PRO VÁS
MK ČR E 11824 ročník – IV

měsíc květen – červen 2017

číslo – 5, 6

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.
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom vás s přicházejícími letními dny prostřednictvím našeho zpravodaje opět
informovali o současném a plánovaném dění v naší obci.
Osobně bych se velmi rád vyjádřil k akci, která proběhla v průběhu měsíce dubna o
velikonočních svátcích. Na Velký pátek 14. 4. jsme zorganizovali společný úklid obce v rámci
celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017“. Okolo 9. hodiny jsme se
společně s dalšími dobrovolníky sešli před Obecním úřadem v Rynolticích. Všem přítomným
byly rozdány pytle a rukavice, poté jsme se rozdělili do tří skupin. První skupina vyrazila ve
směru Černá Louže, druhá směr Polesí, kde se k ní připojilo ještě několik místních Polesáků a
třetí směrem na spodní konec obce Rynoltice. Odpad byl sbírán podél silnice i v lese a
shromažďován na přístupných místech k odvozu. Na konci akce jsme museli zhodnotit, že
úklid zde už byl opravdu potřeba.
Zároveň to ale byl pohled velmi smutný. Záměrně byla vybrána místa podél
frekventovanějších komunikací a v Polesí okolo Havrana, tedy oblasti, kde se dá očekávat
větší množství výskytu těch, kteří asi nejsou dostatečně informovaní, kam odpadky patří.
Nebuďte, prosím, sobečtí, lhostejní k přírodě a budoucnosti našich dětí, učte je naopak, kam
jednotlivé složky odpadu patří, protože většina plastových obalů nebo pneumatiky
v příkopech „přežijí“ možná i jejich děti. Jděte vzorem stejně jako poměrně početná skupina
dobrovolníků, kterým bych chtěl tímto velice poděkovat, že se úklidové akce zúčastnili a
pomohli nám udělat si život kolem nás zase o něco hezčí a čistší. Za mě tedy všem obrovské
díky. Všechen odpad byl odvezen do obecních prostor, kde byl později roztříděn zaměstnanci
obce. Závěr akce proběhl v hasičské zbrojnici, kde všichni účastníci byli odměněni malým
občerstvením. Další podrobnosti o celé akci naleznete na tomto odkazu
http://www.uklidmecesko.cz/event/15046.
Ještě bych se ale rád vrátil k celé problematice likvidace komunálního odpadu. Neustálé
zahrnování hlínou všeho, co vyhodíme do koše, také není řešení. I v našem státě by za pár let
měl začít platit úplný zákaz skládkování, a pokud se nenaučíme lépe třídit a znovu využívat
některé složky odpadu, bude to pro nás všechny znamenat několikanásobné zvýšení nákladů
na svoz a likvidaci komunálního odpadu. Už v tuto chvíli jsou náklady obce o několik set tisíc
vyšší, než získá výběrem místního poplatku za odpady, a pokud se potvrdí předpoklady, že po
uzavření skládek náklady na likvidaci komunálního odpadu několikanásobně vzrostou,
nezbude nám jiné řešení, než zvýšit i poplatek za odpady. Jednou z mála možností, jak

náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu nezvyšovat, je snižování jeho množství
tříděním. Už delší dobu se samozřejmě zabýváme také tím, jak zlepšit systém a možnosti
třídění i v naší obci. Víme, že kontejnery především na třídění plastu jsou vždy brzy zaplněné
a nedostačující. Uvažujeme o zvýšení jejich počtu, důležitou roli tady hraje ale také vhození
nesprávného druhu odpadu (např. plastové židle – velkoobjemový odpad), nebo mnohem
častěji nesešlapané PET láhve. Buďte i v tomto prosím důslednější. Do budoucna uvažujeme
také o jiných alternativách, například vlastním svozu tříděného odpadu, o tom ale proběhne
jistě ještě několik debat a budeme rádi, když se jich zúčastníte.
Snižování množství komunálního odpadu měla přinést také možnost, na kterou se nás
poslední dobou často ptáte a o které jsme vás informovali přibližně před rokem, tedy získání
kompostérů pro domácnosti v rámci dotace z Operačního programu Životního prostředí.
Žádost o dotaci podával mikroregion Hrádecko-Chrastavsko na konci roku 2016. A podle
poslední informace paní předsedkyně Jany Mlejnecké, starostky Chotyně, do dnešního dne
nemáme žádnou zprávu o tom, zda jsme uspěli nebo ne. V případě, že naše žádost bude
úspěšná, čeká nás ještě se starosty mikroregionu debata, protože při zpracování žádosti jsme
zjistili, že jako mikroregion budeme muset snížit množství odpadu za rok o 600 tun – a to
opravdu není legrace. I když vše dobře dopadne, kompostéry by nebyly dříve než na podzim.
Jakmile budeme znát další postup, jistě vám ho sdělíme.
Přeji vám krásné přicházející léto, méně perných ale dostatek slunečných dní.
Jan Vacek
starosta obce

USNESENÍ č. 2/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rynoltice
ze dne 26. 4. 2017
1) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Rynoltice tak,
jak byl vyvěšen na úřední desce.
2) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petra
Urbanová a p. Soňa Starečková Postlová.
3) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Martin Kotek a
p. Michal Svoboda.
4) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2017
Příjmy navýšeny o: 221.064,- Kč, Výdaje navýšeny o: 221.064,- Kč
5) Zastupitelstvo obce Rynoltice neschvaluje prodej p.p.č. 1771/2, o výměře 158 m2, ostatní

plocha, v k.ú. Jítrava pro p. R. V. a p. H. V., Jítrava 95, 463 53.
6) Zastupitelstvo obce Rynoltice revokuje usnesení č.1/2016 zastupitelstva obce ze dne 9. 3.
2016, bod 8).

7) Zastupitelstvo obce Rynoltice revokuje usnesení č.5/2016 zastupitelstva obce ze dne
7. 12. 2016, bod 12).
8) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje směnu části pozemku p.č. 2021/2, ostatní plocha, o

výměře cca 420 m2, v k.ú. Rynoltice (vlastník obec) pro p. J. G., Polesí 67, 463 53 za část
p.p.č. 64/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 88 m2, část p.p.č. 661/2, ostatní
plocha, o výměře cca 194 m2 a část p.p.č. 640/1, zahrada, o výměře cca 48 m2, v k.ú.
Rynoltice, bez doplatku + 50% nákladů spojených se směnou pozemků.
9) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej části pozemku p.č. 2067/3, ostatní plocha, o

výměře cca 102 m2, v k.ú. Rynoltice, pro Ing. K. H., Rynoltice 160, 463 53 a p. P. H.,
Bořetická 18, 628 00 Brno, za cenu 30,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.
10) Zastupitelstvo obce Rynoltice revokuje usnesení č. 5/04 zastupitelstva obce ze dne
8.12.2004, bod 3.
11) Zastupitelstvo obce Rynoltice revokuje usnesení č. 3/2010 zastupitelstva obce ze dne
17.6.2010, bod 11).
12) Zastupitelstvo obce Rynoltice revokuje usnesení č. 4/2012 zastupitelstva obce ze dne
20.6.2012, bod 6).
13) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje předložený návrh opatření obecné povahy, kterým

se vydává 2. změna územního plánu obce Rynoltice ve znění přílohy tohoto usnesení, která
je jeho nedílnou součástí, vydává 2. změnu územního plánu obce Rynoltice ve znění
předloženého návrhu a ukládá Petru Schlösingerovi určenému zastupiteli pro pořízení 2.
změny územního plánu, aby zajistil oznámení o vydání 2. změny územního plánu obce
Rynoltice ve smyslu § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění
(Příloha č.1 k originálu usnesení Opatření obecné povahy 2. Změny územního plánu obce
Rynoltice).
14) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje dokumentaci pro územní řízení – I/13 Průtah obcí
Rynoltice dle předloženého návrhu bez připomínek.
15) Zastupitelstvo obce Rynoltice neschvaluje záměr optimalizovat smluvní vztahy obce

s poskytovateli služeb spočívajících v zabezpečení sběru, svozu a likvidace směsného komunálního odpadu, tříděného odpadu, velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu,
včetně ukončení smluvních vztahů s aktuálními poskytovateli služeb včetně realizace zadávacího řízení na výběr nového poskytovatele služeb (veřejná zakázka) a nesouhlasí
s uzavřením smlouvy se společností ARCH consulting s.r.o., IČ: 28779479, na poskytnutí
služeb spočívajících v nalezení vhodného poskytovatele služeb pro obec.
16) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje podání žádosti o dotaci z Krajského úřadu
Libereckého kraje z Programu obnovy venkova – Obnova prostranství a přístupů k ZŠ, MŠ
a OÚ Rynoltice. V případě získání dotace zastupitelstvo obce souhlasí s vyčleněním
finančních prostředků na spoluúčast.

17) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje plné dofinancování investiční dotace MV ČR v
rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2017 z vlastních zdrojů na akci
„Dopravní automobil – Rynoltice“.
18) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje podání žádosti o dotaci investiční dotace MV ČR v
rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí v roce 2018, podprogram 3 – Stavba
požární zbrojnice.“ V případě získání dotace zastupitelstvo obce souhlasí s plným
dofinancováním akce z vlastních zdrojů.
19) Zastupitelstvo obce Rynoltice deleguje starostu Ing. Jana Vacka k účasti a k jednání na
Valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČO 49099469, se sídlem Teplice,
Přítkovská 1689, PSČ 415 50, konané dne 15.6.2017 od 10 hod. v Krušnohorském divadle
v Teplicích a opravňuje ho k jednání a hlasování na předmětné Valné hromadě.

Usnesení č.4/2017 z jednání Rady obce 21. 3. 2017
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
 bere na vědomí Žádost č.j. 176/17 ze dne 13.3.2017 od p. M. S., Rynoltice 197, 463 53,

o vyřešení obslužnosti na obecní komunikaci na p.č. 1985/1, 1985/2, 2233, 1999, 2253,
1958/8 (silnice od restaurace Nikola na Novou Starost, silnice od KD Rynoltice
k bytovkám) a ukládá starostovi odpovědět na tuto žádost.
 bere na vědomí Stížnost na znečišťování č.j. 177/17 ze dne 13.3.2017 od p. M. S.,

Rynoltice 197, 463 53 a ukládá starostovi odpovědět na tuto stížnost.
 bere na vědomí Žádost č.j. 178/17 ze dne 13.3.2017 od p. M. S., Rynoltice 197, 463 53,

k nápravě nedodržování Obecně závazné vyhlášky č.3/2011 o zabezpečení veřejného
pořádku a čistoty a o stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství a ukládá
starostovi odpovědět na tuto žádost.
 schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2017

Příjmy navýšeny o: 243.000,- Kč, Výdaje navýšeny o: 243.000,- Kč.
 schvaluje Dodatek č. 10 ke smlouvě č.222/400181/006/06 o sběru, přepravě a

odstraňování odpadu v obci Rynoltice se Společností AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 do 30.6.2017 – dodatek byl upraven do trvání
smlouvy, a to do 30.6.2017.
 schvaluje Nabídku spolupráce na zpracování Akčního plánu obce Rynoltice od Ing.

Michal Vereščák, Poradce v oblastech strategického rozvoje, strukturálních fondů EU a
projektového řízení, Vrchlického 256/10, 460 01 Liberec ve výši 30.000,- Kč (neplátce
DPH).
 bere na vědomí Žádost č.j. 213/17 ze dne 20.3.2017 o pronájem pozemku p.č. 1224/4,

část o výměře cca 160 m2, v k.ú. Rynoltice.

 schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 1224/4, část o výměře cca 160 m2,

trvalý travní porost, v k.ú. Rynoltice.
 bere na vědomí Žádost č.j. 214/17 ze dne 20.3.2017 o pronájem pozemků p.č. 1248, část

o výměře cca 1190 m2 a p.č. 1243/1, část o výměře cca 410 m2, vše v k.ú. Rynoltice.
 schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky p. č. 1248, část o výměře cca 1190 m 2,

trvalý travní porost a p.č. 1243/1, část o výměře cca 410 m2, trvalý travní porost, vše v
k.ú. Rynoltice.
 bere na vědomí Žádost č.j. 175/17 ze dne 13.3.2017 o přidělení bytu z majetku obce od

sl. J. P., Rynoltice 235, 463 53.
 schvaluje Poskytnutí daru na rok 2017 ve výši 5,- Kč/obyvatel, tj. 3.750,- Kč pro Hospic

sv. Zdislavy, o.p.s., Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec a pověřuje starostu uzavřením a
podpisem darovací smlouvy.
 bere na vědomí Oznámení o nových cenách zdravotnických služeb v oblasti pracovně-

lékařských služeb od MEDICA SEVER s.r.o., Domky 109, 460 10 Liberec 20.
 bere na vědomí Žádost č.j. 179/17 ze dne 14.3.2017 o řešení situace – výstavba

zemědělského skladu na p.p.č. 1537/1, v k.ú. Rynoltice od p. H. A., p. P. J. a p. J. V. a
ukládá starostovi odpovědět na tuto žádost.
 schvaluje zveřejnění záměru směnit pozemek p.č. 2021/2, část o výměře cca 420 m 2,

ostatní plocha, v k.ú. Rynoltice.

Usnesení č.5/2017 z jednání Rady obce 18. 4. 2017
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
 schvaluje Cenovou nabídku na zhotovení projektové dokumentace „Rynoltice-souvislá

údržba místní komunikace Jítrava“ od JAP projekt s.r.o., Generála Svobody 45, 460 01
Liberec 13, zmocněný zástupce pro jednání ve věcech nabídky p. J. Pivrnec ve výši
35.469,- Kč včetně DPH.
 schvaluje Cenovou nabídku na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost

č. 05/2017 pro odkanalizování objektu č.p. 221, v k.ú. Rynoltice (ČSOV) od Ing. Václav
Koprnický, projekce, kalkulace a realizace staveb, Lvová 62, 471 25 Jablonné v
Podještědí ve výši 20.000,- Kč (neplátce DPH).
 bere na vědomí Exekuční příkaz od Exekutorského úřadu Liberec, Voroněžská 144/20,

460 01 Liberec 1, soudní exekutor Mgr. Petr Polanský proti povinnému CAMPIETRO
s.r.o., Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 – Žižkov k uspokojení pohledávky obce Rynoltice
ve výši 36.247,- Kč.
 bere na vědomí zaslání stanoviska ZŠ a MŠ Rynoltice, příspěvková organizace, Rynoltice

200, 463 53 zpracovaného JUDr. Ivanem Kopeckým, advokátní kanceláří, se sídlem

Dvořákova 646/4, 460 01 Liberec 1 pro Energii Pro s.r.o., U Sluncové 666/12a, 180 00
Praha 8 ve věci upomínky č.1 z 15.3.2017 k úhradě faktury č. 7017142 z 22.2.2017 ve
výši 2.000,- Kč.
 schvaluje vyjádření a zaslání podkladů zpracované ve spolupráci s JUDr. Ivanem

Kopeckým, advokátní kanceláří, se sídlem Dvořákova 646/4, 460 01 Liberec 1 pro
Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, Náměstí Hrdinů 1634/3, 140
21 Praha 4 k č.j. MV-36527-4/ODK-2017 - pozemky p.č. 1944 a p.č. 1945/2 v k.ú.
Rynoltice (příloha č. 1 k originálu usnesení).
 bere na vědomí Žádost č.j. 246/17 ze dne 18.4.2017 o pronájem pozemku p.č. 443/12,

část o výměře cca 150 m2, v k.ú. Rynoltice.
 schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 443/12, část o výměře cca 150 m 2,

ostatní plocha, v k.ú. Rynoltice.
 bere na vědomí Žádost č.j. 241/17 ze dne 12.4.2017 o pronájem pozemku p.č. 164, o

výměře 333 m2, v k.ú. Rynoltice.
 schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 164, část o výměře 333 m2, ostatní

plocha, v k.ú. Rynoltice.
 schvaluje Žádost o připojení na pozemní komunikaci dle předloženého situačního

výkresu za účelem výstavby novostavby rodinného domu na p.p.č. 1542/3 a 1543, v k.ú.
Rynoltice pro investora p. D. T. a p. M. T., Liberecká 600, 463 34 Hrádek nad Nisou,
zástupce investora Ing. Vojtěch Šebek, Borská 837/12, 198 00 Praha 9, s podmínkou uvést
pozemky ve vlastnictví obce do původního stavu a bere na vědomí vyjádření starosty k
ohlášení stavby „Novostavba rodinného domu a přípojek inž. sítí“.
 schvaluje Pronájem pozemků p. č. 1243/1, část o výměře cca 410 m , trvalý travní porost
2

a p. č. 1248, část o výměře cca 1190 m2, trvalý travní porost, vše v k.ú. Rynoltice pro Mgr.
M. K., Rynoltice 140, 463 53, od 1.5.2017 na dobu určitou 1 rok, za částku 1,- Kč/m2/rok
a pověřuje starostu uzavřít smlouvu o nájmu pozemku. Přes pozemky vede Rynoltický
potok, nesmí docházet k vytváření překážek v toku.
 schvaluje Pronájem pozemku p. č. 1224/4, část o výměře cca 160 m2, trvalý travní porost,

v k.ú. Rynoltice pro Mgr. M. K., Rynoltice 140, 463 53, od 1.5.2017 na dobu určitou 1
rok, za částku 1,- Kč/m2/rok a pověřuje starostu uzavřít smlouvu o nájmu pozemku.
 bere na vědomí ukončení Smlouvy o nájmu pozemků p.č. 897 a p.č. 898/2, v k.ú. Jítrava

ke dni 30.4.2017 od p. M. F., Jítrava 86, 463 53.
 schvaluje odměnu pro odborného lesního hospodáře Ing. J. Dudu ve výši 10.000,- Kč.
 schvaluje Navýšení kapacity mateřské školy Rynoltice o jedno dítě z nejvyššího počtu pro

třídu mateřské školy stanoveného příslušným prováděcím předpisem MŠMT na dobu
určitou od 1.5.2017 do 30.6.2017. Navýšení kapacity nebude na úkor vzdělávací činnosti,
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.

 schvaluje Žádost EP-12-4003112 LB, Jítrava, p.č. 1236-1, JUDr. Suk – přel. vNN o

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a právu
provést stavbu pro žadatele ELIPROM s.r.o., Legií 317/19, 460 01 Liberec 12 (investor
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín). Výše náhrady za zřízení věcného
břemene je vyčíslena dle metodiky společnosti ČEZ Distribuce, a. s. částkou 2.400,- Kč
bez DPH, tj. 2.904,- Kč s DPH.
 bere na vědomí Vyjádření starosty k žádosti o vyjádření k existenci sítí a souhlasné

souhrnné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavbu „EP-12-4003112 LB, Jítrava,
p.č. 1236-1, JUDr. Suk – přel. vNN“ od investora ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín – žadatele ELIPROM s.r.o., Legií 317/19, 460 01 Liberec 12.

Usnesení č. 6/2017 z jednání Rady obce 16. 5. 2017
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
 bere na vědomí Odstranění nedostatků v Žádosti o uvolnění finančních prostředků na

akci Zateplení budovy ZŠ pro Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9,
140 00 Praha 4.
 schvaluje žádost o příspěvek na rekreaci na základě vnitřní směrnice č. 2/2014 k tvorbě a

použití sociálního fondu obce a Zásad hospodaření na rok 2017 – bod 3. pro 3 osoby ve
výši 7.500,- Kč žadateli p. S. S. P.
 bere na vědomí Žádost č.j. 330/17 ze dne 12.5.2017 o pronájem pozemku p.č. 661/1, o

výměře 225 m2, v k.ú. Rynoltice.
 schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 661/1, o výměře 225 m 2, trvalý

travní porost, v k.ú. Rynoltice.
 schvaluje Pronájem pozemku p. č. 443/12, část o výměře cca 120 m2, ostatní plocha, v

k.ú. Rynoltice pro p. M. S. a p. I. S., Rynoltice 233, 463 53, od 1.6.2017 na dobu
neurčitou, za částku 1,- Kč/m2/rok a pověřuje starostu uzavřít smlouvu o nájmu pozemku.
 neschvaluje Pronájem pozemku p.č. 164, o výměře 333 m2, ostatní plocha, v k.ú.

Rynoltice pro p. J. H., Rynoltice č.e. 87, 463 53 z důvodu síťování stavebních pozemků ve
vlastnictví obce, které povedou po hranici žádaného pozemku.
 schvaluje Žádost o uzavření smluvního vztahu za účelem umístění vysílacího zařízení

včetně instalace následných vnitřních telekomunikačních rozvodů v objektu bytového
domu č.p. 233, Rynoltice, na dobu neurčitou, za částku 2.000,- Kč/rok pro Artemis NET
s.r.o., Aloisina výšina 532/88, 460 15 Liberec a pověřuje starostu uzavřít smlouvu o nájmu
o umístění a provozování zařízení zajišťující veřejně dostupnou službu elektronických
komunikací dle zák. č. 127/2005 Sb.

 bere na vědomí Vyjádření starosty k Žádosti o vyjádření k technické infrastruktuře -

existenci sítí pro akci LB-Polesí, Černá Louže – úpr. zákl. PB VN od žadatele KOLLERT
ELEKTRO s.r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec 22.
 neschvaluje Žádost o podporu ve výši 5.000,- Kč na provoz Linky bezpečí z.s., se sídlem

Ústavní 95, 181 02 Praha 8.
 schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rynoltice sestavenou k

31.12.2016.
 schvaluje výsledek hospodaření zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rynoltice za

rok 2016 ve výši 226.426,56 Kč a souhlasí s jeho převodem do rezervního fondu.
 schvaluje Žádost o převod částky z rezervního fondu ve výši 116.000,- Kč do fondu

investic pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Rynoltice, Rynoltice 200, 463 55.
 bere na vědomí rozhodnutí ředitelky Základní školy a Mateřské školy Rynoltice, okres

Liberec, příspěvková organizace týkající se uzavření zařízení mateřské školy od
15. července do 20. srpna 2017, v době prázdnin budou zaměstnanci čerpat řádnou
dovolenou, zahájení provozu mateřské školy připadá na pondělí 21. srpna 2017.
 bere na vědomí Posouzení postupu – vyrozumění od Ministerstva vnitra, odbor veřejné

správy, dozoru a kontroly, Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, č.j. MV-365274/ODK-2017 - pozemky p.č. 1944 a p.č. 1945/2 v k.ú. Rynoltice. Ministerstvo vnitra
neshledalo pro tuto chvíli důvod pro uplatnění dozorových pravomocí dle § 124 zákona o
obcích a požádalo o informování o dalším postupu obce v uvedené věci.
 schvaluje Nadační příspěvek ve výši 63.160,- Kč na realizaci projektu „Zvýšení stability

lesních porostů obce Rynoltice“ od Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, se sídlem
Vaňurova 465/20, 460 07 Liberec 3 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí
nadačního příspěvku č. 170408.

SPOZ
V měsíci květnu oslavili své životní jubileum:
paní Ilona Špačková
paní Helena Čadílková
paní Brunhilda Huptychová
paní Jana Kunešová
pan Miroslav Lednický
V měsíci červnu oslaví své životní jubileum:
paní Helena Lejsková
pan Josef Chválovský
Gratulujeme!!!!

Ohlédnutí za čarodějnicemi
I letošní akce pálení čarodějnic v Rynolticích se uskutečnila na místním fotbalovém hřišti.
Děti se ale nejdříve kolem půl osmé sešly před obecním úřadem, kde byl pro malé
čarodějničky a čaroděje připraven trakař, kterým byli okružní jízdou po obci přivezeni
k hranici, zachránit před upálením se ale mohli splněním úkolů. Jen jediná čarodějnice úkoly
odmítla splnit a na hranici nakonec skončila.
Děkujeme hasičům za připravení vatry a za pěkný ohňostroj p. Konývkovi s podporou
SDH Rynoltice, firem Profi Regal, Monty Urban, Pila Špaček a p. Teršípovi, Vodičkovi,
Zdobinskému a Holému.
Těšíme se na další čarodějnice v Rynolticích.
Fotky
pořízené
na
akci
můžete
zhlédnout
na
webovém
odkazu
http://rynoltice.rajce.idnes.cz/Carodejnice_2017/
Kulturní komise

