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měsíc –listopad 2015

číslo – 11

Vaše příspěvky i názory můžete zasílat 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. 18/2015 z jednání Rady obce 8.10.2015
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1)

schvaluje žádost o souhlas připojení nemovitosti p.p.č. 638, k.ú. Rynoltice na komunikaci p.č.
2067/3, k.ú. Rynoltice pro Ing. K. H., Rynoltice a P. H., Brno.

2)

schvaluje výpověď z nájmu nebytových prostor dle smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne
1. září 2012, bodu 5.2 a) pro p. M. Štance, Nám. Míru 1, Šluknov.

3)

schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015
Příjmy navýšeny o: 80.000,- Kč Výdaje navýšeny o: 80.000,- Kč.

4)

schvaluje prodej movité věci – automobil KAROSA CAS 25 – Š 706 pro J. Soukup, Hasičská
technika a zařízení, El. Krásnohorské 26, 323 11 Plzeň za 30.000,- Kč a pověřuje starostu
sepsáním kupní smlouvy a jejím podpisem.

5)

neschvaluje žádost o spolupráci při realizaci pamětní desky pro Centrum české historie, o.p.s.,
Banskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6.

Usnesení č.19/2015 z jednání Rady obce 27. 10. 2015Usnesení
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1)
schvaluje žádost o souhlas s umístěním stavby – vodovodní přípojka a ČOV na pozemku p.č.
1713/6, p.č. 1712/1, p.č. 35, p.č.34, .p.č. 30 ve vlastnictví obce, k.ú. Jítrava pro L. Š., Jítrava a J.B.,
Hrádek n.N.
2)
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni a souhlas se zřízením
stavby mezi budoucím povinným Obec Rynoltice, 463 55 Rynoltice 199 zastoupena Ing. Janem
Vackem a budoucím oprávněným L. Š., Jítrava 172, 463 55 a J. B., Václavice 298, 463 34 Hrádek n.N.
dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
3)
schvaluje Výroční zprávu ZŠ a MŠ Rynoltice, příspěvková organizace, Rynoltice 200, 463 55,
okres Liberec za školní rok 2014/2015.
4)

schvaluje Změnu rozpisu rozpočtu č. 3 v paragrafu Místní hospodářství.

5)

schvaluje pronájem části pozemku p.č. 443/12, o výměře cca 132 m2 v k.ú. Rynoltice, pro p. J.
F., Rynoltice 233 za cenu 1 Kč/m2/rok.

6)

schvaluje vyjádření k výstavbě zahradního přístřešku na p.p.č. 1596/1, k.ú. Rynoltice pro
PROFI REGAL s.r.o., Rynoltice 246, 463 55. Obec je vlastníkem sousední nemovitosti p.p.č.
1606/1, k.ú. Rynoltice.

7)

schvaluje poskytnutí daru na rok 2016 pro Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s., Matoušova
406/20, 460 07 Liberec ve výši 6.000,- Kč.

UPŘESNĚNÍ POSTUPU PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOKLADY Magistrát
města Liberce
Úřední doba Magistrátu města Liberec:
PO + ST – 8.00 – 17.00 hod.
ÚT + ČT – 8.00 – 16.00 hod.
PÁ – 8.00 – 14.00 hod.- každý poslední pátek v měsíci je zavřeno – sanitární den
SO – 8.00 – 12.00 hod. – občan musí být předem objednán (http://vs.liberec.cz) – bez
objednání nelze žádost vyřídit
pokud se žadatel dostaví krátce před koncem úřední doby, může nastat situace, že již
nebude odbaven, vyvolávací systém je nastaven tak, aby všichni žadatelé, kterým systém
přidělil pořadové číslo, byli vyřízeni – systém automaticky dopočítává maximální možný
počet odbavených klientů do konce úřední doby.
Vyřízení občanských průkazů přímo v místě žadatele
(ve výjimečných případech, s ohledem na zdravotní stav nebo na vysoký věk žadatele)
v poslední době dochází bohužel ke zneužívání této služby, která je výhradně určena
pro žadatele, jejichž zdravotní stav nedovolí se osobně dostavit na magistrát k vyřízení
nového občanského průkazu. V případě požadavku vyřízení žádosti o nový obč.průkaz
přímo v místě bydliště, je nutné se předem objednat (lze i telefonicky), přičemž požadavek
je evidován a dle pořadí následně vyřízen. Bohužel stávající lhůta pro vyřízení je až 3
měsíce, a to z důvodu nejen velkého počtu žadatelů o tuto službu, ale i z personálních a
organizačních důvodů magistrátu, a také stále častěji z důvodu zneužívání této služby ze
strany žadatelů, kteří nepatří do výše uvedené skupiny žadatelů.
pro starší seniory nebo žadatele obtížně pohyblivé, kteří se mohou dostavit na úřad
osobně či v doprovodu třetí osoby, nabízíme s ohledem na věk nebo zdravotní stav
odbavení bez čekání. Doporučuji se předem objednat buď telefonicky přímo na oddělení
dokladů a evidence obyvatel magistrátu, nebo lze přímo po příchodu do budovy Nového
magistrátu nahlásit na recepci požadavek mimořádného odbavení.
Kontakty – objednání služby odbavení v místě pobytu či přednostní odbavení:
Martina Kohoutová
485 243 728
Monika Prokopová
485 243 737
Mgr. David Fátor
485 243 713

Výše uvedená telefonní čísla lze využít i v případě dotazů k uvedeným informacím.
Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu pokud:
dojde ke změně údajů zapsaných v občanském průkaze – občan má povinnost
požádat o vydání nového průkazu nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny
končí platnost občanského průkazu – občan může požádat o vydání nového
občanského průkazu z důvodu končící platnosti 60 dnů předem, nejpozději však do 15 dnů
po skončení platnosti dokladu
při dovršení věku 15 let
o při podání žádosti o 1. OP před dovršením věku 15 let, žádá zákonný zástupce
společně s dítětem, předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, vyhotoven je
občanský průkaz na 5 let za správní poplatek 50,- Kč
o při podání žádosti o 1. OP v den dovršení věku 15 let či později, si žádá občan
samostatně (bez zákonného zástupce) + rodný list žadatele, vyhotoven je občanský
průkaz na 10 let zdarma
po získání státního občanství ČR nebo po návratu ze zahraničí
Ing. Jindřich Fadrhonc
Tajemník MML
SPOZ
V měsíci listopadu oslaví své životní jubileum:
paní Drahomíra Dvořáková
paní Olga Martiničová
pan František Vagenknecht
paní Jana Kotková
pan Karel Hujer

pan Jiří Teplý
paní Danuška Záveská
pan Milan Bursa
pan Karel Rychlovský
paní Helena Eugelová

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

Divadlo
V pátek 20. listopadu od 18 hodin Vás všechny srdečně zveme na
divadelní představení Na útěku. Představí se v něm členka Divadla F.X.
Šaldy Jana Hejret Vojtková a členka divadelního spolku Tyl Železný Brod
Zdislava Bohuslávková. Představení se uskuteční v tělocvičně základní
školy

TJ Sokol Rynol ce - 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

Ruprech ce
Rynol ce
Stráž n.N.
Rynol ce
Rovensko
Rynol ce
Cvikov
Rynol ce
Mimoň
Rynol ce
Bílý Kostel
Rynol ce
VTJ Rapid

Rynol ce
Kr.Studánka
Rynol ce
Hrádek n.N.
Rynol ce
Stráž p.R.
Rynol ce
Bílá
Rynol ce
Doubí
Rynol ce
Desná
Rynol ce

Výkop Výsledek
10.30h
1:1
17.00h
1:0
17.00h
1:3
17.00h
1:2
17.00h
3:2
16.30h
0:4
16.30h
2:1
16.00h
1:5
16.00h
3:0
15.30h
4:5
14.30h
2:0
14:00h
0:6
14:00h
4:4

Bohužel se nám v této sezoně stalo něco, co se jen tak nevídá. Z velmi nadějně rozjeté sezóny jsme se
vlastní nedisciplinovaností a následnou sérií několika proher v řadě dostali až na samé dno tabulky I. A
třídy... Věřme, že obrat, ke kterému jsme zaveleli v posledních minutách podzimní sezóny, bude
předzvěstí té jarní. Z mizerného stavu 4:1 jsme dokázali během závěrečných dvaceti minut vytěžit
alespoň bod za remízu 4:4, který pro nás však může být velmi důležitý. Ukázalo se, že letošní ročník
soutěže je velmi vyrovnaný a my se pokusíme na její jarní část připravit a hrát v ní mnohem lépe než
v té podzimní. Děkujeme všem příznivcům, kteří zůstali našimi podporovateli i přes naše velmi slabé
výkony a budeme se na Vás těšit zase na jaře.
-- -- S přátelským pozdravem
Jan Vacek

