PRO VÁS
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číslo 1-4

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 prostřednictvím našeho obecního zpravodaje zase po nějakém čase
informovali o nedávném, aktuálním i budoucím dění v naší obci. Čas nelze zastavit a od
posledního předvánočního vydání uplynulo už skoro půl roku, vzhledem k nedostatku
příspěvků však nebylo možné užitečný obecní zpravodaj připravit. Pokud byste tedy chtěli Pro
Vás o jakýkoliv příspěvek obohatit, velmi to uvítáme.
A nyní tedy k událostem uplynulých měsíců.
V průběhu a koncem zimy jste si asi nemohli nevšimnout, jak provozovatel a vlastník
distribuční soustavy elektrické energie provedl doslova radikální řez na dřevinách v různých
částech obce. Pozorný pozorovatel si potom jistě všiml, že to bylo právě pod elektrickým
vedením. Místo dřívějšího částečného prořezu nyní přistoupil ke kompletnímu odstranění
dřevin. Pro nás byl zásah nejvíc citlivý v obecním parku a v aleji u místního kostela. V parku
jsme se dlouho dohadovali, které stromy je opravdu nutné odstranit, nakonec musel jít pryč
„velikonoční“ smrk, u kterého v loňském roce stál velikonoční zajda, zde ale hrozilo opravdu
velké nebezpečí, protože větve stromů už zasahovaly přímo do vedení vysokého napětí a
nechtěli jsme dopustit, aby elektrický proud u cesty k místní škole a školce někomu ublížil.
Jsme ale moc rádi, že se nám podařilo uhájit vánoční jedli, která musela být částečně zkrácena,
ale prozatím zůstává na svém stanovišti. Rekonstrukce aleje před kostelem byla v plánu tak
jako tak, lípy zde už byly ve velmi špatné kondici, kdy se i za bezvětrného počasí odlamovaly
celé kusy stromů. Po obdrženém povolení od odboru památkové péče libereckého magistrátu se
tedy naplánovalo zchátralé lípy v zimě skácet, nyní ještě dojde k odstranění pařezů a na
podzim, přesně 26. října letošního roku bude provedena náhradní výsadba v rámci výročí 100
let od vzniku naší republiky. Každý z Vás má možnost si na svou lípu přispět a vysadit si ji.
Poslední informace ohledně dřevin se potom týká aleje na místním hřbitově. Ani tady není stav
lip úplně dobrý, abychom jim alespoň trochu ulehčili, nechali jsme provést zdravotní prořez,
který nám snad jejich chátrání pomůže oddálit. Zároveň si myslím, že se nám hřbitov podařilo
příjemně prosvětlit.
Za uplynulé období bych chtěl poděkovat znovu všem, kdo se podílel na konání jakékoliv akce
v obci. Ať už Sboru pro občanské záležitosti za tradiční posezení s důchodci, kulturní komisi za
maškarní bál pro děti nebo Jítravanům také za již tradiční masopust a nadšencům okolo Milana
Dlouhého a firmě Purum za umístění našeho velikonočního zajdy. Vzhledem k nepořádku po
kácení u kostela, jsme nakonec usoudili, že jsme letos nezvolili dobré místo, i tak ale na naši

náves díky tomu dorazila spousta návštěvníků a za to si určitě poděkovat zaslouží. O dalších
plánovaných akcích naleznete informace uvnitř zpravodaje. Bohužel se nám „podařilo“
naplánovat oslavy 150 let SDH Rynoltice a Svatopankráckou pouť na stejný termín. Bohužel
pro hasičskou soutěž bylo možné vybírat ze dvou termínů a vzhledem k tomu, že pro jeden
z nich už bylo hřiště obsazeno pro fotbalový zápas, museli jsme zvolit sobotu 12. května.
Věřím, že i tak si dokážete v tomto nabitém víkendu užít obou akcí.
Co se investičních i neinvestičních projektů pro letošní rok týče, hlavním projektem letošního
roku by měla být přestavba stodoly u místní samoobsluhy na novou hasičskou zbrojnici, o
tomto projektu jsem konkrétněji informoval už v září loňského roku s tím, že máme přislíbenou
dotaci od Ministerstva vnitra České republiky ve výši jedné poloviny a další třetinu získáme od
Libereckého kraje. Přesné hodnoty bychom měli znát snad již v horizontu několika týdnů.
Aktuálně čekáme na stavební povolení, které je těsně před vydáním a následně po
zaregistrování dotace vypíšeme výběrové řízení, držte nám palce, ať jsme úspěšní. V polovině
měsíce března tu byl na návštěvě v rámci výjezdního zasedání současný ministr vnitra v demisi
p. Lubomír Metnar. I když vývoj v Poslanecké sněmovně ČR v posledních měsících není úplně
radostný, poděkovat za poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu a za příslib
dotace na vybudování hasičárny z chátrající stodoly v centru obce se sluší. Panu ministrovi
jsme proto představili projekt stavebních úprav v rámci revitalizace objektu na hasičárnu,
ukázali nové auto i současnou techniku a ocenili dotační titul ministerstva vnitra na podporu
jednotek sboru dobrovolných hasičů, ve kterém jsme byli hlavně díky podpoře HZS
Libereckého kraje dvakrát úspěšní a na kterém se také velmi výrazně finančně podílí Liberecký
kraj. Budeme dělat maximum, aby vynaložené prostředky byly smysluplně využívány.
Dalším projektem pro letošní rok je vybudování víceúčelového hřiště na pozemku po
zbouraných dílnách vedle mateřské školy. I tady se snažíme dotáhnout do konce povolení
k umístění stavby, zároveň jsme zažádali o částečnou dotaci z Programu obnovy venkova
Libereckého kraje. Kromě Libereckého kraje jsme požádali o dotaci na hřiště také na
Ministerstvu pro místní rozvoj, zde je ale takový převis žádosti, že by její přijetí bylo
obrovským úspěchem. Vše je tedy ještě otevřené a o dalším posunu vás snad budu moci
informovat v dalším čísle.
V průběhu zimy jsme ale podali i jiné žádosti o dotace. Již několikátým rokem se například
snažíme získat prostředky na opravu nahnutého skoro zhrouceného křížku při cestě na Bílé
kameny. Vzhledem k různým majetkoprávním věcem se dosud nepodařilo uspět, ty se snad ale
podařilo vyřešit, a proto jsme požádali znovu Liberecký kraj o dotaci v rámci programu
Podpora ochrany přírody a krajiny – obnova drobných památek ve volné krajině a věříme, že
letos už to konečně vyjde.
To jsou naše pokusy o získání finančních prostředků z dostupných zdrojů, doufám, že budeme
alespoň zčásti úspěšní. To ale nebyly všechny naše pokusy a v jednom případě už v letošním
roce úspěšní jsme. Abychom se pokusili zjistit, jaké vás na obci trápí problémy, požádali jsme
ještě o jednu dotaci. Jejím poskytovatelem je znovu Liberecký kraj v oblasti regionálního
rozvoje – podpora místní Agendy 21. Jedná se o projekt Tvorba vize komunity obce Rynoltice,
který má několik fází a dá se vysvětlit jako debata o budoucnosti obce, jež je pojata jako
veřejné diskusní fórum, během kterého se v přátelské, tvůrčí atmosféře scházejí občané, aby
diskutovali o současnosti a budoucím vývoji obce. Smyslem tvorby vize komunity je nechat
občany říct, co jim v místě, kde žijí, chybí, nebo co by chtěli zlepšit a dát jim možnost, aby na
tom sami aktivně pracovali. Projektem navazujeme na akci Ukliďme Česko, která letos
proběhla 21. dubna, tedy den před oficiálním Dnem Země. Vnímáme to tak, že sejít se na

jednom místě s dalšími lidmi, kteří v obci žijí a pomoci společně tento kousek země uklidit, je
to nejmenší, co pro sebe vzájemně můžeme udělat. Chtěl bych poděkovat všem, kteří to mají
taky tak a letos znovu dorazili. Třeba je ale spoustu jiných věcí, které vám tu vadí. My vám
například budeme chtít říct, že bychom tu odpady chtěli dělat úplně jinak a jsme zvědaví, co
chcete říct vy nám. Společná debata by se měla uskutečnit po komunálních volbách, tj. v
měsících listopad, prosinec 2018, aby případně nové zastupitelstvo vědělo, co od něho jeho
občané očekávají.
Užívejte si příjemné jarní dny.
Ing. Jan Vacek
starosta obce

USNESENÍ č. 5/2017
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice
ze dne 13. 12. 2017
1) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Irena Kubínková a
p. Soňa Starečková Postlová.
2) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Jiří Postl a
p. Ondřej Špaček.
3) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Rynoltice tak,
jak byl vyvěšen na úřední desce s doplněním o 1 bod – Pořízení nového územního plánu
Rynoltice.
4) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí vydání Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů a
novelu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
kterými se určují nové podmínky pro stanovení výše odměn za výkon jednotlivých funkcí
členů zastupitelstva, kdy tato legislativa nabývá účinnosti od 1. 1. 2018.
5) Zastupitelstvo obce Rynoltice neschvaluje řadovým neuvolněným členům zastupitelstva
navýšení dle nového Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., a tudíž zůstávají odměny od 1. 1. 2018
v dosavadní výši.
6) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje navýšení odměn neuvolněným členům rady na
maximální výši dle nového Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., a to od 1. 1. 2018.
7) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje navýšení odměny neuvolněné místostarostce na
maximální výši dle nového Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., a to od 1. 1. 2018.
8) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje navýšení odměn neuvolněným předsedům výborů
zastupitelstva a komise rady na maximální výši dle nového Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., a
to od 1. 1. 2018.
9) Zastupitelstvo obce Rynoltice neschvaluje neuvolněným členům výborů zastupitelstva a
komise rady navýšení dle nového Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., a tudíž zůstávají odměny
od 1. 1. 2018 v dosavadní výši.
10) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje výši měsíčních odměn poskytovaných fyzickým
osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce členů výborů, komisí v
následujících částkách:
člen výboru/komise:
832 Kč
předseda komise:
2.757 Kč
Odměny budou poskytovány od 1. 1. 2018.
11) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje upravené Rozpočtové opatření č. 7/2017

Příjmy navýšeny o: 375.330,- Kč, Výdaje navýšeny o: 375.330,- Kč.
12) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje schodkový rozpočet obce Rynoltice na rok 2018 v
paragrafovém znění.
Celkový příjmy rozpočtu ve výši
14 507 288,17 Kč
Kapitálové příjmy
20 000,- Kč
Celkové zdroje ve výši
14 527 288,17 Kč
Běžné výdaje ve výši
12 772 857,42 Kč
Kapitálové výdaje ve výši
7 400 000,- Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
20 172 857,42 Kč
Financování ve výši
5 645 569,25 Kč
13) Zastupitelstvo obce Rynoltice po projednání schvaluje pořízení nového územního plánu
Rynoltice.
14) Zastupitelstvo obce Rynoltice po projednání schvaluje Ing. Petra Schlösingera jako určeného
zastupitele obce pro jednání s pořizovatelem ve věcech územního plánování.
15) Zastupitelstvo obce Rynoltice po projednání schvaluje jako pořizovatele nového územního
plánu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování
jako příslušný Úřad územního plánování pro ORP Liberec.
16) Zastupitelstvo obce Rynoltice po projednání schvaluje termín od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018
pro sběr žádostí a návrhů do nového územního plánu od občanů a vlastníků nemovitostí
v obci Rynoltice.
17) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí skutečné náklady za rok 2016 na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu ve výši 822.605,24 Kč a schvaluje jejich rozúčtování
takto: Náklady celkem 822.605,24 Kč děleno 1030 poplatníků celkem (počet osob s
pobytem na území obce + počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných
domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 798,65 Kč. Místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na rok 2018 zůstává ve výši 500,- Kč za osobu s pobytem na území
obce a za stavbu určenou k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
18) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 27.
10. 2017 a zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 19. 10. 2017.

USNESENÍ č. 1/2018
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice
ze dne 21. 2. 2018
1) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Irena Kubínková a
p. Soňa Starečková Postlová.
2) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Bc. Martina Patková
a Bc. Petra Urbanová.
3) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Rynoltice tak,
jak byl vyvěšen na úřední desce.
4) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva obce
Rynoltice dle předloženého návrhu.
5) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí závěry studie proveditelnosti záměru
„Rynoltický potok, ř.km 0,0 – 2,8“ v k.ú. Rynoltice a Polesí u Rynoltic, kterou zpracovala
projekční firma AV ProENVI, s.r.o., Klonka 118/8, 165 00 Praha 6 – Lysolaje a pověřuje
starostu obce sepsáním stanoviska k uvedenému záměru.

6) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí Nesouhlas a vyjádření ke zrušení válečného
hrobu č. CZE5105-8184 „Památník osvobození 1945“ ze dne 13.12.2017 od Sekce právní
Ministerstva obrany, Odbor pro válečné veterány, náměstí Svobody 471, 160 01 Praha 6 –
Bubeneč.
7) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje podání žádosti o souhlas s provedením jiné změny
válečného hrobu (pietního místa) č. CZE5105-8184, při které bude uveden do svého
původního stavu dle pohlednice z roku 1925.
8) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční a
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rynoltice č. S 1/2018 – s Ing. Schlösingerem –
předsedou spolku Jítrava, z.s.
9) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Rynoltice č. S 2/2018 – s MUDr. Gabrielou Křečkovou.
10) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Rynoltice č. S 3/2018 – s p. Zázvorkou – předsedou spolku Černá
Louže-Polesí.
11) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Rynoltice č. S 4/2018 – s p. Postlem – předsedou spolku FK
RYNOLTICE z.s.
12) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Rynoltice č. S 5/2018 – s p. Kolomým – starostou SDH Rynoltice.
13) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej části pozemku p.č. 2245/1, část o výměře cca
15 m2, ostatní plocha, v k.ú. Polesí u Rynoltic, pro p. Š. V., Černá Louže 16, 463 55
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).
14) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej části pozemku p.č. 1956/1, část o výměře 45
m2, ostatní plocha, v k.ú. Rynoltice, dle GP č. 578-85/2017 pro p. A. B., Skalní 495/5, 460
05 Liberec 5, 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).
15) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové
služebnosti, s budoucími povinnými p. V. M. a p. J. M., Rynoltice 169, 463 53, kdy
předmětem smlouvy je stavba „Vodovodní řad pro Revitalizaci hasičské zbrojnice Rynoltice
na p.p.č. 1379/1 v k.ú. Rynoltice“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
16) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o právu obdobném
věcnému břemeni–služebnosti č. 14/2017-36200/BPO/Ha, s budoucí povinnou Ředitelství
silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha 4, zastoupenou Ing. Josefem Jeníčkem, ředitelem Správy Liberec, se sídlem Zeyerova
1310, 460 55 Liberec, kdy předmětem smlouvy je stavba stezky na silnici I/13 v rámci akce
„I/13 RYNOLTICE, PRŮTAH“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
17) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. 74/2017-36200/Ha, s budoucí povinnou Ředitelství silnic a dálnic
ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
zastoupenou Ing. Josefem Jeníčkem, ředitelem Správy Liberec, se sídlem Zeyerova 1310,
460 55 Liberec, kdy předmětem smlouvy je stavba umístění a provozování inženýrské sítě –
vedení veřejného osvětlení v rámci akce „I/13 RYNOLTICE, PRŮTAH“ dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

18) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. 75/2017-36200/Ha, s budoucí povinnou Ředitelství silnic a dálnic
ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
zastoupenou Ing. Josefem Jeníčkem, ředitelem Správy Liberec, se sídlem Zeyerova 1310,
460 55 Liberec, kdy předmětem smlouvy je stavba umístění a provozování inženýrské sítě –
vedení světelně signalizačního zařízení v rámci akce „I/13 RYNOLTICE, PRŮTAH“ dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
19) Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí mimořádné odměny uvolněnému starostovi obce
ve výši dvojnásobku nejvyšší odměny za efektivní získání dotací za období 2015-2017.
20) Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí mimořádné odměny neuvolněné místostarostce
obce ve výši dvojnásobku maximální výše odměny za efektivní získání dotací za období
2015-2017.
21) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje dle § 80 zákona o obcích, v platném znění,
příspěvky pro uvolněného zastupitele obce, tj. starostu obce, za obdobných podmínek a
v obdobné výši jako zaměstnancům obce.
22) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje podání žádosti o dotaci z Krajského úřadu
Libereckého kraje z Programu obnovy venkova - DT 1 - Obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti na Víceúčelové hřiště Rynoltice. V případě získání dotace
zastupitelstvo obce souhlasí s vyčleněním finančních prostředků na spoluúčast.
23) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje od 1.3.2018 4 pracovníky na Veřejně prospěšné
práce.
24) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje podání žádosti o dotaci z Krajského úřadu
Libereckého kraje z oblasti podpory Životní prostředí a zemědělství – programu č. 8.2
Podpora ochrany přírody a krajiny na Obnovu kamenného podstavce s litinovým křížem na
p.p.č. 892, v k.ú. Jítrava. V případě získání dotace zastupitelstvo obce souhlasí
s
vyčleněním finančních prostředků na spoluúčast.
25) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje upravené Rozpočtové opatření č. 1/2018
Příjmy navýšeny o: 430.830,- Kč, Výdaje navýšeny o: 796.330,- Kč, Financování: -34.500,Kč.
Usnesení č. 15/2017 z jednání Rady obce 22. 11. 2017
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1) schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2017
Příjmy navýšeny o: 148.000,- Kč, Výdaje navýšeny o: 148.000,- Kč.
2) schvaluje Cenovou nabídku ze dne 1.11.2017 na Opravu okapů v KD Rynoltice od p. J.
Z., Klempířské práce, Nová Starost 11, 463 53 ve výši 7.140,- Kč včetně DPH.
3) nesouhlasi se změnou užívání stavby „Provozovna pro výrobu palivového dřeva,
Rynoltice č.p. 206, p.p.č. 345, k.ú. Rynoltice“ za podmínek uvedených v dodatku
k souhrnné technické zprávě ze dne 8.11.2017, tj. s dvousměnným provozem u nejbližších
objektů k bydlení pro investora AA Palivové dřevo s.r.o., se sídlem Rynoltice 246, 463
53.
4) schvaluje Žádost o přesun finančních prostředků z účtu energií na účet materiál ve výši
20.000,- Kč, z účtu energií na účet DDHM ve výši 25.000,- Kč, z účtu energií na účet
služby 40.000,- Kč a z účtu energií na účet mzdy 60.000,- Kč zřízené příspěvkové
organizaci Základní škola a Mateřské škola Rynoltice, Rynoltice 200, 463 55 a tím
souhlasí se změnou závazných ukazatelů.
5) souhlasí na základě doporučení auditorky s tvorbou opravné položky k pohledávce firmy
Energie pod kontrolou ve výši 97.657,- Kč zřízené příspěvkové organizace Základní škola

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)
13)

14)

15)

16)

a Mateřské škola Rynoltice, Rynoltice 200, 463 55 a povoluje tak, pro její tvorbu použít
rezervní fond, aby nedošlo ke zkreslení hospodářského výsledku aktuálního roku, neboť
tato částka již byla součástí hospodářského výsledku minulých let. Částka tak bude
vedena až do dne zaplacení na podrozvahovém účtu.
bere na vědomí Žádost č.j. 903/17 ze dne 22.11.2017 o řešení technických stavů školních
budov, a to pověřením zodpovědné osoby, od Mgr. K. R., ředitelky zřízené příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřské škola Rynoltice, Rynoltice 200, 463 55.
schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 317 553 na Obnovu prostranství a přístupů
k ZŠ, MŠ a OÚ Rynoltice se zhotovitelem SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková
416/39, 405 02 Děčín, ve kterém se z důvodu vyvolaných více a méně prací změnila
celková cena díla na částku 786.194,29 Kč s DPH a pověřuje starostu jeho podpisem.
bere na vědomí zaslání stanoviska 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 Výzva k úhradě smluvní pokuty ve výši 23.173,24 Kč ze
dne 30.10.2017 (příloha č. 1 k originálu usnesení).
bere na vědomí zaslání stanoviska Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové
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 Výzva k úhradě smluvní pokuty ve výši 56.066,47 Kč ze
dne 30.10.2017 (příloha č. 2 k originálu usnesení).
schvaluje Dodatek ke smlouvě o poskytnutí reklamních ploch SM-V 0135016 ze dne
19.3.2013 se společností PURUM s.r.o., Národní 961/25, Praha 1, zastoupené jednatelem
p. Danielem Kraftem, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jeho podpisem (příloha
č. 3 k originálu usnesení).
bere na vědomí Žádost č.j. 895/17 ze dne 20.11.2017 o pronájem pozemku p.č. 1109/3, o
výměře 41 m2, v k.ú. Polesí u Rynoltic.
schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 1109/3, o výměře 41 m2, zahrada,
v k.ú. Polesí u Rynoltic.
schvaluje výpověď ke dni 31.12.2017 Smlouvy o nájmu nebytových prostor ve stodole
č.,p. 168, st.p.č. 43/2 v k.ú. Rynoltice ze dne 28.1.2009 pro p. M. a. J. P., Rynoltice 232,
463 53, ze dne 1.2.2011 pro p. J. Š., Rynoltice 159, 463 53 a Smlouvy o nájmu prostoru
sloužícího k podnikání ze dne 27.4.2015 pro p. J. L., Tatobity 85, 512 53, z důvodu
plánované realizace projektu „Revitalizace hasičské zbrojnice Rynoltice“. Výpovědní
lhůta je 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícího po doručení
výpovědi, tj. od 1.1.2018 do 31.3.2018.
bere na vědomí Žádost č.j. 900/17 ze dne 22.11.2017 o povolení připojení nemovitosti
p.p.č. 1081, v k.ú. Polesí u Rynoltic na místní komunikaci p.p.č. 2083/1 ve vlastnictví
obce, v k.ú. Polesí u Rynoltic, od investora p. P. J., Za břízami 319, 190 14 Praha 9 –
Klánovice.
souhlasí s připojením nemovitosti p.p.č. 1081, v k.ú. Polesí u Rynoltic na místní
komunikaci p.p.č. 2083/1 ve vlastnictví obce, v k.ú. Polesí u Rynoltic dle předloženého
situačního zákresu pro investora p. P. J., Za břízami 319, 190 14 Praha 9 – Klánovice,
s podmínkou uvést pozemek ve vlastnictví obce do původního stavu.
souhlasí z titulu vlastníka sousedního pozemku p.č. 2084/1, k.ú. Polesí u Rynoltic, se
stavebním záměrem „Stavební úpravy stávajícího roubeného podstávkového objektu č.e.
37, na parcele č. 281, v k.ú. Polesí u Rynoltic a přístavba“, dle předložené dokumentace a
dle závazného stanoviska z Magistrátu města Liberce, odboru životního prostředí,
oddělení památkové péče pro zástupce investora Ing. M. Ch., Hostivítova 1234, 460 14
Liberec 14 (investor p. D. R., Nušlova 2291/47, 158 00 Praha, vlastníkem nemovitosti
Ing. K. D. CSc., Nušlova 2277/19, 158 00 Praha).

Usnesení č. 16/2017 z jednání Rady obce 19. 12. 2017
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1) bere na vědomí Žádost č.j. 922/17 ze dne 30.11.2017 o souhlasné vyjádření obce Rynoltice
se změnou užívání stavby č.p. 206, Rynoltice od žadatele AA Palivové dřevo s.r.o., se
sídlem Rynoltice 246, 463 53.
2) schvaluje Žádost o souhlasné vyjádření obce Rynoltice se změnou užívání stavby č.p. 206,
Rynoltice za splnění podmínky uvedené v žádosti tj. jednosměnný provoz v čase 7.00 –
15.30 hod., pouze v pracovních dnech a při dodržování popisu výroby v Dodatku
k souhrnné technické zprávě – změna užívání stavby ze dne 8.11.2017 vztahujícímu se
k výše uvedenému času pro investora AA Palivové dřevo s.r.o., se sídlem Rynoltice 246,
463 53.
3) schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti „TM_BTA_Liberec LIJIT_OK, 11010054069“, s oprávněným Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská
2681/6, 130 00 Praha 3, zastoupená na základě plné moci společností ARANEA
NETWORK a.s., Modřanská 307/98, 147 00 Praha 4, p. Janou Holubovou, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
4) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
74/2017-36200/Ha, s budoucí povinnou Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, zastoupenou Ing. Josefem
Jeníčkem, ředitelem Správy Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec, kdy
předmětem smlouvy je stavba umístění a provozování inženýrské sítě – vedení veřejného
osvětlení v rámci akce „I/13 RYNOLTICE, PRŮTAH“ dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
5) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
75/2017-36200/Ha, s budoucí povinnou Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, zastoupenou Ing. Josefem
Jeníčkem, ředitelem Správy Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec, kdy
předmětem smlouvy je stavba umístění a provozování inženýrské sítě – vedení světelně
signalizačního zařízení v rámci akce „I/13 RYNOLTICE, PRŮTAH“ dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
6) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
76/2017-36200/Ha s budoucí oprávněnou Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, zastoupenou Ing. Josefem
Jeníčkem, ředitelem Správy Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec, kdy
předmětem smlouvy je stavba umístění a provozování inženýrské sítě – odvodnění silnice
I/13 v rámci akce „I/13 RYNOLTICE, PRŮTAH“ dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
7) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o právu obdobném věcnému břemeni–služebnosti č.
14/2017-36200/BPO/Ha, s budoucí povinnou Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, zastoupenou Ing.
Josefem Jeníčkem, ředitelem Správy Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec,
kdy předmětem smlouvy je stavba stezky na silnici I/13 v rámci akce „I/13 RYNOLTICE,
PRŮTAH“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
8) schvaluje Dodatek Smlouvy o dílo č.1 se zhotovitelem Ing. Vladimírem Frančíkem, Na

Slovance 871, 473 01 Nový Bor na akci „Chodník podél silnice I/13 v obci Rynoltice
(Liberecký kraj) – DSP/PDPS“ a pověřuje starostu jeho podpisem.

9) schvaluje Žádost o přesun finančních prostředků z účtu DDHM na účet materiál ve výši

10)
11)
12)

13)
14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)

15.000,- Kč a z účtu energií na účet služby ve výši 30.000,- Kč zřízené příspěvkové
organizaci Základní škola a Mateřské škola Rynoltice, Rynoltice 200, 463 55 a tím souhlasí
se změnou závazných ukazatelů.
schvaluje Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Rynoltice,
okres Liberec, Rynoltice 200, 463 55 na rok 2018 dle předloženého návrhu.
schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Rynoltice, okres Liberec, Rynoltice 200, 463 55 na období 2019-2020.
schvaluje Dodatek ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadů
č.
222/400181/006/06 ze dne 31.5.2006 se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 do 30. 6. 2018 dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu jeho podpisem (příloha č. 1 k originálu usnesení).
bere na vědomí Žádost č.j. 995/17 ze dne 8.12.2017 týkající se údržby veřejné komunikace
v majetku obce Rynoltice od Ing. Pavel Jaro, Studentská 540/7, 160 00 Praha 6 a pověřuje
starostu odpovědět na tuto žádost.
schvaluje Plán zimní údržby v obci Rynoltice na rok 2018.
bere na vědomí Žádost č.j. 910/17 ze dne 28.11.2017 o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí na věcné břemeno - stavba č. IP-12-4007657/001 – LB-Rynoltice-ppč. 1260/10,
vNN,vým. SP+ kNN, od RYDVAL ELEKTRO s.r.o., plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice
nad Popelkou, zmocněnce Bc. Josefa Šišovského, Tolstého 871/1, 412 01 Litoměřice.
schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4007657/001 – LB-Rynoltice-ppč.
1260/10, vNN,vým. SP+ kNN s budoucím oprávněným ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín, zastoupen na základě plné moci společností RYDVAL ELEKTRO s.r.o., plk.
Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou, za náhradu ve výši 150,- Kč/bm.
bere na vědomí Vyjádření starosty k Žádosti o vyjádření k případné existenci podzemních
zařízení a k projektové dokumentaci pro stavbu č. IP-12-4007657/001 – LB-Rynoltice-ppč.
1260/10, vNN,vým. SP+ kNN od žadatele RYDVAL ELEKTRO s.r.o., plk. Truhláře 114,
512 51 Lomnice nad Popelkou, zmocněnce Bc. Josefa Šišovského, Tolstého 871/1, 412 01
Litoměřice.
souhlasí z titulu vlastníka pozemku p.č. 1956/1, v k.ú. Rynoltice se stavbou č. IP-124007657/001 – LB-Rynoltice-ppč. 1260/10, vNN,vým. SP+ kNN dle předloženého
situačního výkresu pro společnost RYDVAL ELEKTRO s.r.o., plk. Truhláře 114, 512 51
Lomnice nad Popelkou, (investor ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín)
s podmínkou uvést pozemky dotčené stavbou do původního stavu.
schvaluje Žádost č.j. 996/17 ze dne 8.12.2017 o povolení k uspořádání veřejného závodu
19. Mezinárodního cyklomarathonu horských kol Lužickými horami – Malevil Cup
9.6.2018 a uděluje povolení ke vstupu na pozemky a komunikace, které spadají do správy
obce Rynoltice, s podmínkou, že nedojde k jejich záměrnému poškozování a případné
nedostatky budou odstraněny včetně následného úklidu.
bere na vědomí Žádost č.j. 981/17 ze dne 13.12.2017 o pronájem skladovacích prostor na
st.p.č. 358, v k.ú. Rynoltice.
schvaluje zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor sloužící k podnikání, za účelem
skladování v budově bez č.p., obec Rynoltice, stojící na pozemku st.p.č. 358, v k.ú.
Rynoltice. Doba trvání nájmu na dobu neurčitou.

22) schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27.4.2014 týkající se pronájmu pozemků

p.p.č. 1111/1, o výměře 978 m2, 1112/3, o výměře 738 m2, p.č. 2263, o výměře 61 m2 a nově
p.č. 1109/3, o výměře 41 m2 , vše v k.ú. Polesí u Rynoltic pro Občanský spolek Černá
Louže-Polesí, Slancova 1261/4, 182 00 Praha 8. Výše, účel a doba nájmu jsou beze změn.

23) bere na vědomí Nesouhlas a vyjádření ke zrušení válečného hrobu č. CZE5105-8184

„Památník osvobození 1945“ ze dne 13.12.2017 od Sekce právní Ministerstva obrany,
Odbor pro válečné veterány, náměstí Svobody 471, 160 01 Praha 6 – Bubeneč a ukládá
starostovi předložit tento nesouhlas včetně vyjádření zastupitelstvu obce na nejbližší veřejné
jednání.
24) schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2017, kde došlo ke srovnání položek v paragrafu
Požární ochrana.
25) schvaluje Příspěvek na stravování pro členy okrskových volebních komisí při volbě
prezidenta republiky, která se uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo
volby ve dnech 26. a 27. ledna 2018 ve výši 80,- Kč/osoba/den z rozpočtu obce Rynoltice.

Usnesení č. 1/2018 z jednání Rady obce 18. 1. 2018
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1) schvaluje Dodatek č. 12 ke smlouvě č.222/400181/006/06 o sběru, přepravě a odstraňování

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

odpadu v obci Rynoltice se Společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská
1321/38a, 102 00 Praha 10 do 30.6.2018 – dodatek byl upraven do trvání smlouvy, a to do
30.6.2018.
schvaluje Cenové ujednání na rok 2018 pro dodávku tepla v Rynolticích č.p. 233 a dohodu
o zálohách na dodávku tepla pro rok 2018 (prodej tepla z domovní kotelny v Rynolticích
č.p. 233) se společností Proven, s.r.o., Všelibice-Budíkov 5E, 463 48 Všelibice, IČ:
62740822.
schvaluje Dodatek č. 10 pro rok 2018 k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih s
Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, příspěvkovou organizací, Rumjancevova 1362/1,
460 01 Liberec, zast. ředitelkou Mgr. Bl. Konvalinkovou.
schvaluje Poskytnutí finančního daru členům okrskových volebních komisí za druhé kolo
prezidentských voleb, které se uskuteční ve dnech 26. a 27. ledna 2018 ve výši 1.000,Kč/osoba z rozpočtu obce Rynoltice.
schvaluje Vnitřní směrnici č. 1/2018 k tvorbě a použití sociálního fondu obce Rynoltice dle
předloženého návrhu.
schvaluje Zásady hospodaření se sociálním fondem na rok 2018 dle předloženého návrhu.
schvaluje Žádost č.j. 24/18 ze dne 11.1.2018 o příspěvek na kulturu a sport na základě
vnitřní směrnice č. 1/2018 k tvorbě a použití sociálního fondu obce a Zásad hospodaření –
bod 4) ve výši 1.850,- Kč žadateli p. J. K.
bere na vědomí stanovisko zpracované ve spolupráci s 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 Odmítnutí úhrady smluvní pokuty dle faktury –
daňového dokladu č. 7017725 včetně opakovaného stanoviska obce a dle faktury –
daňového dokladu č. 7017828 včetně opakovaného stanoviska ZŠ a MŠ Rynoltice (příloha
č. 1 k originálu usnesení).
schvaluje Připojení Obce Rynoltice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, která
proběhne 10.3.2018, kdy bude na budově OÚ vyvěšena tibetská vlajka.

10) schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 1956/1, část o výměře 45 m , ostatní
2

plocha, v k.ú. Rynoltice.
11) bere na vědomí Žádost č.j. 42/18 ze dne 17.1.2018 o prodej části pozemku p.č. 2245/1,
část o výměře cca 15 m2, ostatní plocha, v k.ú. Polesí u Rynoltic.

12) schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.č. 2245/1, část o výměře cca 15 m , ostatní plocha,
2

13)

14)

15)
16)
17)

18)
19)
20)
21)
22)

v k.ú. Polesí u Rynoltic.
schvaluje Pronájem nebytového prostoru za účelem skladování v budově bez č.p., stojící na
pozemku st.p.č. 358, v k.ú. Rynoltice, pro p. M. S., Rynoltice 197, 463 53, na dobu
neurčitou, od 1.2.2018, část o výměře 50 m2, za částku 300,- Kč/měsíc a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o nájmu.
bere na vědomí Udělení plné moci Ing. R. H., Na Žižkově 154, 463 43 Český Dub k
zastupování pro jednání s orgány státní správy, organizacemi a úřady ve věci projednání
povolení stavby a realizace stavby „Víceúčelové hřiště Rynoltice“ na st.p.č. 435 a p.p.č.
569/1 v k.ú. Rynoltice.
schvaluje Doplatek za vícepráce ve výši 77.265,- Kč s DPH za zpracování projektové
dokumentace na realizaci projektu „Revitalizace hasičské zbrojnice Rynoltice“ pro Ing. R.
H., Na Žižkově 154, 463 43 Český Dub.
schvaluje Dopravně provozní řád jednotky Sboru dobrovolných hasičů Rynoltice dle
předloženého návrhu.
schvaluje Poskytnutí daru na rok 2018 ve výši 10.000,- Kč pro Domov U Spasitele,
středisko DM CČSH, Máchova 650, 464 01 Frýdlant, IČ: 73632791, které je zastoupeno
ředitelkou Evou Crhovou, na zajištění poskytování sociálních služeb pro klienty domova a
pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
schvaluje Poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč pro „Aničku a její děti“, Železná 8, 463 34
Hrádek n. Nisou a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
ukládá Starostovi obce odpovědět na předložené doklady nájemkyni bytu p. A. K.,
Rynoltice 163, 463 55.
bere na vědomí Žádost č.j. 15/18 ze dne 8.1.2018 o přidělení bytu z majetku obce od p. M.
K., Rynoltice 118, 463 55 Rynoltice.
schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2017, ve kterém došlo v několika paragrafech ke
změnám v položkách dle skutečnosti.
bere na vědomí Stanovisko k záměru "Rynoltický potok, ř.km 0,0 - 2,8" pro AV ProENVI,
s.r.o., Klonka 118/8, 165 00 Praha 6 - Lysolaje.

Usnesení č. 2/2018 z jednání Rady obce 15. 2. 2018
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1) schvaluje Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017.
2) bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v

oblasti podpory Regionální rozvoj, program č. 2.6 Podpora místní Agendy 21, název
projektu Tvorba vize komunity obce Rynoltice, o celkových nákladech 61.620,- Kč, dotace
Libereckého kraje 43.134,- Kč (70%) a spolufinancování 18.486,- Kč (30%).
3) bere na vědomí Žádost o pronájem nebytového prostoru v přízemí domu č.p. 98, Rynoltice
pod č.j. 98/18 ze dne 14.2.2018 od Q. M. B., Borská 32, 471 23 Zákupy.
4) schvaluje Nájem části prostor budovy v přízemí domu č.p. 98, Rynoltice za účelem prodeje
potravinářského zboží včetně prodeje masných a uzenářských výrobků pro
Q. M. B.,
Borská 32, 471 23 Zákupy, na dobu určitou 1 rok, nejpozději od 1.5.2018 z důvodu opravy
prostor, za 5.000,- Kč/měsíc a pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu části prostor
budovy.
5) revokuje usnesení č. 1/2018 rady obce Rynoltice ze dne 18.1.2018, bod 13).

6) schvaluje Pronájem nebytového prostoru sloužícího k podnikání, za účelem skladování v

7)
8)

9)
10)
11)

12)

13)

budově bez č.p., stojící na pozemku st.p.č. 358, v k.ú. Rynoltice, pro p. M. S., Rynoltice
197, 463 53, na dobu neurčitou, od 16.2.2018, část o výměře 50 m2, za částku 20,- Kč/1
m2/měsíc, tj. 1.000,- Kč/měsíc a pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu.
souhlasí Se stavbou rodinného domu Jítrava na p.p.č. 1380/2, v k.ú. Jítrava dle předložené
projektové dokumentace pro investora p. M. Ž., Jítrava 3, 463 55 Rynoltice.
souhlasí S úplnou uzavírkou silnice č. III/27243 v obci Zdislava z důvodu rekonstrukce
opěrné zdi silnice, v termínu od 3.4.2018 do 31.7.2018 a s návrhem objízdné trasy přes
obec Rynoltice, část obce Jítrava včetně osazení dopravního značení pro ZEPS s.r.o.,
Lindava 84, 471 58 Cvikov, zastoupena na základě plné moci Bc. Marcelou Doležalovou.
bere na vědomí Žádost č.j. 71/18 ze dne 29.1.2018 o vyjádření k plánované stavbě na
p.p.č. 2231/9, ostatní plocha, v k.ú. Rynoltice, zda je v souladu s územním plánem obce
Rynoltice od žadatele AA Palivové dřevo s.r.o., se sídlem Rynoltice 246, 463 53.
bere na vědomí Žádost č.j. 86/18 ze dne 8.2.2018 týkající se zavedení veřejného osvětlení
u místní komunikace v osadě Slunce od p. J. M., Rynoltice 39E, 463 53 a ukládá starostovi
odpovědět na tuto žádost.
doporučuje zastupitelstvu obce prodej části pozemku p.č. 2245/1, část o výměře cca 15
m2, ostatní plocha, v k.ú. Polesí u Rynoltic, pro p. Š. V., Černá Louže 16, 463 55 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).
doporučuje zastupitelstvu obce prodej části pozemku p.č. 1956/1, část o výměře 45 m2,
ostatní plocha, v k.ú. Rynoltice, dle GP č. 578-85/2017 pro p. A. B., Skalní 495/5, 460 05
Liberec 5, 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).
schvaluje Dodatek č. 10 k pojistné smlouvě č. 7720363569 s Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 dle předloženého návrhu.
(příloha č. 1 k originálu usnesení).

Usnesení č. 3/2018 z jednání Rady obce 19. 3. 2018
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1) schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb v odpadovém hospodářství č. SME 122012 ze dne 23.4.2012 se společností Purum s.r.o., Národní 961/25, 110 00 Praha 1, na
dobu neurčitou dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jeho podpisem (příloha č. 1 k
originálu usnesení).
2) schvaluje Dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
s budoucím povinným z věcného břemene České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222, 110
15 Praha 1, na základě které bude budoucímu oprávněnému z věcného břemene, tj. Obec
Rynoltice, 463 53 Rynoltice 199, vrácena částka 33.075,- Kč představující zálohovou platbu
na úhradu za zřízení věcného břemene.
3) bere na vědomí rozhodnutí č. j. 1/2018 ředitelky Základní školy a Mateřské školy
Rynoltice, okres Liberec, příspěvková organizace ze dne 7. 3. 2018 týkající se vyhlášení
ředitelského volna na dny 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018. Základní a mateřská škola bude tyto dny
uzavřena.
4) bere na vědomí Žádost č.j. 158/18 ze dne 19.3.2018
o stanovisko obce ke
stavbě/projektové dokumentaci „Poloroubený rodinný dům Polesí u Rynoltic“ na p.p.č.

5)

6)

7)

8)

9)
10)
11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

1081, v k.ú. Polesí u Rynoltic, od investora p. P. J. a p. K. J., Za břízami 319, 190 14 Praha 9
– Klánovice.
souhlasí se stavbou „Poloroubený rodinný dům Polesí u Rynoltic“ na p.p.č. 1081, v k.ú.
Polesí u Rynoltic dle předložené projektové dokumentace pro investora p. P. J. a p. K. J., Za
břízami 319, 190 14 Praha 9 – Klánovice.
bere na vědomí Žádost č.j. 144/18 ze dne 13.3.2018 o souhlas obce s el. přípojkou k
rodinnému domu č.p. 33, na st.p.č. 110, k.ú. Jítrava, od Ing. P. K., Strážní 916, 460 14
Liberec 14.
souhlasí z titulu vlastníka pozemku p.č. 1714/7, v k.ú. Jítrava se stavbou „El. přípojka k
rodinnému domu č.p. 33, na st.p.č. 110, k.ú. Jítrava“ dle předloženého situačního zákresu
pro Ing. P. K., Strážní 916, 460 14 Liberec 14, s podmínkou uvést pozemek ve vlastnictví
obce do původního stavu.
bere na vědomí Ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.10.2012 na pronájem pozemku p.č.
1831, o výměře 1349 m2, v k.ú. Rynoltice z důvodu prodeje rekreačního objektu č.e. 10,
Nová Starost od p. I. J.-K., Londýnská 108/3, 460 01 Liberec a souhlasí tak s ukončením
nájmu ke dni 31.3.2018.
bere na vědomí Žádost č.j. 156/18 ze dne 19.3.2018 o prodej pozemku p.č. 1831, o výměře
1349 m2, zahrada, v k.ú. Rynoltice.
schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.č. 1831, o výměře 1349 m2, zahrada, v k.ú.
Rynoltice.
bere na vědomí Žádost č.j. 110/18 ze dne 19.2.2018 o prodej pozemku p.č. 2166, část o
výměře cca 36 m2, ostatní plocha a st.p.č. 133/1, o výměře 18 m2, zastavěná plocha a
nádvoří (zbořeniště), vše v k.ú. Rynoltice.
schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.č. 2166, část o výměře cca 36 m2, ostatní plocha a
p.č.st. 133/1, o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště), vše v k.ú. Rynoltice.
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene–služebnosti č. IV-12-4015208/VB01, s
oprávněným ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín; zastoupena
společností LAMAL s.r.o., Pertoltice p. Ralskem 72, 471 24 Mimoň, zástupcem Jaroslavou
Bizoňovou dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
bere na vědomí Žádost č.j. 109/18 ze dne 19.2.2018 o instalaci lampy veřejného osvětlení u
nemovitosti č.e. 8 v Polesí od MUDr. O. H., Žitná 816, 460 06 Liberec VI-Rochlice a ukládá
starostovi odpovědět na tuto žádost.
schvaluje cenovou nabídku ze dne 03/2018 na Veřejné osvětlení v Chatové osadě Slunce,
nasvětlení místní komunikace od ELMAR, Žitavská 407, 463 34 Hrádek n.N. ve výši
5.559,- Kč včetně DPH.
bere na vědomí Žádost č.j. 114/18 ze dne 21.2.2018 o provedení vyčištění koryta sloužícího
k odtoku vody z požární nádrže v Polesí od p. L. Č., Hodkovická 590/11, 460 06 Liberec a
ukládá starostovi odpovědět na tuto žádost.
bere na vědomí Žádost č.j. 135/18 ze dne 7.3.2018 o výměnu bytů v majetku obce na adrese
Rynoltice 233 mezi žadateli, a to p. P. S., Rynoltice 233 a p. V. Z., Rynoltice 233. Zároveň
schvaluje výměnu bytů od 1.4.2018, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a
pověřuje starostu uzavřením nájemních smluv s oběma žadateli.
schvaluje Poskytnutí daru na rok 2018 ve výši 5,- Kč/obyvatel, tj. 3.825,- Kč pro Hospic sv.
Zdislavy, o.p.s., Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec a pověřuje starostu uzavřením a
podpisem darovací smlouvy.
schvaluje Aktualizaci dat na rok 2018 na portále www.ziveobce.cz pro DATABOX s.r.o.,
Hrazená 906/10, 460 07 Liberec 7 ve výši 2.000,- Kč + 21% DPH.
schvaluje Vytvoření Společensky účelného pracovního místa a zároveň souhlasí
s podáním žádosti na Úřad práce v Liberci o příspěvek na vyhrazení společensky účelného
pracovního místa.

Usnesení č. 4/2018 z jednání Rady obce 17. 4. 2018
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1) schvaluje Nadační příspěvek ve výši 28.510,- Kč na realizaci projektu „Zvýšení stability

2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

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. 180409.
bere na vědomí Vyjádření č.j. 230/18 ze dne 11.4.2018 k zamítnuté žádosti o instalaci
lampy veřejného osvětlení u nemovitosti č.e. 8 v Polesí od MUDr. O. H., Žitná 816, 460
06 Liberec VI-Rochlice a ukládá starostovi odpovědět na toto vyjádření.
bere na vědomí Žádost č.j. 177/18 ze dne 26.3.2018 o stanovisko obce k PD stavby
„Rynoltice – Polesí, ČOV pro objekt č.p. 36 v k.ú. Polesí u Rynoltic“ od žadatele Ing. V.
K., projekce, kalkulace a realizace staveb, Lvová 62, 471 25 Jablonné v Podještědí
(investor P. K., Polesí 36, 463 53).
souhlasí se stavbou „Rynoltice – Polesí, ČOV pro objekt č.p. 36 v k.ú. Polesí u Rynoltic“
dle předložené projektové dokumentace pro zástupce na základě plné moci ze dne
25.2.2018 Ing. V. K., Lvová 62, 471 25 Jablonné v Podještědí (investor p. P. K., Polesí 36,
463 53).
bere na vědomí Žádost č.j. 182/18 ze dne 28.3.2018 o povolení DČOV na p.p.č. 1449/1 a
1924/6, v k.ú. Jítrava od investora Bc. O. A. a T. A., Krompach 21, 471 57.
souhlasí se stavbou DČOV (domovní čistírna odpadních vod) na p.p.č. 1449/1, v k.ú.
Jítrava dle předloženého situačního zákresu pro investora Bc. O. A. a T. A., Krompach 21,
471 57.
schvaluje Cenovou nabídku na zpevnění části cesty p.č. 1378, část o výměře 200 m2, v
k.ú. Jítrava od PERENA Liberec s.r.o., Kateřinská 3, 463 03 Stráž nad Nisou, ve výši
77.230,14 Kč s DPH 21% .
doporučuje zastupitelstvu obce prodej pozemku p.č. 2166, část o výměře cca 36 m2,
ostatní plocha a p.č.st. 133/1, o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště),
vše v k.ú. Rynoltice, pro p. P. S., Rynoltice 17, 463 55, p.č. 2166 za cenu 30,- Kč/m2 a
p.č.st. 133/1 za cenu 250,- 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).
nedoporučuje zastupitelstvu obce prodej p.p.č. 1831, o výměře 1349 m2, zahrada, v k.ú.
Rynoltice pro Ing.arch. J. B., Panská 303, 592 42 Jimramov a p. M. V., Moravská 1600/50,
120 00 Praha 2, ale doporučuje pronájem tohoto pozemku.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
POZOR UPOZORNĚNÍ!!! Pro veškeré platby (místní poplatek za psa, místní poplatek
za odpady, nájmy pozemků) NEJSOU ZASÍLÁNY SLOŽENKY!!!
Platbu lze provést v hotovosti na pokladně OÚ či bankovním převodem na č.ú.
151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a jméno poplatníka, počet osob
v domácnosti.
Nezapomněli jste zaplatit místní poplatky???
Místní poplatek za psa byl splatný do 15. 3. 2018.
Žádáme o okamžitou úhradu:
• na účet obce 151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a jméno poplatníka
• v hotovosti na podatelně obce

Sazba poplatku za psy v roce 2018:
(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
Místní poplatek za odpady byl splatný do 31. 3. 2018
Žádáme o okamžité uhrazení :
•na účet obce 151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a jméno poplatníka
•v hotovosti na podatelně obce
Místní poplatek v roce 2018:
(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 měsíce dubna 2018 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, pouze velké větve nevhazovat do kontejneru, ale pokládat vedle kontejneru! Často se
stává, že drobné větve a tráva bývají odkládány mimo kontejner.
Děkujeme OÚ Rynoltice.
(NE) JEN TŘÍDĚNÝ ODPAD
Stále v kontejnerech na tříděný odpad nacházíme i jiný odpad. Připomínáme, že trvale bydlící
občané mají možnost odkládat odpad (ne tříděný a směsný) do Sběrného dvora v areálu firmy
Purum v Rynolticích, a to každou středu od 7 do 14 hodin a každý sudý týden v sobotu od 8 do
12 hodin. Odpad lze do sběrného dvora odevzdat po prokázání se občanským průkazem a je
limitován 100 kg na osobu/rok.
Aby kontejnery na tříděný odpad, které jsou v obcích umístěny, byly efektivně využity, je
potřeba zmenšit objem vyhozeného odpadu.
Ve žlutých kontejnerech na plasty bývají dost často PET lahve či jiné nádoby nesešlápnuté, je
tedy potřeba je vždy co nejvíce sešlápnout.
V modrých kontejnerech na papír bývají nerozložené krabice, před jejich vhozením do
kontejneru je nutné krabice rozložit, sešlápnout.
Tím, že bývá objem vyhozeného odpadu nezmenšen, kontejnery jsou rychle zaplněné. Buďte
tak při třídění odpadu důslednější a myslete na to, že jsou tu kontejnery pro všechny a
vyváží se 1 x za 14 dní. Kontejnery na plast se v období od května do září vyváží 1 x za týden
(střídavě pondělí - středa).
SBĚR PAPÍRU A POUŽITÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
ZŠ a MŠ Rynoltice v průběhu celého roku sbírá papír (noviny, časopisy, knihy, letáky,
kancelářský papír, kartony), který lze odkládat do velkého modrého kontejneru umístěného
před malou školou v Rynolticích u vchodu do jídelny. I zde je potřeba odkládat krabice
rozložené!!!
Dále škola sbírá i použité elektrospotřebiče, a to velké spotřebiče (ledničky, sporáky, pračky),

malé spotřebiče (PC, vysavače, televizory) a elektrické ruční nářadí – kontejner je umístěn
v areálu hlavní budovy ZŠ Rynoltice, v prostoru, kde byly zdemolovány dílny.
Za sebraný papír a vyřazené elektrospotřebiče získá ZŠ a MŠ Rynoltice finanční odměnu, která
bývá použita pro děti.
UKLÍZEJTE ZA SVÝM PSEM
Apelujeme na pejskaře, aby uklízeli za svým psem! V obci byly přidány koše na psí
exkrementy, a to v místech, které pejskaři nejvíce navštěvují – u lavičky směrem na Polesí a u
lavičky na Novou Starost.

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE RYNOLTICE - OZNÁMENÍ !!!
Všem občanům a vlastníkům nemovitostí v obci Rynoltice sdělujeme, že od 1. 1. 2018 do 30.
6. 2018
mohou podávat žádosti a návrhy do nového územního plánu Rynoltice.
Žádosti do nového územního plánu (např. změna nezastavitelných pozemků na pozemky pro
výstavbu, zalesnění pozemků,…) podávejte na předepsaném formuláři na obec Rynoltice.
Formulář je možné vyzvednout na Obecním úřadě Rynoltice nebo na Magistrátě města Liberec,
oddělení
územního
plánování
a
na
stránkách
www.rynoltice.cz
;
http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/uzemni-planovani/uzemni-plany-obci/obecrynoltice/
Podrobnější informace na Magistrátě města Liberec,odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, Ing. Teplá Michaela, tel. 485 243 527, Radim Stanka, tel. 485 243 519
e-mail: tepla.michaela@magistrat.liberec.cz
e-mail: stanka.radim@magistrat.liberec.cz

Český rozhlas Liberec spustil nový vysílač - 105,4 FM
Nová regionální stanice Českého rozhlasu v Liberci posílila signál v okolí Jablonného v Podještědí, Rynoltic a Cvikova. Nalaďte si 105,4 FM a buďte v obraze, co se děje v Libereckém
kraji. Denně přinášíme aktuální reportáže, události a informace z našeho kraje. Jsme i na facebooku a na webu, více informací na www.liberec.rozhlas.cz

Plánované akce – duben, květen 2018
30. 4. 2018 (pondělí) Pálení čarodějnic v Rynolticích – sraz před OÚ v 18. hodin, kde
zároveň proběhne stavění májky a děti se mohou těšit na soutěže.
Poté se průvodem přemístíme k místnímu fotbalovému hřišti.
Pálení čarodějnic v Jítravě – sraz před hotelem, poté odchod lampiónového průvodu na velké hřiště
Pálení čarodějnic v Polesí - bližší informace na plakátech
11-13. 5. 2018

Svatopankrácká pouť v Jítravě – podrobný program na plakátech

12. 5. 2018

Okrsková soutěž SDH Chrastavsko-Hrádecko a Oslavy 150 let od
založení SDH Rynoltice – od 9. hod. na fotbalovém hřišti v Rynolticích

SPOZ
Životní jubilea oslavili:
leden
únor

březen

duben

pan Josef Matýsek
pan Jaroslav Pflégr
paní Drahomíra Hlavničková
paní Františka Jarolímková
pan Vladimír Ende
paní Věra Langpaulová
paní HanaŠvandová
pan Jan Janata
pan Jaroslav Pošusta
paní Helga Mádlová

paní Naděžda Mäsiarová
pan Ivan Petržílka
paní Jiřina Stárková
pan Václav Novotný
paní Ilse Kvapilová
paní Marie Smejkalová
paní Blažena Veselá
pan Petr Guttmann

Životní jubileum oslaví:
květen

paní Helena Maťovková
paní Květa Bursová
paní Miluše Pabištová

pan Pavel Pícha
paní Brunhilda Huptychová
Gratulujeme

VZPOMÍNKA
Dne 29.1.2018 uplynulo 50 let od úmrtí p. Antonína Bartoše z Rynoltic. Byl prvním starostou
po roce 1945 a zároveň řídící učitel místní školy, dále učil ve Světlé pod Ještědem, Žibřidi-cích,
Jítravě a Chrastavě v diagnostickém domově. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkuji.
Kačenová Věra, dcera

Informace ze školy a školky
Dovolte mi, abych se s Vámi podělila touto cestou o velmi pěkný zážitek. Dne 20. 4.
2018 proběhl na naší škole zápis do první třídy. Tentokrát jsme celý zápis koncipovali
„indiánsky“. Děti musely po stopách zvířat doputovat k jednotlivým úkolům, které měly za
úkol splnit. Za každý úkol na indiánský šperk dostaly korálek. U náčelníka indiánů se musely
děti ohodnotit, jak se jim dané úkoly povedly. Je to s podivem, všichni si dali jedničku, někteří i
podtrženou. Celkem přišlo k zápisu 13 dětí. Doufám, že si zápis užili i ostatní členové rodiny.
Celý zápis nám nafotografoval pan Novotný, kterému touto cestou moc děkujeme. Dárečky pro
budoucí prvňáky věnoval SPOZ.

Zápis do Mateřské školy Rynoltice na školní rok 2018/2019
1. Den otevřených dveří v Mateřské škole Rynoltice je 3. května 2018 od 9, do 11, hodin.
2. V tento den si rodiče vyzvednou v MŠ obálku, v níž jsou uloženy veškeré potřebné dokumenty a bude jim přiděleno pořadové číslo.
3. V den zápisu 16. května 2018 od 9, 00 do 11, 00 hodin přinese rodič do MŠ řádně vyplněné dokumenty (žádost o přijetí, zápisový lístek a evidenční list), vlastní OP a rodný
list dítěte.
4. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy jako orgán státní správy
ve správním řízení do 30. dnů od podání žádosti.
5. O přijetí či nepřijetí bude vydáno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu. Rozhodnutí
o přijetí/nepřijetí budou vydávána v MŠ Rynoltice 25. května 2018 od 9, 00 do 11, 00 hodin.
6. Seznam přijatých a nepřijatých dětí dle pořadových čísel bude vyvěšen v mateřské škole a na webových stránkách školy.
7. Proti rozhodnutí se může účastník řízení odvolat do 15. dnů od vyvěšení seznamu prostřednictvím ředitelky školy ke krajskému úřadu.

Rozhodnutí ředitele školy
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Rynoltice, okres Liberec, příspěvková organizace,
rozhodla na základě provozních podmínek uzavření zařízení mateřské školy od 14. července
do 19. srpna 2018.
V době prázdnin budou zaměstnanci čerpat řádnou dovolenou. Prosím, aby mateřskou školu
v době hlavních prázdnin, využívaly děti obou zaměstnaných rodičů
Zahájení provozu mateřské školy připadá na pondělí 20. srpna 2018
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po
dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty takto:
Červenec, srpen = 150 Kč + stravné za navštívené dny
Rozhodnutí ředitele školy
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Rynoltice, okres Liberec, příspěvková organizace,
rozhodla na základě nákladů a investic zvýšení školného od 1.9.2018 na 400,-Kč měsíčně.

Mgr. Kateřina Rožcová
ředitelka ZŠ a MŠ Rynoltice

Společnost Dolmen představuje novou sociální službu
Společnost Dolmen má dlouholetou zkušenost s poskytováním sociálních služeb dospělým
lidem s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Vznikla v roce 2006 s cílem vytvořit
alternativní pobytovou službu pro dospělé osoby s mentálním postižením, aby nemusely prožít
svůj život ve velkých zařízeních. Díky projektu „Podpora samostatného bydlení“ se mohli již
v roce 2007 přestěhovat do chráněného bydlení společnosti první klienti z domovů pro osoby se

zdravotním postižením. V následujících letech se zvyšoval nejen počet klientů a chráněných
bytů, ale objevila se i poptávka po dalších službách, které dosud na trhu sociálních služeb
chyběly. Společnost postupně získala důležité místo mezi nestátními organizacemi v oblasti
poskytování sociálních služeb a dnes má ve své nabídce již tři sociální služby – Chráněné
bydlení, Sociálně terapeutickou dílnu a Podporu samostatného bydlení, a to na území
Libereckého a Karlovarského kraje.
Na základě potřeby definované Libereckým krajem se Společnost Dolmen rozhodla v letech
2018 až 2020 zapojit do projektu Libereckého kraje „Podpora a rozvoj služeb v komunitě
pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, který bude spolufinancován
z prostředků Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost. V rámci tohoto projektu
dojde k rozšíření terénní služby Podpora samostatného bydlení, a to v lokalitě správního
území obcí s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou, Liberec, Tanvald a Frýdlant.
Služba nabízí šanci dospělým lidem s mentálním postižením a kombinovanými vadami, kteří
potřebují pomoc a podporu na své cestě k co nejvíce samostatnému životu, ale nechtějí
se stěhovat ze svých domovů či žít v pobytové službě. Ráda by také pomohla rodinám
s dospělým členem s postižením, které se obávají toho, co s ním bude, až jim dojdou síly.
Služba nabízí možnost včas se připravit na co nejvíce samostatný život. Je založená
na individuálním přístupu, což znamená, že je klientům poskytovaná pomoc a podpora pouze
v těch oblastech života, ve kterých to skutečně potřebují.
Pro bližší informace, prosím, kontaktujte sociální pracovnici společnosti Mgr. Renatu
Bečkovou (tel.: 725 841 763; e-mail: beckova@spolecnostdolmen.cz) nebo koordinátorku
služby
Mgr.
Bohdanu
Bensaoucha
(tel.: 776 662 676; e-mail: bensaoucha@spolecnostdolmen.cz).

FK RYNOLTICE

Tabulka po 18. kole - některé týmy ještě čeká dohrávka odložených utkání.

