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USNESENÍ č. 2/2020 
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice 

ze dne 29. 6. 2020 
 

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. Ondřej Špaček 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 revokuje usnesení č. 1/2020 ze dne 5. 2. 2020, bod 17). 

 
5) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej části pozemku p.č. 2083/1, ostatní plocha, 

část o výměře 22 m2 (z pozemku p.č. 2083/1  byl oddělen geometrickým plánem č. 232-
42/2019 pozemek p.č. 2083/4), v k.ú. Rynoltice, pro p. L. T., Polesí, 463 53 Rynoltice, za 
cenu 30,- Kč/m2 + náklady související s prodejem, dle Zásad prodeje pozemků ve 
vlastnictví obce Rynoltice schválené Zastupitelstvem obce dne 26. 9. 2017 usnesením č. 
4/2017, v bodě 9) a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

 
6) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej části pozemku p.č. 2083/1, ostatní plocha, 

část o výměře 33 m2 (z pozemku p.č. 2083/1  byl oddělen geometrickým plánem č. 232-
42/2019 pozemek p.č. 2083/3), v k.ú. Rynoltice, pro p. P. J. a p. K. J., 190 14 Praha 9, za 
cenu 30,- Kč/m2 + náklady související s prodejem, dle Zásad prodeje pozemků ve 
vlastnictví obce Rynoltice schválené Zastupitelstvem obce dne 26. 9. 2017 usnesením č. 
4/2017, v bodě 9) a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

 
7) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje směnu části pozemku p.č. 2081, ostatní plocha, 

část o výměře 10 m2 (z pozemku p.č. 2081 byl oddělen pozemek p.č. 2081/2, o výměře 10 
m2, geometrickým plánem č. 232-42/2019 ze dne 19. 2. 2020), v k.ú. Polesí u Rynoltic, pro 
p. V. M., Polesí, 463 53 Rynoltice, za pozemek st.p.č. 280/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
část o výměře 9 m2 (z pozemku st.p.č. 280/2 byl oddělen pozemek p.č. 2272, ostatní 
plocha, o výměře 9 m2, geometrickým plánem č. 232-42/2019 ze dne 19. 2. 2020), v k.ú. 
Polesí u Rynoltic, který je zapsán na listu vlastnictví č. 274 u Katastrálního úřadu pro 
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, bez doplatku + 50% nákladů spojených se 
směnou pozemků a pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy. 
 

8) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje směnu nemovitosti – pozemku p.č. 569/2, ostatní 
plocha, část o výměře 186 m2 a p.č. 568, ostatní plocha, část o výměře 4 m2 (z pozemku 
p.č. 569/2 byl oddělen pozemek p.č. 569/6, o výměře 186 m2 a z pozemku p.č. 568 byl 
oddělen pozemek p.č. 568/2, o výměře 4 m2, vše geometrickým plánem č. 605-202/2019 
ze dne 2. 10. 2019), vše v k.ú. Rynoltice, pro p. N. Z., Rynoltice, 463 53, za pozemek st.p.č. 
96/2, zastavěná plocha a nádvoří, část o výměře 190 m2 (z pozemku st.p.č. 96/2 byl 
oddělen pozemek p.č. 2290, o výměře 111 m2 a pozemek p.č. 2291, o výměře 79 m2, vše 
geometrickým plánem č. 605-202/2019 ze dne 2. 10. 2019), v k.ú. Rynoltice, který je 



zapsán na listu vlastnictví č. 79 (p. N. Z.) u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, 
Katastrální pracoviště Liberec + 50 % nákladů související se směnou pozemků a pověřuje 
starostu podpisem směnné smlouvy. 
 

9) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí Žádost č.j. 239/2020 ze dne 22. 4. 2020 o 
prodej částí pozemku p.č. 1958/8, části p.č. 2253 a p.č. 445, o celkové výměře cca 300 m2, 
vše k.ú. Rynoltice, od p. J. H. a p. M. K., Rynoltice, 463 53. Zastupitelstvo obce nemá v 
úmyslu pozemky prodávat, doporučuje pouze pronájem obou částí pozemku p.č. 1958/8. 
 

10) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků určených k 
výstavbě RD na spodním konci obce Rynoltice, v k.ú. Rynoltice, za minimální cenu 650,- 
Kč/m2 + 21 % DPH + náklady spojené s prodejem, formou obálkové metody, za podmínek 
uvedených v Příloze č. 1 u originálu usnesení. Zároveň schvaluje komisi ve složení členů 
Rady obce pro otevírání obálek s nabídkami na „Prodej pozemků v obci Rynoltice“, které 
proběhne dne 15. 9. 2020 od 13.30 hodin, v zasedací místnosti obce, v budově malé školy 
č.p. 101, Rynoltice. 
 

11) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje závěrečný účet obce Rynoltice za rok 2019 a 
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

 
12) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje účetní závěrku obce Rynoltice za rok 2019, 

sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 
 

13) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Hrádecko-
Chrastavsko za rok 2019, schváleného na jednání členské schůze Mikroregionu Hrádecko - 
Chrastavsko dne 19. 5. 2020. 

 
14) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Mezi kopci za 

rok 2019, schváleného na jednání členské schůze Mikroregionu Mezi kopci dne 16. 6. 
2020. 

 
15) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování 

nového územního plánu Rynoltice (Příloha č. 2 u originálu usnesení). 
 

16) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje zařazení území obce Rynoltice do územní 
působnosti Místní akční skupiny Podještědí. 

 
17) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje upravené Rozpočtové opatření č. 2/2020, ze dne 

29. 6. 2020. Příjmy poníženy o: 2.481.571 Kč, Výdaje navýšeny o: 869.171 Kč. Financování: 
3.350.742 Kč. 
 

Příloha č. 1 u originálu usnesení: 

Podmínky pro prodej pozemků určených k výstavbě RD na spodním konci obce Rynoltice, 
v k.ú. Rynoltice 
 
Příloha č. 2 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: 8. 7. 2020 
Sejmuto: 


