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příspěvky

i

názory

můžete

zasílat

číslo – 4
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.
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás opět po čtvrt roce prostřednictvím obecních novin pozdravil a informoval o
nejdůležitějším dění ve vašem nejbližším okolí.
Nejvíce diskutovanou záležitostí byla platba místního poplatku za odpady a s ním spojené dříve
obvyklé vydávání známek. Letos tomu však bylo jinak. Důvodů bylo hned několik. Prvním z nich je
především úspora peněz. I při zpracování letmého přehledu pro nás jasně vyplynulo, že náklady na
svoz komunálního odpadu jsou v naší obci o poznání vyšší v porovnání s ostatními srovnatelně
velkými a osídlenými obcemi. Svozová společnost, se kterou má obec uzavřenou smlouvu do konce
května letošního roku, chtěla pro letošní rok za zpracování známek na popelnice zaplatit, což jsme
odmítli. Na vývoz popelnic v obci totiž nemá vliv, jestli jsou jakkoliv označené. Obec platí stále stejný
paušál vycházející z počtu obyvatel a rekreačních objektů násobeného stanovenou roční sazbou.
Povinnost platit místní poplatek za odpady je jasně daný obecně závaznou vyhláškou pro všechny
občany a majitele rekreačních objektů, o čemž si obec vede přehlednou evidenci. Naší snahou bude
především náklady snižovat, ať už změnou svozové společnosti nebo systémem, jakým je odpad v tuto
chvíli svážen.
Začátkem měsíce března proběhlo také první jednání zastupitelstva obce v letošním roce. Asi
nejdůležitějším bodem, který se úzce týká většiny občanů Rynoltic a Polesí byla především projektová
příprava rekonstrukce tzv. Rynoltického potoka v úseku od nádrže v Polesí po jeho vyústění
v Panenském potoce, kterou si nechal zpracovat správce toku – Lesy ČR. Ze studie je patrné, že koryto
je v mnoha místech v havarijním stavu a zásahy jsou již opravdu nutné, není z ní však dostatečně
zřejmé, co budou jednotlivé zásahy znamenat pro majitele okolních pozemků, tedy i obce.
Zastupitelstvo obce tedy tento bod jednání odložilo a navrhlo naplánovat termín pro samostatné
projednání tohoto bodu, který je v tuto chvíli stanoven na čtvrtek 28.4.2016 v 18.00 hod. Jednání bude
veřejné a měly by zde být zodpovězeny základní otázky pro jednotlivé úpravy toku.
Dalšími body jednání bylo schválení podání žádostí o dotaci z různých programů vyhlášených
Libereckým krajem nebo Ministerstvem pro místní rozvoj. Již schválenými projekty, které by měly být

v letošním roce zrealizované, jsou zateplení budovy místní základní školy a oprava mostku v Jítravě u
č.e. 55, kde už byly žádosti schválené v předchozích letech a teď bude naší snahou především správně
vyčerpat poskytnuté příspěvky. Žádosti, které jsme podali do konce března, se týkají opravy místních
komunikací, konkrétně dvou úseků v Rynolticích, jednoho v Jítravě a jednoho v Polesí. Zde jsme
žádali prostřednictvím nově vzniklého Mikroregionu Mezi kopci založeného ve spolupráci s obcemi
Janovice v P., Dubnice, Křižany a Zdislava. Jako obec samotná jsme požádali o příspěvek na opravu
střechy na budově obecního úřadu a mateřské školky, která navazuje na její rozšíření v minulých
letech. V dalších titulech ještě požádáme do konce dubna o příspěvek na pořízení dopravního
hasičského automobilu a opravy požární zbrojnice. Pokud budeme úspěšní, získáme finance na
obnovu hasičské techniky na příští rok. Na opravu komunikací a střechy můžeme získat dotaci ještě
v letošním roce. Držte nám palce, abychom podporu získali a projekty správně zrealizovali. Ušetřené
prostředky potom budeme moci použít v dalších oblastech obce.
Přeji vám krásné dny přicházejícího jara. Hodně sluníčka, sil a energie.
Ing. Jan Vacek
starosta obce

USNESENÍ č.1/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rynoltice ze dne 9. 3. 2016
1) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Kubínková Irena
a p. Starečková Postlová Soňa.
2) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Karel Mařík a
Ing. Petr Schlösinger.
3) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Rynoltice ze
dne 9. 3. 2016.
4) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016
Příjmy navýšeny o: 450.450,- Kč
Výdaje navýšeny o: 29.391,- Kč
Financování: 278.941,- Kč
5) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Rynoltice
č. S 1/2016 – s Ing. Schlösingerem – předsedou spolku Jítrava, z.s.
č. S 2/2016 – s MUDr. Gabrielou Křečkovou
č. S 3/2016 – s p. Zázvorkou – předsedou spolku Černá Louže-Polesí
č. S 4/2016 – s p. Postlem – předsedou spolku FK RYNOLTICE z.s.
č. S 5/2016 – s p. Kolomým – starostou SDH Rynoltice
č. S 6/2016 – s Mgr. Sadílkem – předsedou Cyklostezky sv. Zdislavy Nový Bor z.s.p.o.

6) Zastupitelstvo obce Rynoltice revokuje usnesení č.3/2015 zastupitelstva obce ze dne
10. 9. 2015, bod 8).
7) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej části pozemku p.č. 2075/2, ostatní plocha,
část o výměře cca 50 m2 (pouze oplocenou část), v k.ú. Polesí u Rynoltic, za cenu 10
Kč/m2 + náklady spojené s prodejem, pro p. Š. V., Chrastava.
8) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje koupi části pozemku p.č. 64/2, zastavěná plocha a
nádvoří, část o výměře cca 120 m2 a části pozemku p.č. 661/2, ostatní plocha, část o
výměře cca 150 m2 (úseky pokryté obecní komunikací), v k.ú. Rynoltice, za cenu
do 30 Kč/m2 + náklady spojené s koupí pozemku, od p. J. G., Polesí.
9) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje podání žádosti o dotaci z Krajského úřadu
Libereckého kraje z Programu obnovy venkova – oprava komunikací, žádost bude podána
prostřednictvím Mikroregionu Mezi Kopci. V případě získání dotace zastupitelstvo obce
souhlasí s vyčleněním finančních prostředků na spoluúčast.
10) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje podání žádosti o dotaci z Krajského úřadu
Libereckého kraje z Programu obnovy venkova – oprava střechy budovy MŠ a OÚ.
V případě získání dotace zastupitelstvo obce souhlasí s vyčleněním finančních prostředků
na spoluúčast.
11) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje podání žádosti o dotaci investiční dotace MV ČR
v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2017 a z Krajského úřadu
Libereckého kraje z Programu Podpory jednotek SDH – nákup nového dopravního
automobilu. V případě získání dotace zastupitelstvo obce souhlasí s vyčleněním finančních
prostředků na spoluúčast.
12) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje podání žádosti o dotaci z Krajského úřadu
Libereckého kraje z Programu Podpory jednotek SDH – nákup nového čerpadla. V případě
získání dotace zastupitelstvo obce souhlasí s vyčleněním finančních prostředků na
spoluúčast.
13) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje podání žádosti o dotaci z Krajského úřadu
Libereckého kraje z Programu Podpory jednotek SDH – pořízení varovného systému.
V případě získání dotace zastupitelstvo obce souhlasí s vyčleněním finančních prostředků
na spoluúčast.
14) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje podání žádosti o dotaci investiční dotace MV ČR
v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2017 a z Krajského úřadu
Libereckého kraje z Programu Podpory jednotek SDH – oprava hasičské zbrojnice.
V případě získání dotace zastupitelstvo obce souhlasí s vyčleněním finančních prostředků
na spoluúčast.

15) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje podání žádosti o dotaci z Krajského úřadu
Libereckého kraje z Programu vodohospodářských akcí – Fondu ochrany vod Libereckého
kraje pro rok 2016 – vybudování ČOV u bytových domů č.p. 233, 234, 235. V případě
získání dotace zastupitelstvo obce souhlasí s vyčleněním finančních prostředků na
spoluúčast.
16) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje za veřejný zájem udržení nebo dosažení takové
velikosti obce, která umožňuje ekonomickou udržitelnost základního občanského a
technického vybavení obce a jejího společenského života při zachování jejích přírodních
hodnot.
17) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí zvyšování nájmů v obecních bytech.

Usnesení č.4/2016 z jednání Rady obce 1. 3. 2016
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1) schvaluje Žádost o souhlas k připojení na místní komunikaci p.p.č. 1985/2, v k.ú.
Rynoltice pro České dráhy a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo
náměstí 1660, 501 01 Hradec Králové.
2) schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4004184/002 LB
Rynoltice p.p.č. 196, přípojka vNN H2A4 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.

Usnesení č.5/2016 z jednání Rady obce 15. 3. 2016
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1) schvaluje Cenovou nabídku na komplexní aktualizaci podkladů pro zajištění dotačních
prostředků z programu Zelená úsporám pro budovu ZŠ Rynoltice a komplexní
administraci dotace od KEnergy s.r.o., Bc. D. Kout, Jeronýmova 229/7, 460 07 Liberec 7
dle předloženého návrhu (příloha č. 1 k originálu usnesení).
2) schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti cesty a umístění stavby číslo
196/2016 s budoucím povinným Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219,
430 03 Chomutov, zastoupený Ing. J. Nedomou, ve věcech smluvních Ing. J. Fischerem
dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
3) schvaluje Žádost o souhlas s umístěním rodinného domu na p.p.č. 1444 v k.ú. Jítrava,
uložení vodovodní přípojky do místní komunikace p.p.č. 1745 v k.ú. Jítrava a souhlas o
připojení pozemku k místní komunikaci na p.p.č. 1745 v k.ú. Jítrava pro R. a M. R.,
Jítrava 54, 463 53 Křižany dle přiložené dokumentace.

4) bere na vědomí Žádost o povolení k uspořádání veřejného závodu 17. mezinárodního
cyklomarathonu horských kol Lužickými horami – Malevil Cup 2016.
5) schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 pro J. Lonner, Tatobity 85, 512 53.
6) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1956/1, část o výměře cca 150 m 2,
ostatní plocha, v k.ú. Rynoltice.
7) schvaluje plnou moc pro Ing. F. H., Polesí 14, 463 55 Rynoltice, k zastupování ve věci
inženýrské činnosti v rozsahu legislativní přípravy stavby „Kanalizace a ČOV v obci
Rynoltice“.

Místní poplatek za psa byl splatný do 15. 3. 2016.
Nezapomněli jste?
Žádáme o okamžité uhrazení buď:
· na účet obce 151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a jméno poplatníka
· v hotovosti na podatelně obce
Sazba poplatku za psy v roce 2016:
(Dle OZV č. 5/2011 o místním poplatku ze psů)
První pes 200,-Kč
Druhý a každý další pes 400,-Kč
První pes-důchodci 100,-Kč
Druhý a každý další pes-důchodci 200,-Kč
PROSÍME MAJITELE PEJSKŮ,
aby požádali o nové identifikační známky pro svého psa, pokud ji ztratili nebo poničili.
Často se stává, že nalezený pes svou identifikační známku nemá!
Dále prosíme, aby zaslali jednu fotografii svého psa na email obce Rynoltice –
rynoltice@iol.cz nebo ji doručili na podatelnu obce. Fotografie bude vložena do evidence
psů, umožní tak OÚ lépe a rychleji zjistit majitele nalezeného zaběhnutého psa.
Děkujeme za spolupráci. OÚ Rynoltice
Místní poplatek za odpady byl splatný do 31. 3. 2016
Nezapomněli jste?
Žádáme o okamžité uhrazení buď:
•na účet obce 151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a jméno poplatníka
•v hotovosti na podatelně obce
Místní poplatek v roce 2016:
(Dle OZV č. 2 /2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)
500,- Kč za osobu/ kalendářní rok – trvale bydlící
500,- Kč za rekreační objekt

Biologický odpad rostlinného původu (bioodpad)
Od 1. dubna 2016 je opět možné odkládat do kontejneru, který je umístěn na parkovišti za
restaurací Nikola.
Do kontejneru patří např. tráva z údržby zeleně a zahrad, drobné větve, listy a nať ze zeleniny.
Prosíme, velké větve nevhazovat do kontejneru, ale pokládat vedle kontejneru!
Děkujeme OÚ Rynoltice.

SPOZ
V měsíci dubnu oslaví své životní jubileum:
paní Helga Mádlová
paní Alena Horáková

pan Jaroslav Klimeš
pan Vladimír Zdobinský

Gratulujeme
Zveme Vás na jarní posezení ve čtvrtek 14. dubna 2016 od 16,30 do restaurace
U Budulínka v Polesí. Bližší informace na plakátech, odvoz autobusem zajištěn
–-------------------------------

Kulturní komise
pro Vás připravuje tradiční pálení čarodějnic a lampiónový průvod – bližší informace na
plakátech
------------------------------------------

Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko ve spolupráci se školou digitální fotografie IDIF
s.r.o. pořádá
FOTOGRAFICKÝ KURZ PRO VĚKOVOU SKUPINU 50+
ve čtvrtek 19. května 2016
(počet účastníků omezen na max. 45)
Kurz je celodenní: začátek v 9.15 hodin, ukončení v 16.45 hodin.
Místo konání: Chrastava, Společenský klub (Turpišova ulice).
Cena kurzu 2 990,- Kč
(bez fotoaparátu)
Cena kurzu 4 999,- Kč
(v ceně je kvalitní fotoaparát renomované značky, 16 MB rozlišení)
Co se naučíte:
Jak krásně fotit portrétní fotografii, rodinnou fotografii, krajinářské fotografie, exteriér,
interiér
Jak správně fotky v počítači ukládat a vyhledávat
Jak dobře fotky digitálně zpracovat v programech, které jsou k dispozici zdarma
V ceně kurzu je:
1. Doprava do místa konání kurzu a zpět.
2. Fotografický kurz s profesionálním fotografem a profesionální technikou.
3. Oběd (polévka, hlavní jídlo, nápoj) a svačina.
4. Případně kvalitní fotoaparát za velmi příznivou cenu.

Další informace:
Ø Závazné přihlášky jsou k dostání na Obecních úřadech Mikroregionu, v infocentrech
Chrastava a Hrádek n. N. nebo jsou ke stáhnutí na webových stránkách obcí (např.
www.rynoltice.cz).
Ø Při přihlášení je třeba zaplatit kurzovné.
Ø Při neuskutečnění kurzu se kurzovné vrací v plné výši
Ø Přihlásit se můžete, je-li vám více než 50 let a to do 10. 05. 2016

RYNOLTICE B - III.třída JIH - Jaro 2016
13. 3.4.16
14. 9.4.16
15. 17.4.16
16. 23.4.16
17. 1.5.16
18. 8.5.16
19. 15.5.16
20. 21.5.16
21. 29.5.16
22. 5.6.16
12. 11.6.16

Ne
So
Ne
So
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
So

14:00
16:30
14:00
15:00
14:00
10:30
14 :00
15:00
14:00
14:00
17:00

Rynoltice B
Camel Jbl.
Rynoltice B
Václavice
Rynoltice B
Rozstání B
Rynoltice B
Č.Dub
Vratislavice B
Rynoltice B
Machnín

-

Hlavice
Rynoltice B
Bílý Kostel B
Rynoltice B
Vesec B
Rynoltice B
Kr.Studánka
Rynoltice B
Rynoltice B
Chotyně
Rynoltice B

Rozlosování turnajů – OP Mladší přípravka – Jaro 2016
Číslo + skupina:
1. turnaj
skupina A

Datum + čas:
SO 23.4. 2016
10.00 hod

Pořádající + hřiště:
Frýdlant A

2. turnaj
skupina C

SO 30.4. 2016
13.00 hod

FC Slovan A
Letka

3. turnaj
skupina A

SO 7.5. 2016
10.00 hod

Rynol&ce

4. turnaj
skupina A

SO 14.5. 2016
10.00 hod

Hrádek B

5. turnaj
skupina E

SO 21.5. 2016
10.00 hod

Rynol&ce

6. turnaj
skupina D

NE 29.5. 2016
9.00 hod

Vra&slavice B

Účastníci:
Frýdlant A+B, Chrastava,
B.Kostel,
Rynol&ce
FC Slovan A+B, Rynol&ce,
Hejnice,
Chrastava,Ruprech&ce
Rynol&ce, Chrastava
Vra&slavice A+B
Rozstání,Ruprech&ce
Hrádek A+B,
Rynol&ce, Chrastava,
Višňová A+B, Chotyně
Rynol&ce, Chotyně,
Dětřichov, Hejnice
Vra&slavice A+B
Rozstání, Vesec Rynol&ce,
Hejnice

Rozlosování turnajů – OP Starší přípravka – Jaro 2016
Číslo + skupina:

Datum + čas:

Pořádající + hřiště:

Účastníci:

1. turnaj
skupina C

SO 23.4. 2016
10.00 hod

Vra&slavice A

Vratsilavice A+B,
Rynol&ce, Višňová,
Nové Město

2. turnaj
skupina C

SO 30.4. 2016
10.00 hod

Rynol&ce

Rynol&ce, Doubí
FC Slovan, VTJ Rapid A+B

3. turnaj
skupina C

SO 7.5. 2016
10.00 hod

Hrádek B

Hrádek A+B,
Rynol&ce, VTJ Rapid A+B

4. turnaj
skupina A

SO 14.5. 2016
10.00 hod

Ruprech&ce

5. turnaj
skupina C

SO 21.5. 2016
10.00 hod

Bílý Kostel

6. turnaj
skupina B

NE 29.5. 2016
11.00 hod

Frýdlant
UMT

Ruprech&ce,Rynol&ce,
Frýdlant, Mníšek A+B,
Doubí
Bílý Kostel,Višňová,
VTJ Rapid A+B
Rynol&ce
Frýdlant, Bílý Kostel,
Vra&slavice A+B Rynol&ce

