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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,
rok 2018 se chýlí ke svému konci. Nebyl to pro nás rok velkých investic, nic to ale neubralo na
jeho významu a důležitosti. Byl to totiž především rok výročí.
V pátek 26. října jsme si vysazením nové lipové aleje u místního kostela připomněli 100 let od
vzniku Československa. Úroveň této akce odpovídala svému významu. Na naší půdě se sešli
významné osobnosti, jakými byl například diecézní biskup p. Baxant, hejtman Libereckého
kraje p.Martin Půta, senátor p. Michael Canov nebo pěvec opery Národního divadla p. Luděk
Vele, přišla ale také spousta místních občanů a já bych vám za to chtěl moc poděkovat. Zvláštní
poděkování pak zaslouží všichni ti, kdo přispěli na nové lipky. V aleji tak najdeme strom dětí
ze základní a mateřské školy, strom hasičů a fotbalistů, občanského spolku Černá Louže Polesí
nebo některých místních rodin a dalších soukromých donátorů. Je zde ale také strom občanů
Rynoltic, na který má stále každý občan možnost přispět. Věřím, že se lípám bude dobře dařit a
stanou se symbolem naší pospolitosti a rozkvětu naší obce.
Pro Rynoltice je tu ale ještě jedno zajímavé výročí. Uplynulo totiž přesně 170 let od roku 1848,
kdy v naší obci Georg Schicht začal oficiálně vyrábět Mýdlo s jelenem. Položil tak základ
rodinnému podniku, který šířil svůj věhlas u nás i v celém světě. Před pár dny tak byla v Muzeu
v Ústí nad Labem, kde svou výrobu Schichtové dále rozvíjeli, zahájena vernisáž Schichtova
epopej, kde jsou vystavena umělecká díla, která nechala rodina Schichtů zpracovat k historii
českých dějin, je si zde ale také možné prohlédnout postupný rozvoj firmy Schicht a jejích
výrobků. Vernisáž bude probíhat až do poloviny příštího roku a vzhledem k tomu, že nám zde
byla nabídnuta komentovaná prohlídka, moc rádi bychom se sem vydali. Vše bude ale
samozřejmě záležet na vašem zájmu.
No a když jsme u toho výletění, je tu další událost, která v posledních týdnech zajímavě
ovlivnila dění v naší obci. Jak totiž asi všichni víte, panu Svatomíru Mocovi se podařil
obrovský úspěch. Strom, který mu rostl na zahradě, zvítězil v soutěži, ve které se vybírají
stromy na Staroměstské náměstí, asi nejsledovanější a nejnavštěvovanější místo v době adventu
a Vánoc u nás. V neděli 25. listopadu tak byl pokácen a převezen do Prahy, kde byl 1. prosince
slavnostně rozsvícen a bude moci rozdávat radost tisícům rozzářených očí. Nám už radost
udělal, ale oči nám budou doufám taky zářit 15. prosince, až se na něj společně pojedeme
podívat. Odjezd autobusu bude ve 14.30 hod. od místní samoobsluhy, ještě pár volných míst
zbývá. Pokud byste se k nám chtěli přidat, neváhejte nám to dát na obecní úřad vědět.

Pro mě osobně tu pak byl ještě jeden významný okamžik tohoto roku. A to byl výsledek
komunálních voleb do zastupitelstev obcí na období 2018-2022. I když už je to pár týdnů. Chtěl
bych i touto cestou poděkovat vám všem, kdo jste přišli k volbám a jakkoliv projevili svou vůli
vhozeným lístkem. Počet hlasů mě opravdu velmi potěšil. Naopak výsledek u paní
místostarostky podle mě nebyl úplně vypovídající o práci, kterou odvádí. Samozřejmě bych si
tímto způsobem nedovolil komukoliv upírat nárok na svobodný úsudek a vlastní volbu, chtěl
bych tu jen vysvětlit, že paní místostarostka, přestože byla a je zvolena jako neuvolněná a
nemusí tedy být v práci denně, je tomu obráceně. Díky tomu, že pak řeší běžné „provozní“
záležitosti obce, mně potom zbývá mnohem více času na přípravu projektů a především shánění
peněz na ně. Chtěl bych tedy i jí takto poděkovat za odváděnou práci a pogratulovat ke
znovuzvolení. Stejně tak gratuluji všem zastupitelům zvoleným pro období 2018-22 a přeji nám
všem, aby naše rozhodnutí byla uvážená a ku prospěchu nás všech.
Když jsem tady v předchozích větách psal o přípravách projektů, měl bych tady jistě alespoň
několik z nich zmínit. Jako nejdůležitější vnímám akci, při níž se nebudou opravovat fasády
nebo asfaltovat silnice. Bude se diskutovat. Jedná se o velkou debatu k životu v naší obci. Více
podrobnějších informací naleznete uvnitř těchto listů, já bych vás tu chtěl především pozvat na
dny 25. a 26. ledna 2019 na sál Kulturního domu v Rynolticích. Podrobnější informace jistě
ještě zveřejníme na plakátovacích i jiných plochách. Smyslem této debaty by nemělo být to, že
vám vedení obce bude vykládat o svých plánech do budoucna, ale abychom si všichni společně
řekli, jak se nám tu žije, co se nám tu líbí, nelíbí, nebo co nám tu chybí. Přijměte, prosím, už
takto v předstihu pozvání alespoň touhle formou, bylo by skvělé, kdyby se nám i při této
příležitosti podařilo sál v kulturáku naplnit.
Pomalu by se nám pak měly začít rozbíhat práce na rekonstrukci stodoly na návsi na hasičskou
zbrojnici. Na tuto akci se nám podařilo získat přibližně 6,5 milionu z dotací Ministerstva vnitra
ČR a Libereckého kraje, celkové náklady projektu by se měly pohybovat okolo 8,2 milionů
korun. Druhou větší akcí by pak mělo být vybudování víceúčelového hřiště u základní a
mateřské školy, kde jsme zatím získali dotaci Libereckého kraje ve výši 300 tis. Kč a o další
příspěvek budeme žádat v průběhu zimy. Současně máme pak také třeba požádáno o dotaci na
traktor a další projekty budeme dále připravovat. Držte nám prosím dále palce, ať uspějeme.
Musím zde ale také zmínit jednu z negativních věcí, která nás v příštím roce čeká. Bude jí
zvýšení místního poplatku za svoz a lividaci komunálního odpadu ze současných 500,- Kč na
650,- Kč. Několik let se k tomuto nepopulárnímu opatření nikdo neodvážil. Náklady na platby
svozové společnosti, ale stále rostou a jistě budou. V současné chvíli se náklady na svoz
pohybují okolo 850,- Kč na osobu, z části tak bude obec svoz a likvidaci odpadu stále hradit ze
svého. I tohle bychom ale rádi do budoucna změnili a i když se to nemusí zdát úplně reálné,
uvažujeme o změně systému, který by dokonce mohl i náklady na likvidaci odpadů snížit. I o
tom si ale můžeme víc popovídat po novém roce v kulturáku.
S nadějnými vyhlídkami pro rok příští vám na závěr přeji, abyste co nejkrásněji prožili závěr
toho letošního úžasného roku – Roku republiky. Ať jsou pro vás adventní týdny, vánoční svátky
i konec roku opravdu dobou pohody, štědrý večer ať prožijete po boku těch, se kterými jste
nejraději a v příštím roce 2019 vám všem přeji hodně zdraví, štěstí, úspěchů a klidný život v
naší obci.
Ing. Jan Vacek
starosta obce

Vážení spoluobčané,
I já bych Vám ráda poděkovala za hlasy získané při volbách do zastupitelstev obcí, každého
hlasu si velmi vážím. Vím, že někteří kandidáti získali více hlasů než já, k čemuž jim gratuluji,
ale zároveň jim děkuji, že mě podpořili na ustavujícím zasedání při volbě místostarostky a
mohu tak v této funkci pokračovat i v následujícím volebním období. Gratuluji panu starostovi
ke znovuzvolení a těším se na spolupráci nejen s ním, ale i se všemi zvolenými zastupiteli,
kterým tímto též gratuluji.
Závěrem mi dovolte popřát Vám nejkrásnější svátky v roce především v kruhu rodinném, ať
máte úspěšný rok 2019, ať jste zdraví, šťastni a spokojeni v naší obci.
Soňa Starečková Postlová
místostarostka obce

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Rynoltice
Obecní úřad Rynoltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Rynoltice,
svolaného starostou obce Rynoltice v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání: Obec Rynoltice – zasedací místnost v budově základní školy č.p. 101, 1.patro
Den a čas konání: středa 12.12.2018 od 18:30 hodin.
Navržený program:
1.
Zahájení zasedání – volba návrhové a ověřovací komise, schválení programu
2.
Kontrola usnesení
3.
Majetkoprávní úkony
4.
Schválení určeného zastupitele ve věcech územního plánování
5.
Schválení OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6.
Schválení rozpočtu na rok 2019
7.
Schválení rozpočtového opatření č. 8/2018
8.
Informace starosty
9.
Diskuse
10.
Závěr
Usnesení č. 5/2018 z ustavujícího veřejného jednání
Zastupitelstva obce Rynoltice ze dne 31. 10. 2018
1) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Soňa Starečková
Postlová a Ing. Kristýna Holubová.
2) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Andrea
Schlösinger Ph. D. a p. Josef Gross.
3) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje program ustavujícího veřejného jednání
Zastupitelstva obce Rynoltice tak, jak byl vyvěšen na úřední desce.
4) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje veřejný způsob volby.
5) Zastupitelstvo obce Rynoltice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že
pro výkon starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
6) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje do funkce starosty obce Ing. Jana Vacka.

7) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje do funkce místostarostky obce p. Soňu Starečkovou
Postlovou.
8) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje do funkce člena rady obce p. Josefa Grosse.
9) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje do funkce člena rady obce Mgr. Petru Urbanovou.
10) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje do funkce člena rady obce Ing. Petra Schlösingera.
11) Zastupitelstvo obce Rynoltice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
12) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje do funkce předsedy finančního výboru p. Michala
Svobodu.
13) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje do funkce předsedy kontrolního výboru Mgr.
Andreu Schlösinger Ph. D.
14) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje členy finančního výboru ve složení: Ing. Kristýna
Holubová a Ing. Lenka Štibrányiová.
15) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje členy kontrolního výboru ve složení: p. Irena
Kubínková a p. Markéta Žatečková.
16) Zastupitelstvo obce Rynoltice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
830,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 1.11.2018 do dne 31.12.2019.
V případě náhradníka ode dne následujícího po dni složení slibu.
17) Zastupitelstvo obce Rynoltice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarostky jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce v maximální výši dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění.
Odměna bude poskytována ode dne 1.11.2018 do dne 31.12.2018, a ode dne 1.1.2019 v
maximální výši dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění.
18) Zastupitelstvo obce Rynoltice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce člena rady jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce v maximální výši dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění. Odměna bude
poskytována ode dne 1.11.2018 do dne 31.12.2019.
19) Zastupitelstvo obce Rynoltice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výborů zastupitelstva a komisí rady jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce v maximální výši dle Nařízení vlády č. 318/2017
Sb., v platném znění. Odměna bude poskytována ode dne 1.11.2018 do dne 31.12.2019.
20) Zastupitelstvo obce Rynoltice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce člena výborů zastupitelstva a komisí rady jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1.343,- Kč za měsíc. Odměna bude
poskytována ode dne 1.11.2018 do dne 31.12.2019.
21) Zastupitelstvo obce Rynoltice stanoví výši měsíčních odměn poskytovaných fyzickým
osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva
obce, komisí rady obce v následujících částkách:
Člen výboru/komise:
830,- Kč
Předseda komise:
2.757,- Kč
Odměny budou poskytovány ode dne 1.11.2018 do dne 31.12.2019.
22) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2018
Příjmy navýšeny o: 179.359,- Kč, Výdaje navýšeny o: 179.359,- Kč.
Usnesení č. 9/2018 z jednání Rady obce 13. 9. 2018
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1) bere na vědomí Podané nabídky v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce požární zbrojnice
Rynoltice – ZŘ2“ ze dne 12.9.2018.

2) schvaluje Pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise v rámci veřejné
zakázky „Rekonstrukce požární zbrojnice Rynoltice – ZŘ2“ ze dne 12.9.2018, a to 1.
STAVO-PRO Moravia Group, s.r.o., Domky 136, 46010 Liberec XX-Ostašov a 2. HM
Building.cz s.r.o., Křižanská 12, Liberec XXII-Horní Suchá, 460 10 Liberec. Nabídky
uchazečů budou dále posouzeny a hodnoceny dle celkové nabídkové ceny způsobem
stanoveným v Zadávací dokumentaci. Dne 20.9.2018, bude na základě doporučení hodnotící
komise rozhodnuto o výběru dodavatele na veřejném jednání zastupitelstva obce Rynoltice.
3) schvaluje Ukončení smlouvy o poskytnutí reklamních ploch SM-V 0135016 ze dne
19.3.2013, dohodou ke dni 30.9.2018 s Purum s.r.o., Národní 961/25, Praha 1, IČ:
62414402, z důvodu realizace projektu „Revitalizace hasičské zbrojnice Rynoltice“ na st.
p.č. 43/2, v k.ú. Rynoltice, od měsíce říjen 2018 a pověřuje starostu podpisem dohody o
ukončení smlouvy.
4) schvaluje Ukončení smlouvy o nájmu reklamní plochy ze dne 2.4.2014, dohodou ke dni
30.9.2018 s PROFI REGAL s.r.o., IČ: 25424629, z důvodu realizace projektu „Revitalizace
hasičské zbrojnice Rynoltice“ na st. p.č. 43/2, v k.ú. Rynoltice, od měsíce říjen 2018 a
pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení smlouvy.
5) bere na vědomí podanou nabídku ze dne 12.9.2018 pod č.j. 749/2018 na „Nájem
nebytových prostor v č.p. 163, Rynoltice“, variantu č. 1 a č. 2, od p. M. N., 471 25 Jablonné
v Podještědí, IČ: 72584734.
6) schvaluje Nájem nebytových prostor v č.p. 163, Rynoltice pro p. M. N., Jablonné v
Podještědí, IČ: 72584734, dle podané nabídky pod č.j. 749/2018 ze dne 12.9.2018, varianty
č. 2, na dobu určitou 2 roky, s tříměsíční výpovědní dobou, od 1.11.2018 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o nájmu části prostor budovy, která bude zpracována právním
zástupcem.
7) schvaluje Cenovou nabídku malířských a natěračských prací na opravu společných prostor
v bytovém domě č.p. 25, Rynoltice ve vlastnictví obce Rynoltice od p. J. K., Rynoltice, IČ:
12786985 (neplátce DPH) v celkové výši 31.200 Kč, pověřuje starostu uzavřením smlouvy
o dílo a jejím podpisem.
8) bere na vědomí Žádost č.j. 715/2018 ze dne 27.8.2018 o uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti od p. J. a R. M., 460 06 Liberec 6, v zastoupení p. E. H.
týkající se stavby vodovodní a energetické přípojky NN na p.p.č. 861/5, 1230/8 a 2241/2,
v k.ú. Rynoltice, ve vlastnictví obce Rynoltice.
9) schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti, s oprávněnými p. J. a R. M.,
460 06 Liberec 6, týkající se stavby vodovodní a energetické přípojky NN na p.p.č. 861/5,
1230/8 a 2241/2, v k.ú. Rynoltice, ve vlastnictví obce Rynoltice, dle předloženého návrhu a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
10) bere na vědomí Žádost č.j. 711/2018, ze dne 23.8.2018 o vydání stanoviska k dokumentaci
pro územní rozhodnutí stavby „Revitalizace Liberec – Česká Lípa (mimo)“, konkrétně pro
první část stavby v úseku Liberec – Mimoň (včetně) od zpracovatele projektové
dokumentace PRODEX s.r.o., organizační složka, Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2, IČ:
01761200, investor stavby SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1.
11) souhlasí se stavbou „Revitalizace Liberec – Česká Lípa (mimo)“, konkrétně s první částí
stavby v úseku Liberec – Mimoň (včetně), dle předložené projektové dokumentace, a to bez
připomínek, pro společnost PRODEX s.r.o., organizační složka, Perucká 2481/5, 120 00
Praha 2, IČ: 01761200, investora stavby SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1.
12) bere na vědomí Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Revitalizace Liberec – Česká Lípa
(mimo)“ od Ministerstva životního prostředí, Odboru výkonu státní správy V, 1. máje
858/26, 460 07 Liberec, s tím, že oznámení koncepce je vyvěšeno na úřední desce obecního
úřadu od 5.9.2018 do 21.9.2018 a každý tak může zaslat písemné vyjádření k tomuto

13)

14)
15)
16)

17)
18)
19)

20)

21)
22)

oznámení MŽP do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce
Libereckého kraje.
schvaluje zemědělský pacht pozemku p.č. 603/6, trvalý travní porost, o výměře 3000 m2, v
k.ú. Rynoltice pro JUDr. J. S., Praha, IČ: 66198828, za cenu 0,20 Kč/m2/rok, od 1.10.2018,
na dobu neurčitou, se splatností vždy do 15.5. kalendářního roku, za účelem ekologického
zemědělství na trvalém travním porostu a pověřuje starostu uzavřít pachtovní smlouvu.
nedoporučuje zastupitelstvu obce prodej pozemku p.č. 1826, ostatní plocha, část o výměře
cca 27 m2, v k.ú. Jítrava pro p. M. D., 460 15 Liberec.
bere na vědomí Žádost č.j. 698/2018 ze dne 22.8.2018 o pronájem pozemku p.č. 1831,
zahrada, o výměře 1349 m2, v k.ú. Rynoltice.
schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 1831, o výměře 1349 m2, zahrada, v
k.ú. Rynoltice, za minimální cenu 1 Kč/m2/rok, dle Ceníku obce Rynoltice schváleného
Zastupitelstvem obce dne 26.9.2017 usnesením č. 4/2017, v bodě 8).
bere na vědomí Žádost č.j. 743/2018 ze dne 11.9.2018 o prodej pozemku p.č. 198/13, lesní
pozemek, část o výměře cca 96 m2, v k.ú. Rynoltice (část obce Nová Starost).
schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 198/13, lesní pozemek, část o výměře
cca 96 m2, v k.ú. Rynoltice, za podmínek dle lesního hospodáře.
bere na vědomí Žádost č.j. 748/2018 ze dne 12.9.2018 o prodej pozemku p.č. 12, trvalý
travní porost, o výměře 579 m2, v k.ú. Jítrava. Pozemek je v současné době v pronájmu na
dobu neurčitou. Žádost bude předána k projednání na veřejné jednání ZO.
bere na vědomí Žádost č.j. 720/2018 ze dne 29.8.2018 o přidělení bytu z majetku obce od
p. D. U., 460 06 Liberec. Žadatelka bude zapsána do pořadníku pro přidělení bytu z majetku
obce Rynoltice.
schvaluje Předžalobní upomínku pro p. J. S., Cvikov, IČ: 06190880 ve věci Pohledávky za
nebytový prostor č.p. 163, v k.ú. Rynoltice.
schvaluje Příspěvek na stravování pro členy okrskových volebních komisí při volbách do
Zastupitelstva obce Rynoltice, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018 ve výši 80,Kč/osoba/den z rozpočtu obce Rynoltice.
Usnesení č. 10/2018 z jednání Rady obce 9. 10. 2018

Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1) schvaluje Cenovou nabídku ze dne 3.10.2018 na zpracování žádosti o dotaci na projekt
„Nákup lesního traktoru s příslušenstvím“ od Ing. Lukáš Lánský Alky, Praha 9, IČ:
75883635 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu uzavřením Smlouvy o dílo za
každou část předmětu nabídky.
2) schvaluje Pronájem pozemku p. č. 1831, o výměře 1349 m2, zahrada, v k.ú. Rynoltice, pro
Ing. arch. J. B., 592 42 Jimramov a p. M. V., 120 00 Praha 2, od 15.10.2018 na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, za částku 1,- Kč/m2/rok a pověřuje starostu uzavřít
smlouvu o nájmu pozemku.
3) bere na vědomí Žádost č.j. 755/2018 ze dne 17.9.2018 o stanovisko obce k PD stavby
„Rynoltice – Polesí, ČOV pro objekt č.p. 28 v k.ú. Polesí u Rynoltic“ od žadatele Ing. V.
K., projekce, kalkulace a realizace staveb, IČ: 86859676 (investor P. P., Polesí).
4) souhlasí se stavbou „Rynoltice – Polesí, ČOV pro objekt č.p. 28 v k.ú. Polesí u Rynoltic“
dle předložené projektové dokumentace pro zástupce, na základě plné moci ze dne
15.7.2018 Ing. V. K., Jablonné v Podještědí, IČ: 86859676 (investor p. P. P., Polesí).
5) schvaluje Výroční zprávu za školní rok 2017/2018 příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Rynoltice, okres Liberec, Rynoltice 200, 463 55, a to bez výhrad. Rada
obce doporučuje zveřejnění výroční zprávy po anonymizaci osobních údajů osob, na
webové stránky ZŠ a MŠ Rynoltice.

6) schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2018 „Rynoltice – oprava válečného hrobu
obětem 2. světové války“ se zhotovitelem Pavel Kytka, V předpolí 289/13, 100 00 Praha
10-Strašnice, IČ: 02814200.
7) bere na vědomí Žádost č.j. 803/2018 ze dne 9.10.2018 o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4007657/VB/01, od RYDVAL ELEKTRO s.r.o.,
plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 25298194, týkající se kabelového
vedení NN na p.p.č. 1956/1, v k.ú. Rynoltice, ve vlastnictví obce Rynoltice.
8) schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene–služebnosti č. IP-12-4007657/VB/01, s
oprávněným ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035;
zastoupená společností RYDVAL-ELEKTRO s.r.o., se sídlem Plk. Truhláře 114, 512 51
Lomnice nad Popelkou, IČ: 25298194 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 11/2018 z jednání Rady obce 6. 11. 2018
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1) schvaluje vypsání poptávkové řízení na záměr „Likvidace železných prvků v areálu Osevy
Rynoltice“.
2) bere na vědomí Žádost č.j. 884/2018 ze dne 5.11.2018 o ukončení pronájmu Kulturního
domu Rynoltice dohodou k 31.10.2018 od nájemce p. M. H., Liberec, IČ: 43195130.
3) schvaluje Ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 16.11.2017
(Kulturní dům Rynoltice č.p. 221), dohodou ke dni 7.11.2018 s p. M. H., Liberec, IČ:
43195130.
4) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor restaurace k provozování
hostinské činnosti v budově č.p. 221, st.p.č. 372, v k.ú. Rynoltice dle předloženého návrhu
zpracovaného ve spolupráci s JUDr. Ivanem Kopeckým včetně návrhu nájemní smlouvy,
která by měla být zájemci přijata bez výhrad.
5) bere na vědomí Žádost č.j. 885/2018 ze dne 6.11.2018 o vyjádření k existenci obecních sítí
v oblasti stavby „Zahradní domek s přístřeškem na p.p.č. 162, 166/10, v k.ú. Rynoltice“ a
žádost č.j. 886/2018 ze dne 6.11.2018 o souhlas s výše uvedenou stavbou od žadatele p. L.
A., DiS, Projektové práce ve stavebnictví, Varnsdorf, IČ: 74724509 (investor Bc. D. H.,
Rynoltice a p. M. R., Nový Bor).
6) souhlasí se stavbou „Zahradní domek s přístřeškem na p.p.č. 162, 166/10, v k.ú. Rynoltice“
dle předložené projektové dokumentace a situačního výkresu pro zplnomocněného zástupce
p. L. A., DiS, Projektové práce ve stavebnictví, Varnsdorf, IČ: 74724509 (investor Bc. D.
H., Rynoltice a p. M. R., Nový Bor) a zároveň bere na vědomí vyjádření starosty k existenci
obecních sítí včetně situační mapy sítí v oblasti stavby
7) bere na vědomí udělení souhlasu k žádosti pod č.j. 861/2018 ze dne 26.10.2018
s vybudováním montované tunelové haly na p.p.č. 375/5, v k.ú. Rynoltice, za podmínek
uvedených v žádosti, tj. v uvedených rozměrech a vzhledem, který nebude rušit krajinný ráz
(barva exteriéru tmavě zelená), pro M. S. DiS, Rynoltice.
8) bere na vědomí Žádost č.j. 865/2018 (p. J. P. a p. R. P.) ze dne 29.10.2018 o pronájem
pozemku p.č. 1714/10, ostatní plocha, část o výměře cca 55 m2, v k.ú. Jítrava.
9) schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 1714/10, část o výměře cca 55 m2,
ostatní plocha, v k.ú. Jítrava, za minimální cenu 1 Kč/m2/rok, dle Ceníku obce Rynoltice
schváleného Zastupitelstvem obce dne 26.9.2017 usnesením č. 4/2017, v bodě 8)
10) bere na vědomí Žádost č.j. 858/2018 (p. O. Š.) ze dne 24.10.2018 o prodej pozemků p.č.
2249/1, zahrada, o výměře 164 m2 a p.č. 2248, zahrada, o výměře 156 m2, vše v k.ú.
Rynoltice.

11) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 2249/1, zahrada, o výměře 164 m2 a p.č.
2248, zahrada, o výměře 156 m2, vše v k.ú. Rynoltice. Ve zveřejněném záměru bude
uvedena minimální kupní cena za stavební pozemek, tj. 1 m2 od 250,- Kč dle Zásad prodeje
pozemků ve vlastnictví obce Rynoltice schválené Zastupitelstvem obce dne 26.9.2017
usnesením č.4/2017, v bodě 9).
12) bere na vědomí předložený Návrh rozpočtu na rok 2019 od příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Rynoltice, okres Liberec, Rynoltice 200, 463 55 v celkové
výši 8.532.000,- Kč, z toho příspěvek na provoz z rozpočtu obce ve výši 2.010.000,- Kč a
příspěvek z Krajského úřadu ve výši 5.734.000,- Kč. Rada obce doporučuje zastupitelstvu
obce Rynoltice schválit návrh rozpočtu na provoz, v rozpočtu obce na rok 2019. Zároveň
rada obce bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Rynoltice, okres Liberec, na období 2020-2021.
13) bere na vědomí vydaný platební rozkaz ze dne 8.10.2018, č.j. 26C 275/2018-34, pro
Základní školu a Mateřskou školu Rynoltice, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ:
72741686 od společnosti Energie Pro, s.r.o., IČ: 24701921, v zastoupení JUDr. V.V.,
advokátkou, se sídlem Vodičkova 40, 110 00 Praha 1 a podání odporu proti vydanému
platebnímu rozkazu (žalobě) u nalézacího soudu dne 25.10.2018.
14) zřizuje 2 komise rady obce, a to Kulturní komisi a Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ).
15) schvaluje do funkce předsedy Kulturní komise neuvolněného zastupitele p. Martina Kotka,
a to ode dne 6.11.2018.
16) schvaluje do funkce předsedy Sboru pro občanské záležitosti p. Věru Mádrovou, a to ode
dne 6.11.2018.
17) schvaluje členy Kulturní komise ve složení: p. Lucie Vacková a p. Pavel Holec, a to ode
dne 6.11.2018.
18) schvaluje členy Sboru pro občanské záležitosti ve složení: p. Květoslava Chvalovská,
p. Emílie Krajhanzlová, p. Irena Kubínková, Bc. Martina Patková, a to ode dne 6.11.2018.
19) schvaluje Změnu rozpisu rozpočtu č. 1 v paragrafu Komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené. Důvodem je nákup vánočního osvětlení na vánoční stromy před OÚ.
SPOZ
V měsíci prosinec oslaví své životní jubileum:
paní Libuše Vyhlasová
pan Petr Krajhanzl

pan René Zábrodský

V měsíci lednu oslaví své životní jubileum:
pan Jiří Koprnický
pan Vladimír Valta

paní Anna Mocová
pan Josef Matýsek
Gratulujeme!!!!!!

Vánoční posezení pro seniory
Ve čtvrtek 13.12.2018 zveme všechny seniory od 16.30 hodin do Kulturního domu
v Rynolticích na vánoční posezení. Vystoupí skupina „Jizerský bodlák“ – skotské tance a
vystoupí finalisté Mistrovství ČR – junioři, Jan Kolařík a Monika Martinů – standardní a
latinskoamerické tance. K tanci i poslechu zahraje skupina C-Styl. Občerstvení zajištěno.
Svoz: Jítrava (u hotelu Podkova) – 16.15 hod., Polesí (u koupaliště) – 16.20 hod.
Předpokládaný odvoz ve 20 hodin.

Pozvánka na veřejnou debatu
Jak chceme žít mezi kopci? Přijďte na kus řeči!
Tušíte už, co budete dělat v pátek 25. ledna vpodvečer a v sobotu
26. ledna odpoledne? Ještě ne? Udělejte si tedy čas a přijďte na kus
řeči! Skupinka dobrovolníků se již od září schází, aby připravila
pěkné prostředí a pozvala vás na sousedské popovídání o
současnosti a budoucnosti Rynoltic, Nové Starosti, Jítravy, Polesí a
Černé Louže.
O čem se bude diskutovat? O všem, co považujete pro život v
obci za důležité. Základních témat k diskusi je asi osm a navzájem
spolu souvisejí: vedení obce, účast občanů na věcech veřejných,
vztahy v obci, bezpečnost, kultura, spolky, volný čas, kulturní
dědictví a tradice, vzdělání a sociální služby, příroda a krajina
okolo nás (povodně, přírodní zdroje, životní prostředí), ekonomická
základna v obci, vybavení a infrastruktura obce, naše obec jako
součást okolního světa.
Jak bude setkání probíhat? Debatujeme všichni společně i v menších skupinkách, ve kterých
má každý dost prostoru mluvit o tom, co je pro něj důležité. Diskusi řídí hlavní vedoucí a jeho
kolegové tak, aby všichni dostali slovo a abychom v čase, který máme k dispozici, stačili
probrat vše důležité. Od obecných témat dospějeme k návrhu konkrétních opatření, jak využít
to nejlepší, co v obci máme, i jak řešit to, co nás nejvíc trápí. Cílem je zajistit, abychom v
diskusi na nic důležitého nezapomněli, využili společný čas co nejlépe, všichni měli stejnou
možnost přispět k diskusi a být slyšeni.

Kdo chce, může přijít jen na část jednání. Nejlepší ovšem je zúčastnit se celé debaty v pátek
i v sobotu, protože na sebe navazují. Porozumíte pak lépe všemu, o čem se mluví, máte
všechny informace, dozvíte se nové věci, znáte názory ostatních účastníků, máte víc možností
nabídnout k diskusi to, co vy sami považujete za důležité.
Kdo by se měl setkání zúčastnit? Všichni! Čím více lidí, čím více různých názorů, tím lépe.
Život v obci se týká všech obyvatel i chalupářů. K tématům, o kterých budeme mluvit, mají co
říct všichni: rodiče, děti, staří, mladí, maminky, podnikatelé, nezaměstnaní, sportovci, učitelé,
věřící, obyvatelé všech částí obce, chalupáři…Všichni jsou stejně důležití a potřební.
Proč bychom měli přijít? Chceme se setkat se s lidmi, se kterými jsme se možná už dlouho
neviděli, i když žijeme v jedné obci. Dozvědět se něco nového. Upozornit na konkrétní
problém. Představit ostatním zajímavý nápad, který nosím v hlavě. Trochu si zanadávat (v
mezích pravidel). Pochválit všechno pěkné a dobré a ujistit se, že to ostatní taky vidí.
Navrhnout změny, které v obci považuji za potřebné. Okouknout, co se to vlastně děje: odejít
můžu vždycky.
Těší se na Vás přípravný tým

FK RYNOLTICE

FK RYNOLTICE - PODZIM 2018
I.A třída
I.B třída západ
Kolo Datum

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

11.8.
18.8.
25.8.
1.9.
8.9.
15.9.
22.9.
30.9.
6.10.
13.10.
20.10.
27.10.
3.11.
11.11.
17.11.

Rynoltice
Košťálov
Rynoltice
Pěnčín u Jbc
Rynoltice
Hejnice
Rynoltice
Mšeno Jbc
Rynoltice
Kr.Studánka
Rynoltice
Mimoň
Rynoltice
VTJ Rapid
Rynoltice

Desná
Rynoltice
Lomnice
Rynoltice
Stráž p.R.
Rynoltice
Ruprechtice
Rynoltice
Semily
Rynoltice
Doubí
Rynoltice
Jenišovice
Rynoltice
Horní Branná

Výsledek
5:1 (1:0)
2:3 (1:1)
5:2 (2:0)
2:2 (1:2)
4:1 (4:1)
0:2 (0:1)
3:0 (2:0)
5:1 (4:0)
3:2 (2:0)
2:3 (1:2)
2:2 (1:0)
2:0 (1:0)
2:2 (2:1)
0:2 (0:1)
2:1 (0:1)

FK RYNOLTICE B - PODZIM 2018
Okresní přebor
I.B třída západ
Kolo Datum

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

19.8. Rynoltice B
26.8. Višňová B
2.9. Rynoltice B
8.9. Raspenava
16.9. B.Kostel B
23.9. Rynoltice B
29.9. Chotyně
7.10. Rynoltice B
13.10. Nová Ves
21.10. Rynoltice B
27.10. Machnín
4.11. Rynoltice B
11.11. Hrádek B

Stráž n.N. B
Rynoltice B
Frýdlant B
Rynoltice B
Rynoltice B
Bulovka
Rynoltice B
Dolní Řasnice
Rynoltice B
Český Dub
Rynoltice B
N. Město A
Rynoltice B

Výsledek
2:4 (1:1)
4:1 (3:0)
3:1 (1:0)
4:1 (2:0)
2:3 (1:2)
5:1 (3:1)
2:4 (1:2)
2:1 (1:1)
3:2 (2:2)
3:2 (2:2)
0:3 (0:1)
3:2 (0:2)
0:1 (0:1)

Po podzimní části soutěžního ročníku 2018/2019 je „A“ tým na 3. místě v tabulce a
„B“ tým na 3. místě v tabulce.

FK RYNOLTICE přeje všem sponzorům, fotbalovým příznivcům, rodičům
přípravky a hráčům, klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně
úspěchů v novém roce 2019.

