vše v k.ú. Rynoltice“ vítěznému uchazeči Convexi s.r.o., se sídlem Husova 
1199/61, 460 01 Liberec, IČO: 27333663, s celkovou nabídkovou cenou 988 821,13 Kč bez 
DPH/ 1 196 473,57 Kč s DPH, což je zaznamenáno v protokolu o otevírání obálek zprávy o 
hodnocení nabídek ze dne 7. 3. 2023. Zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 
 

17) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje navýšení nájemného v bytových domech ve 
vlastnictví obce č.p. 233, 98, 25, a 216 o 20 %, a to od 1. 5. 2023. 
 

18) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje upravené Rozpočtové opatření č. 1/2023, ze dne 7. 
3. 2023. Příjmy navýšeny o: 68.230,- Kč, Výdaje navýšeny o: 419.069,- Kč. Financování: 
350.839,- Kč. 

 

 

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

                     starosta                              místostarostka 

 
 
Vyvěšeno:  13. 3. 2023 

Sejmuto:  


