PRO VÁS
MK ČR E 11824
Vaše

ročník – III.

příspěvky

i

názory

měsíc – září 2015
můžete

zasílat

číslo – 9

elektronicky

na

e-mail

MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové
vždy do 25. v měsíci. Za obsah příspěvků a jejich gramatickou podobu neneseme
žádnou odpovědnost.

Usnesení č.12/2015 z jednání Rady obce 23. 6. 2015
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1) schvaluje uzavření darovací smlouvy s ZŠPaS, Jablonné v Podještědí, příspěvková

organizace o poskytnutí finančního daru ve výši 6.000,- Kč
2) schvaluje žádost o pronájem části p.p.č. 1606/1, o výměře 251 m2, v k.ú. Rynoltice, za

cenu 1 Kč/m2/rok žadateli sl. L.L.

Usnesení č.13/2015 z jednání Rady obce 7. 7. 2015
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1) ukládá starostovi vyzvat dopisem p. V.K. ml. k navrácení obecního majetku tj. vojenský stan,
lavičky a stolky do 17.7. 2015 na Obecní úřad v Rynolticích

Usnesení č.14/2015 z jednání Rady obce 21. 7. 2015
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1) schvaluje stanovisko ke škodní události č. 4154030427 k pojistné smlouvě Kooperativa Pojišťovna
a.s. ,č. 7720363569.

2) schvaluje souhlas s provedením telefonní přípojky na p.p.č. 2098/1 žadateli Mgr. M. H.,
Polesí.

3) schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu IP-12-4005592 LB-Jítrava p.p.č. 961/1,

přípojka NN se stavebníkem ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín; zmocněný zástupce Energetická montážní společnost Liberec s.r.o., Budyšínská
1294, 460 01 Liberec 1 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
4) schvaluje žádost o povolení zpevnění plochy na p.p.č. 1958/5, žadateli Ing. V. Č.,

Rynoltice.
5) neschvaluje žádost o poskytnutí skladovacího prostoru SDH Rynoltice.
6) schvaluje Smlouvu o dílo č.14/2015 se zhotovitelem KOCMAN envimonitoring s.r.o.,

Říčanská 1000/29, 641 00 Brno dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
7) revokuje usnesení č.6/2015 rady obce ze dne 31.3. 2015, bod 3).
8) schvaluje žádost o prodloužení pronájmu o 5 let tj. do 16.8. 2020, p.p.č. 626/10 o výměře

25 m2 v k.ú. Jítrava za cenu 20.000,- Kč/rok společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3.
9) revokuje usnesení č.8/2015 rady obce ze dne 28.4. 2015, bod 4).
10) schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 17.8. 2005 s nájemcem Česká

telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.

Usnesení č.15/2015 z jednání Rady obce 11. 8. 2015
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1) schvaluje Vnitřní směrnici č.1/2015 - Pravidla pro přidělování obecních bytů do
nájmu občanů.
2) schvaluje pronájem bytu č. 7 v prvním poschodí domu č.p. 233, v k.ú. Rynoltice,
dle pořadníku a schválených pravidel žadateli p. V. S., Rynoltice.
3) schvaluje žádost o konání marathonu na horských kolech BIKE BABÍ LÉTO 2015
a uděluje souhlas s vedením trasy závodu v k.ú. Rynoltice včetně umístění
občerstvovací stanice pro závodníky u č.p. 98 v termínu 22.8. 2015, pořadatel
Brána Trojzemí o.p.s., Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek n.N.
4) schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-124012039/002 LB Rynoltice, Nová Starost 1744/6, úpr. NN s oprávněným ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín; zmocněný zástupce
Energetická montážní společnost Liberec s.r.o., Budyšínská 1294, 460 01 Liberec
1 zastoupena Mgr. Martinem Stiborem dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.

5) schvaluje Souhlas se stavbou na sousedním pozemku – stavebníci p. J.B., sl. L.Š.,
p.p.č. 961/1, zahrada, v k.ú. Jítrava. Sousedící pozemky ve vlastnictví Obce
Rynoltice – p.p.č. 34 a p.p.č. 961/3, zahrada, v k.ú. Jítrava.
6) schvaluje Změnu rozpisu rozpočtu č. 2 v paragrafu požární ochrana.
7) schvaluje žádost o uvolnění prostor v hasičské zbrojnici dne 29.8.2015, žadatel sl.
H. G., Rynoltice s podmínkou doložení písemného potvrzení velitele JSDHO
Rynoltice o zajištění akceschopnosti jednotky.
8) schvaluje žádost o čerpání finančních prostředků ze sociálního fondu obce
Rynoltice, žadatel p. S. S. P.
9) schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1958/25, o výměře 170 m2, ostatní
plocha, v k.ú. Rynoltice.
10) schvaluje zveřejnění záměru směny p.p.č. 92/1, část o výměře cca 200 m 2, ostatní
plocha, v k.ú. Jítrava.
11) schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1224/2, o výměře 291 m 2, zahrada, v
k.ú. Rynoltice.
12) schvaluje zveřejnění záměru směny p.p.č. 2245, část o výměře cca 20 m2, ostatní
plocha, v k.ú. Polesí u Rynoltic.
13) schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2075/2, část o výměře cca 50 m2,
ostatní plocha, v k.ú. Polesí u Rynoltic.
14) schvaluje zveřejnění záměru směny p.p.č. 36/2, o výměře 92 m 2, zahrada, v k.ú.
Jítrava.

Veřejné jednání Zastupitelstva obce Rynoltice se koná ve čtvrtek
10. 9. 2015 od 17,30 hod. v zasedací místnosti v budově malé školy.

SPOZ
V měsíci září oslaví své životní jubileum:
pan Slavomír Martinič
paní Hana Valná
pan Antonín Šimon
paní Voršila Honcová
pan Jan Moc

paní Ludmila Veselá
paní Jiřina Vyhnálková
pan Stanislav Hanzl
paní Daniela Pošustová

Gratulujeme!!!!!!!!!!!!

TJ Sokol Rynoltice - PODZIM 2015
I.A třída
Kolo

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.

Datum
15.8.
22.8.
29.8.
5.9.
12.9.
19.9.
26.9.
3.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.
8.11.

Den
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
Ne

Ruprechtice
Rynoltice
Stráž n.N.
Rynoltice
Rovensko
Rynoltice
Cvikov
Rynoltice
Mimoň
Rynoltice
Bílý Kostel
Rynoltice
VTJ Rapid

Výkop
Rynoltice
10.30h
Kr.Studánka 17.00h
Rynoltice
17.00h
Hrádek n.N. 17.00h
Rynoltice
17.00h
Stráž p.R.
16.30h
Rynoltice
16.30h
Bílá
16.00h
Rynoltice
16.00h
Doubí
15.30h
Rynoltice
14.30h
Desná
14:00h
Rynoltice
14:00h

Výsledek
1:1
1:0
1:3

Naše „áčko“ začalo soutěžní ročník 2015/2016, podzimní část 15.8.2015, mají za sebou 2x výhru a 1 x
remízu, v tabulce jsou po třech utkáních na 1. místě.
JEN TAK DÁL… Přijďte v sobotu na derbíčko s Hrádkem od 17.hod.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA odehraje domácí turnaj v sobotu 12.9.2015 od 10.00 hod. na hřišti
v Rynolticích, kde přivítají Hrádek A,B a Doubí A,B a STARŠÍ PŘÍPRAVKA v sobotu 19.9.2015 od
10.00 hod. na hřišti v Rynolticích přivítá Vratislavice A,B;Vesec, Frýdlant.
Přijďte podpořit „naše malé naděje“!!!

Krátce z Jítravy – co se dělo v srpnu…
Letošní horké prázdniny jsou za námi a v Jítravě jsme je zakončili parádně, když jsme po 2 letech
uspořádali JÍTRAVSKÝ SLAMNÍK. Ještě předtím jsme, ale vyrazili do Polesí, kde místní sdružení
uspořádalo volejbalové trojutkání o putovní pohár pana starosty.
Miniturnaj se vydařil, nálada byla výborná a pro všechny bylo zpestřením, že se letos do volejbalu
zapojili i rynoltičtí s mohutnou podporou zástupců Nové Starosti ☺ Jítrava nakonec těsně zvítězila
před Polesím a Rynolticemi. Není to však vůbec podstatné. Důležitější je abychom se opět za rok sešli
a zase si dobře zahráli a pobavili se. Vypadá to, že pořadatelství by se mohlo střídat, tak uvidíme jak to
dopadne.
Pak už nás čekal jen Slamník. Všichni jsme byli zvědaví, jak uspějeme ve velké konkurenci
všemožných akcí a lákadel, které obvykle poslední prázdninový víkend nabízí. Je pravdou, že lidí
nakonec dorazilo o trochu méně než v prvním ročníku, ale i tak se u nás dobře pobavilo kolem 150
dospěláků a téměř 50 dětiček, které po celé odpoledne bavil mimo jiné Max Fisch a jeho panoptikum.
Děti si mohly například vyzkoušet jaké to je, mít živého hada kolem krku... Všechny 4 kapely také
stály za to a sklidily velký potlesk. U té poslední, kdy už opadlo horko, se osazenstvo mohutně
roztančilo a málem nepustilo muzikanty zpátky do Nového Boru ☺ Během celého odpoledne se pilně
vyrábělo ze slámy, klacků a provázků. Opět jsme mohli vidět, jak jsou lidé, včetně malých prcků,
šikovní a kreativní. Výsledkem je celkem 32 krásných slaměných soch, které na hřišti zůstanou dokud
jim to počasí dovolí... Děti měly navíc v průběhu celé akce možnost využít workshopu, kde si vyrobily
a odnesly domů krásné věcičky. Děvčata, která se o dílničky skvěle postarala, měla neustále napilno ☺
Věříme, že se všichni, kteří do Jítravy zavítali, dobře bavili a konec léta si skvěli užili. Velký dík patří
všem sponzorům, organizátorům a pomocníkům, bez jejichž pomoci a ochoty by obdobná akce
vzniknout nemohla.
Aktuální informace sledujte na www.jitrava.eu
Pavel Žatečka

pod čarou
Obdržely jsme příspěvek do tohoto čísla, ale bohužel bez podpisu autora. I přesto, že obsah příspěvku
je veskrze pozitivní, po domluvě s vedením obce žádné anonymní příspěvky nebudeme zveřejňovat.
Pokud má autor příspěvku zájem o jeho zveřejnění, pak pouze se jménem – rády jej zveřejníme.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU A POUŽITÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
1.Sběr starého papíru - CELOROČNĚ
-sbíráme noviny,časopisy,knihy,letáky,kancelářský papír,kartony.
Probíhá po celý rok v ZŠ Rynoltice – veškerý starý papír
odevzdávejte na malé škole v
Rynolticích.
2.Sběr použitých elektrospotřebičů - JEDNORÁZOVĚ
-velké spotřebiče(ledničky,sporáky,myčky,pračky,mikrovlnné trouby,
elektrická topidla atd.)
-malé spotřebiče(mobilní telefony,počítače,notebooky,tablety,audio
technika,video technika,televizory,monitory,kuchyňské roboty,mixery,kávovary,vysavače,fény,elektrické sekačky atd.)
-elektrické ruční nářadí(vrtačky,el.hoblíky,bourací kladiva,AKU vrtačky a šroubováky,svářečky,kabely,ostatní drobné nářadí)
Kontejner bude umístěn u bývalých školních dílen POUZE od 7. září do 14. září 2015 v
Rynolticích. Neodkládejte elektrospotřebiče mimo uvedený termín!!!
Za sebraný starý papír a vyřazené elektrospotřebiče získá ZŠ a MŠ Rynoltice finanční odměnu, která
bude použita pro děti.

Očkování psů
Očkování psů proti vzteklině proběhne ve středu 9. září 2015:
Jítrava – 14,45 – 15,15 hod.
hotel U podkovy
Polesí – 15,30 – 16,00 hod
u vodní nádrže
Rynoltice 16,15 – 17,30 hod. před obecním úřadem
Očkování proti vzteklině je povinné!!
Cena: vzteklina – 80, - Kč
kombinovaná vakcína – 280,- Kč

Zahrada Čech
Sbor pro občanské záležitosti pořádá v pondělí 14. září 2015 zájezd na výstavu Zahrada Čech do
Litoměřic. Zájemci se můžou hlásit v samoobsluze v Rynolticích u p. Mádrové, v Jítravě u p.
Chvalovské, popř. tel. 732201030.
Přihlášky do 11. září 2015.
Cena: 50,- Kč
Odjezd: Jítrava - 7,45 hod od hotelu
Rynoltice – 8,00 hod od samoobsluhy

