
       PRO VÁS 

MK ČR E 11824  ročník – V                      měsíc září - říjen   2018  číslo  9 -10 

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, 
 
léto uteklo jako voda a nám skoro stejně tak rychle utekly poslední 4 roky. 
Doufám, že jste si dosyta užili sluníčka, podzim je tu v plné síle a s ním jsou tu i 
očekávané volby do zastupitelstva obce, které se konají již tento pátek a sobotu 5. 
a 6. října a já bych vás k nim velmi rád alespoň tímto způsobem pozval. 
 
Ať už poputují vaše hlasy komukoliv, budeme rádi, když přijdete a dáte nám 
najevo, jak jste s naší prací spokojení. Pro sdružení nezávislých kandidátů, které s 
paní místostarostkou zastupujeme, minulé volby nebyly vítězné, ale jsem moc 
rád, že se společně se zvolenými zastupiteli z ostatních kandidátek podařilo 
vytvořit fungující a hlavně spolupracující celek. Samozřejmě, že jsme nebyli vždy 
jednotní v názorech, ale skoro pokaždé jsme se dokázali domluvit, přijmout 
potřebná rozhodnutí a posouvat naši práci dál. Nebude snad znít moc troufale, 
když napíšu, že její výsledky jsou za námi vidět. Na druhou stranu je i spousta 
věcí, které se dosud nepovedla a na kterých bychom chtěli dále pracovat. Úděl to 
není jednoduchý, ale je to naše volba.  
 
Přestože za posledních několik volebních období můžete vybírat jen ze dvou 
kandidátek, jsem moc rád, že se pořád najdou v obci lidi, kteří pro ni chtějí 
pracovat, a věřím, že ať už dopadnou volby jakkoliv, podaří se tu znovu sestavit 
fungující a spolupracující zastupitelstvo, které bude naši obec posouvat dál. 
 
Přijďte v pátek a v sobotu do volebních místností v Rynolticích a v Jítravě. Dejte 
nám vědět svůj názor na současné dění v obci. Vašeho hlasu si budeme velice 
vážit. 
 
 
 Ing. Jan Vacek 
 starosta obce 



USNESENÍ č. 3/2018 
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice ze dne 26. 6. 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: Mgr. Karel Mařík a 

Ing. Petr Schlösinger. 
3) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Rynoltice tak, 

jak byl vyvěšen na úřední desce. 
4) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej části pozemku p.č. 1923/5, vodní plocha, 
část o výměře cca 70 m2, v k.ú. Jítrava, pro p. J. K., Jítrava, 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). 

5) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej pozemků p.č. 100, zahrada, část o výměře 
cca 48 m2; p.č. 101, ostatní plocha, část o výměře cca 33 m2; p.č. 1958/59, ostatní plocha, 
část o výměře cca 19 m2 a p.č. 1958/7, ostatní plocha, část o výměře cca 13 m2, vše v k.ú. 
Rynoltice, pro p. J. S., Rynoltice, p.č. 100 za cenu 60,- Kč/m2 a p.č. 101, 1958/59, 1958/7 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). 

6) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek st. p. č. 331 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 579 m2, včetně zemědělské stavby (stodoly) bez 
č.p./č.e., v k.ú. Rynoltice, za minimální cenu, kterou obec nechá zjistit vlastním znaleckým 
posudkem. 

7) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Hrádecko-
Chrastavsko za rok 2017, schválený na jednání členské schůze Mikroregionu Hrádecko - 
Chrastavsko dne 19.6.2018. 

8) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Mezi kopci za 
rok 2017, schválený na jednání členské schůze Mikroregionu Mezi kopci dne 17.5.2018. 

9) Zastupitelstvo obce Rynoltice souhlasí z titulu vlastníka pozemků p. č. 1391/7, 1393/4, 
2144/2, vše v k.ú. Rynoltice a p. č. 1209, v k.ú. Lvová s umístěním stavby „Cyklostezka 
podél silnice I/13 v úseku Lvová-Rynoltice (Liberecký kraj)“ a zároveň souhlasí s trasou 
této stavby dle předloženého situačního výkresu.  

10) Zastupitelstvo obce Rynoltice souhlasí s předběžným záměrem „Domovní čistírny 
odpadních vod“, lokality Rynoltice – varianty č. 2 dle předloženého návrhu a zároveň 
souhlasí s jeho pokračováním ve spolupráci s projektantem Ing. Tomášem Grübelem. 

11) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci 103. 
výzvy Ministerstva životního prostředí, Operačního programu životního prostředí 2014-
2020, prioritní osy č. 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Specifický cíl 
3.1 Prevence vzniku odpadů, na projekt „Centrum pro opětovné použití výrobků v obci 
Rynoltice“. V případě získání podpory zastupitelstvo obce souhlasí s vyčleněním finančních 
prostředků na spoluúčast. 

12) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje stanovisko pro Energii Pro s.r.o., U Sluncové 
666/12a, 180 00 Praha 8 ve věci Výzva k úhradě smluvní pokuty za období 2018-2019, s 
tím, že v minulosti byly závazky obce Rynoltice a Základní školy a Mateřské školy 
Rynoltice, příspěvkové organizace splněny a není proto žádný právní ani věcný důvod 
k dalším platbám. 

13) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2018  
Příjmy navýšeny o: 257.252,- Kč, Výdaje navýšeny o: 307.670,- Kč, Financování: 50.418,- 
Kč. 



USNESENÍ č. 4/2018 
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice ze dne 20. 9. 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: p. Jiří Postl a p. 

Ondřej Špaček. 
3) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Rynoltice tak, 

jak byl vyvěšen na úřední desce. 
4) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej pozemků p.č. 1746, ostatní plocha, o výměře  

90 m2; p.č. 107, zahrada, část o výměře cca 463 m2; p.č. 108, trvalý travní porost, o výměře 
47 m2; p.č. 105/3, zahrada, o výměře 18 m2 a p.č. 1745, ostatní plocha, část o výměře cca 62 
m2, vše v k.ú. Jítrava, pro p. L. K., Jítrava, p.č. 107, 105/3 za cenu 60,- Kč/m2 a p.č. 108, 
1746, 1745 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).  

5) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej p.p.č. 1714/10, ostatní plocha, část o výměře 
cca 40 m2 (dříve oploceno, přilehlá část k č.p 37), v k.ú. Jítrava, pro p. J. P. a p. R. P., Jítrava, 
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).  

6) Zastupitelstvo obce Rynoltice neschvaluje prodej pozemku p.č. 1826, ostatní plocha, část o 
výměře cca 27 m2, v k.ú. Jítrava, pro p. M. D., Liberec. Zastupitelstvo obce Rynoltice 
doporučuje směnu pozemku. 

7) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí Žádost č.j. 748/2018 (p. M. P.) 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, zastupitelstvo obce nemá v 
úmyslu pozemek prodávat. 

8) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje účast v elektronické dražbě dne 3.10.2018, ve 13. 
hod., k nabytí pozemku p.č. 18/2, zahrada, v k.ú. Jítrava, podíl ½, po kterém vede obecní 
komunikace, za cenu nejnižšího podání ve výši 6.667,-  Kč. 

9) Zastupitelstvo obce Rynoltice nesouhlasí s převzetím úseku silnice od staničení 0,000 km do 
staničení 1,067 km, silnice ev. číslo III/2718, nacházející se na pozemcích p.č. 2077 a p.č. 
2086/1 v k.ú. Polesí u Rynoltic, od Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové 
organizace, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6. Zastupitelstvo obce silnici převezme 
do své správy po opravě vodovodního řadu a po opravě povrchu. 

10) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje zařazení návrhů č. 1, 2, 3, 4 (část), 5, 6, 7, 8, 9, 10 
do nového územního plánu Rynoltice. 

11) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Dohody o vytvoření společného školského 
obvodu spádové základní školy pro II. stupeň, jejíž činnost vykonává Základní škola a 
Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí, IČ: 46750321 s Městem Jablonné v 
Podještědí, se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí, tak, aby žáci mohli 
nastoupit do školního vyučování od školního roku 2019/2020, tj. od 2.9.2019. 

12) Zastupitelstvo obce Rynoltice rozhoduje o vyloučení účastníka zadávacího řízení STAVO-
PRO Moravia Group s.r.o., Domky 136, 460 10 Liberec XX – Ostašov v rámci veřejné 
zakázky – Rekonstrukce požární zbrojnice Rynoltice. 

13) Zastupitelstvo obce Rynoltice rozhoduje o výběru dodavatele HM Building.cz s.r.o., 
Křižanská 12, 460 10 Liberec v rámci veřejné zakázky – Rekonstrukce požární zbrojnice 
Rynoltice a pověřuje starostu podpisem smlouvy na výše uvedenou zakázku za nabídkovou 
cenu 7 163 571,80 Kč bez DPH (8 667 921, 88 Kč vč. DPH). 



14) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje dle předloženého návrhu Příkazní smlouvu na akci 
Rynoltice – likvidace odpadních vod pro č.p. 233, 234 a 235, dle Výzvy 17/2017 MŽP pro P. 
V. G., Jablonec nad Nisou, IČ: 72661216 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.  

15) Zastupitelstvo obce Rynoltice souhlasí s předběžným záměrem „Domovní čistírny 
odpadních vod“, o rozšíření lokality Rynoltice – varianty č. 2, o lokalitu Nová Starost. 

16) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje vstup do spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z.s., 
pověřuje starostu k zastupování obce v orgánech spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z.s. 
a bere na vědomí znění Stanov spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z.s. 

17) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 10. 
7. 2018. 

18) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí spojení voleb do zastupitelstva obce na 
období 2018/2022 s volbami do Osadního výboru Jítrava. 

19) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje upravené Rozpočtové opatření č. 5/2018  
Příjmy navýšeny o: 68.015,- Kč, Výdaje navýšeny o: 68.015,- Kč. 

    
 

Usnesení č. 7/2018 z jednání Rady obce 11. 7. 2018 
 
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení: 
1) schvaluje Objednávku na služby v rámci projektu „Tvorba vize komunity obce Rynoltice a 

Den Země 2018“ u dodavatele p. B. Hušková, Chrastava, IČ: 64030482, v celkové ceně 
61.620,- Kč včetně DPH. Z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu č. 2.6 – Podpora 
místní Agendy 21 bude na tento projekt poskytnuta účelová dotace ve výši 43.337,- Kč, 
spolufinancování ve výši 18.283,- Kč. 

2) schvaluje uzavření hromadné licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 
VP_2018_107234 s OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., Čs. 
Armády 20, 160 56 Praha 6, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této 
smlouvy.  

3) schvaluje uzavření Smluvní doložky o zpracování osobních údajů ke Smlouvě o spolupráci 
na projektu „Připojení knihoven okresu Liberec do regionálního knihovního systému 
Clavius REKS“ se zpracovatelem Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková 
organizace, se sídlem Rumjancevova 1362/1, 460 01 Liberec 1, IČ: 00083194, dle 
předloženého návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem. 

4) schvaluje Cenovou nabídku ze dne 15.6.2018 na opravu venkovního posezení u KD 
Rynoltice od p. K. Vodička, Liberec, IČ: 74556860 (neplátce DPH) ve výši 13.333,- Kč.  

5) bere na vědomí Výzvu k likvidaci invazního druhu – křídlatky na p.p.č. 1110 a 1107/3 v 
k.ú. Polesí u Rynoltic od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, se sídlem Kaplanova 
1931/1, 148 00 Praha 11, Regionální pracoviště Liberecko, Správa CHKO Lužické hory, 
Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí a souhlasí, aby opatření specifikované ve Výzvě 
provedl/prováděl v termínu do 15.10.2018-2022 orgán ochrany přírody či jím vybraný 
zhotovitel a vzdává se tak práva na podání námitek proti Výzvě. 

6) bere na vědomí Zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Rynoltice a 
části k.ú. Polesí u Rynoltic veřejnou vyhláškou č.j. SPU 252898/2018/Ska, a to ke dni 
13.6.2018, od Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, 
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec, U Nisy 745/6a, 460 57 
Liberec 3. 

7) bere na vědomí Žádost č.j. 572/18 ze dne 3.7.2018 o prodej pozemku p.č. 1714/10, ostatní 
plocha, část o výměře cca 95 m2, v k.ú. Jítrava. 

8) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1714/10, ostatní plocha, část o výměře 
cca 95 m2, v k.ú. Jítrava. 



9) bere na vědomí Žádost č.j. 475/17 ze dne 30.6.2017 o prodej pozemku p.č. 1746, ostatní 
plocha, o výměře  90 m2, v k.ú. Jítrava. Žádost č.j. 476/17 ze dne 30.6.2017 o prodej 
pozemků p.č. 107, zahrada, část o výměře 463 m2; p.č. 108, trvalý travní porost, o výměře 
47 m2, vše v k.ú. Jítrava. Žádost č.j. 507/18 ze dne 20.6.2018 o prodej pozemků p.č. 105/3, 
zahrada, o výměře 18 m2; p.č. 1745, ostatní plocha, část o výměře cca 62 m2, vše v k.ú. 
Jítrava.   

10) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 1746, ostatní plocha, o výměře  90 m2; 
p.č. 107, zahrada, část o výměře 463 m2; p.č. 108, trvalý travní porost, o výměře 47 m2; p.č. 
105/3, zahrada, o výměře 18 m2 a p.č. 1745, ostatní plocha, část o výměře cca 62 m2, vše v 
k.ú. Jítrava. 

11) schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene–služebnosti č. IV-12-4014735/VB/07,       s 
oprávněným ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035; 
zastoupený společností RYDVAL-ELEKTRO s.r.o., se sídlem Plk. Truhláře 114, 512 51 
Lomnice nad Popelkou, IČO: 25298194 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu 
podpisem této smlouvy. 

12) schvaluje cenovou nabídku ze dne 03/2018 na Veřejné osvětlení v části obce Polesí - 
nasvětlení obslužné komunikace od společnosti ELMAR, Žitavská 407, 463 34 Hrádek n.N. 
ve výši 19.482,- Kč včetně DPH. 

13) bere na vědomí Podání na zahájení řízení ve věci zásahu do pokojného stavu dle § 5 , resp. 
§ 12, zák.č. 89/2012 Sb. proti p. M. D., Aloisina Výšina 632/108, Liberec, pod č.j. 527/18 ze 
dne 2.7.2018, od zplnomocněného zástupce p. L. D., Vaňurova 814/12a, Liberec a p. P. Š., 
Rynoltice č.e. 41 a ukládá starostovi odpovědět na toto podání. 

14) schvaluje Nabídku odškodnění od firmy DATABOX s.r.o., Hrazená 906/10, 460 07 Liberec 
7, za nedorozumění v podobě roční spolupráce s portálem www.ziveobce.cz zdarma. 

15) bere na vědomí Oznámení ze dne 4.7.2018 ve věci Silnice III/2718 k vyřazení, nacházející 
se na pozemcích p.č. 2077 a p.č. 2086/1 v k.ú. Polesí u Rynoltic, v úseku od staničení 0,000 
km do staničení 1,067 km, od Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové 
organizace, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6. 

16) schvaluje uzavření Příkazní smlouvy č. 3005201801 s příkazníkem TNT Consulting s.r.o., 
se sídlem Kpt. Stránského 978/13, 198 00 Praha 14 – Černý Most, IČ: 25528114 dle 
předloženého návrhu, jejíž předmětem je zajištění podání žádosti o dotaci z Operačního 
programu životního prostředí – specifický cíl 3.1, Prevence vzniku odpadů, výzva č. 103, na 
projekt „Centrum pro opětovné použití výrobků v obci Rynoltice“ a zároveň schvaluje plnou 
moc k zastupování ve všech záležitostech a jednáních souvisejících s podáním žádosti o 
dotaci a s vyřízením dotace a pověřuje starostu jejich podpisem. 

17) schvaluje zveřejnění Výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce „Rekonstrukce požární 
zbrojnice Rynoltice“ dle předloženého návrhu, v termínu od 12.7.2018 do 1.8.2018 do 16. 
hod. 

 
Usnesení č. 8/2018 z jednání Rady obce 20. 8. 2018 

 
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení: 
1) bere na vědomí Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky 

„Rekonstrukce požární zbrojnice Rynoltice“ vydané dne 2.8.2018. 
2) schvaluje zveřejnění Výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce „Rekonstrukce požární 

zbrojnice Rynoltice – ZŘ2“ dle předloženého návrhu, v termínu od 21.8.2018 do 12.9.2018 
do 16. hod. 

3) neschvaluje zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor (bývalý objekt kotelny, 
budova bez č.p. a č.e.)  na st.p.č. 433, o celkové výměře 86 m2, v k.ú. Rynoltice a tím 
nesouhlasí s pronájmem uvedeného prostoru pro p. P. S., Rynoltice. 



4) schvaluje zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor sloužící k podnikání, v přízemí 
domu č.p. 163, obec Rynoltice, stojící na pozemku st.p.č. 371/2, v k.ú. Rynoltice. Doba 
pronájmu neurčena, předpokládaný počátek nájmu od 1.10.2018. Záměr bude vyvěšen do 
12.9.2018 12.hod. Nabídky budou na obec doručeny v uzavřené obálce s popiskem „Nájem 
nebytových prostor v č.p. 163, Rynoltice“.  

5) bere na vědomí Žádost č.j. 689/18 ze dne 20.8.2018 o prodej pozemku p.č. 1826, ostatní 
plocha, část o výměře cca 27 m2, v k.ú. Jítrava. 

6) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1826, ostatní plocha, část o výměře cca 
27 m2, v k.ú. Jítrava. 

7) bere na vědomí Žádost č.j. 669/18 ze dne 13.8.2018 o prodej pozemku st.p.č. 194/3, 
zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 3260 m2, v k.ú. Rynoltice. 

8) bere na vědomí Připomínky č.j. 683/18 ze dne 16.8.2018 k návrhu výroku územního 
rozhodnutí týkající se výstavby 6 RD v obci Rynoltice, vydaném MÚ Hrádek nad Nisou, 
Odbor stavební a životního prostředí, pod č.j.4209/2018-UŘ-501/2018/RAM od p. M. V. a 
p. Z. V., Rynoltice, p. I. K, Rynoltice  a p. M. S., Rynoltice. 

9) nedoporučuje zastupitelstvu obce prodej p.p.č. 1714/10, ostatní plocha, část o výměře cca 
95 m2, v k.ú. Jítrava pro p. J. P. a p. R. P., Jítrava.   

10) doporučuje zastupitelstvu obce prodej pozemků p.č. 1746, ostatní plocha, o výměře  90 m2; 
p.č. 107, zahrada, část o výměře cca 463 m2; p.č. 108, trvalý travní porost, o výměře 47 m2; 
p.č. 105/3, zahrada, o výměře 18 m2 a p.č. 1745, ostatní plocha, část o výměře cca 62 m2, 
vše v k.ú. Jítrava, pro p. L. K., Jítrava, p.č. 107, 105/3 za cenu 60,- Kč/m2 a p.č. 108, 1746, 
1745 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).. 

11) bere na vědomí Žádost č.j. 587/18 ze dne 12.7.2018 o pacht pozemku p.č. 603/6, trvalý 
travní porost, o výměře 3000 m2, v k.ú. Rynoltice  a p.č. 626/20, o výměře 416 m2, v k.ú. 
Jítrava. 

12) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat pozemek p. č. 603/6, trvalý travní porost, o 
výměře 3000 m2, v k.ú. Rynoltice, za minimální cenu 0,20 Kč/m2, dle Ceníku obce 
Rynoltice schváleného Zastupitelstvem obce dne 26.9.2017 usnesením č. 4/2017, v bodě 8). 
U pozemku p.č. 626/20, v k.ú. Jítrava probíhají pozemkové úpravy, zveřejnění záměru 
pachtu je možné až po jejich dokončení.. 

13) bere na vědomí Výzvu k odstranění plastových kontejnerů na tříděný odpad v části obce 
Jítrava od Dvorec Jítrava, Jítrava 5, Rynoltice 463 53 a zároveň rada obce upozorňuje na 
umístění reklamních tabulí (billboardů) nacházejících se na p.p.č. 2016/3, v k.ú. Rynoltice, 
bez souhlasu vlastníka a žádá tak o stanovisko, jak došlo k jejich umístění. 

14) bere na vědomí Žádost č.j. 639/18 ze dne 26.7.2018 o vyjádření ke stavbě LB_Rynoltice 
ppč. 1672/7, vNN z hlediska sítí ve správě obce a souhlas se stavbou od společnosti 
LAMAL s.r.o., IČ. 25035665, Pertoltice pod Ralskem 72, 471 24 Mimoň a zároveň bere na 
vědomí vyjádření starosty k této žádosti z hlediska vlastnictví sítí, a to že na PB 114 je 
umístěna lampa a vedení VO a předpokládá se, že stavba nebude mít na její umístění vliv. 

15) souhlasí se stavbou LB_Rynoltice ppč. 1672/7, vNN dle předloženého situačního výkresu 
pro společnost LAMAL s.r.o., IČ: 25035665, Pertoltice pod Ralskem (investor ČEZ 
Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín) s podmínkou uvést všechny pozemky dotčené 
stavbou do původního stavu a zároveň žádá o sdělení termínu provádění prací, aby v případě 
odstranění PB115 mohla být znovu umístěna značka ukončující obec Rynoltice. 

16) bere na vědomí Žádost č.j. 645/18 ze dne 31.7.2018 o vydání souhlasu s realizací stavby 
„LC Polesí Včelín“ a vyjádření k existenci podzemního vedení nebo zařízení, které je ve 
správě nebo vlastnictví obce od Ing. L. F., IČ: 498 95 508, Liberec a zároveň bere na 



vědomí vyjádření starosty k této žádosti, že z dostupných podkladů neeviduje obec 
Rynoltice v této oblasti vlastnictví žádných inženýrských sítí. 

17) souhlasí z titulu vlastníka sousedních pozemků s realizací stavby „LC Polesí Včelín“, tj. s 
provedením úpravy lesní cesty podle předložených podkladů za podmínky, že všechny 
pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, pro Ing. L. F., IČ: 498 95 
508, Liberec (investor Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Liberec, IČ: 421 96 
451). 

18) souhlasí s ukončením smlouvy o pachtu č. 7102 ke dni 31.10.2018 s pachtýřem Český 
rybářský svaz, zapsaný spolek, místní organizace Jablonné v Podještědí, IČ: 00482609 a 
zároveň jej vyzývá k poskytnutí informace, kdy dojde k vypuštění nádrže a následnému 
slovení rybí osádky, a to dle podmínek AOPK ČR přílohy č. 2 Smlouvy o pachtu č. 7102. 

19) schvaluje Cenovou nabídku ze dne 1.8.2018 na opravu komunikace  na p.p.č. 22, v k.ú. 
Jítrava od SWIETELSKY stavební s.r.o., Praha, IČ: 48035599 ve výši 27.567,88 Kč + 21% 
DPH. 

20) bere na vědomí Oznámení č.j. 593/18 ze dne 16.7.2018 o vstupu na pozemek p.č. 1765/11, 
v k.ú. Rynoltice za účelem provedení zásahu, tj. odstranění a okleštění stromoví od 
zmocněnce provozovatele distribuční soustavy Ing. V. M., IČ:18703003, provozovatel ČEZ 
Distribuce a.s., IČ: 24729035, Děčín. 

21) souhlasí se vstupem na pozemek p.č. 1765/11, v k.ú. Rynoltice ve vlastnictví obce 
Rynoltice za účelem provedení odstranění a okleštění stromoví  v termínu do 31.12.2018, 
pro zmocněnce provozovatele distribuční soustavy Ing. V. M., IČ:18703003. 

22) schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2018. Příjmy navýšeny o: 110.000,- Kč, Výdaje 
navýšeny o: 110.000,- Kč. 

23) schvaluje Žádost č.j. 671/18 ze dne 13.8.2018 o příspěvek ze sociálního fondu obce 
Rynoltice na rekreaci v plné výši, tj. 2.500,- Kč na člena rodiny od žadatele Ing. J. V. 

 
SPOZ 
V měsíci září oslavili své životní jubileum: 
 
pan Slavomír Martinič    paní Jitka Hrdá 
pan Ladislav Bartal     paní Alena Janatová 
pan Jaroslav Kratochvíl 
 
V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum: 
 
paní Božena Slavíková    paní Hana Hanzlová 
paní Hana Brodilová     pan Milan Černohub 
 
V měsíci listopadu oslaví své životní jubileum: 
 
pan Karel Rychlovský    pan Václav Adámek 
paní Drahomíra Dvořáková    pan Jan Kredvík 
 
       Gratulujeme!!!!!! 
 
Gratulace občanovi naší obce… 
Gratulujeme p. Pavlu Kopeckému st., z části obce Polesí, k získání Zlatého kříže za 80 
odběrů krve, který mu byl předán dne 24.9.2018 na Liberecké radnici od Českého červeného 
kříže. 
(Gratulant se zveřejněním této informace a osobních údajů udělil souhlas.) 



FK RYNOLTICE 
 
  

 

 

 

Po 8. kole je „A“ tým na 2. místě v tabulce.      Po 7. kole je „B“ tým na 6. místě v tabulce. 
 
Rozlosování turnajů – OP Starší přípravka – Podzim 2018 
 

Datum  Čas   Hřiště 
NE    7.10.2018 
 

10:00 Mníšek 
Rynoltice 

Vesec A+B 
Machnín 

Tráva Vesec 

NE 14.10.2018 
 

10:00 Hejnice A+B 
Frýdlant  

Rynoltice 
MFK Podj. A+B 

Tráva Hejnice 

SO  20.10.2018 10:00 Rynoltice 
Mníšek 

Frýdlant 
Višňová 

Tráva Rynoltice 
 

SO  27.10.2018 
 

  9:30 Vesec A+B 
Ruprechtice 

Vratislavice A+B 
Rynoltice 

Tráva Vratislavice 

SO    3.11.2018 
 

10:00 MFK Podj.A+B 
Rynoltice 

Hejnice A+B 
Stráž n.N. 

UMT Český Dub 

SO  10.11.2018 10:00 Vesec A+B 
Stráž n.N. 

Rynoltice 
Mníšek 

Tráva Rynoltice 

SO  17.11.2018 10:00 Vesec A+B 
Višňová 

Machnín 
Rynoltice 

Tráva Vesec 

 
Rozlosování turnajů – OP Mladší přípravka – Podzim 2018 
 

Datum  Čas   Hřiště 

NE   7.10.2018 
 

10:00 Rynoltice,Chrastava 
Hrádek n.N. 

Nové Město 
B.Kostel 

Tráva Chrastava 

NE 14.10.2018 
 

10:00 Frýdlant A+B 
Nové Město 

Rynoltice 
Hejnice 

Tráva Frýdlant 

NE 21.10.2018   9:30 Rynoltice 
Hrádek 

Višňová 
Frýdlant A+B 

Tráva Rynoltice 
 

NE 28.10.2018 
 

  9:00 Višňová 
Nové Město 

Hrádek,Chrastava 
Rynoltice 

Tráva Chrastava 

NE    4.11.2018 
 

13:00 Chrastava 
Rynoltice 

Frýdlant A+B 
Hejnice 

Tráva Frýdlant 

   

                                          I.B t                Okresní přebor
Kolo Datum Den Výkop Výsledek

2. 19.8. Ne Rynoltice B Stráž n.N. B 14.00h 2:4 (1:1)
3. 26.8. Ne Višňová B Rynoltice B 17.00h 4:1 (3:0)
4. 2.9. Ne Rynoltice B Frýdlant B 14.00h 3:1 (1:0)
5. 8.9. So Raspenava Rynoltice B 17.00h 4:1 (2:0)
6. 16.9. Ne B.Kostel B Rynoltice B 16.30h 2:3 (1:2)
7. 23.9. Ne Rynoltice B Bulovka 14.00h 5:1 (3:1)
8. 29.9. So Chotyně Rynoltice B 15.00h 2:4 (1:2)
9. 7.10. Ne Rynoltice B Dolní Řasnice 14.00h

10. 13.10. So Nová Ves Rynoltice B 14.00h
11. 21.10. Ne Rynoltice B Český Dub 14.00h
12. 27.10. So Machnín Rynoltice B 14.00h
13. 4.11. Ne Rynoltice B N. Město A 13.30h
1. 11.11. Ne Hrádek B Rynoltice B 13.30h

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

1. 11.8. So Rynoltice Desná 17.00h 5:1 (1:0)

2. 18.8. So Košťálov Rynoltice 17.00h 2:3 (1:1)

3. 25.8. So Rynoltice Lomnice 17.00h 5:2 (2:0)

4. 1.9. So Pěnčín u Jbc Rynoltice 17.00h 2:2 (1:2)

5. 8.9. So Rynoltice Stráž p.R. 17.00h 4:1 (4:1)

6. 15.9. So Hejnice Rynoltice 16.30h 0:2 (0:1)

7. 22.9. So Rynoltice Ruprechtice 16.00h 3:0 (2:0)

8. 30.9. Ne Mšeno Jbc Rynoltice 15.30h 5:1 (4:0)

9. 6.10. So Rynoltice Semily 15.30h

10. 13.10. So Kr.Studánka Rynoltice 10.45h

11. 20.10. So Rynoltice Doubí 15.00h

12. 27.10. So Mimoň Rynoltice 14.00h

13. 3.11. So Rynoltice Jenišovice 13.00h

14. 11.11. Ne VTJ Rapid Rynoltice 13.30h

15. 17.11. So Rynoltice Horní Branná 13.00h

        FK RYNOLTICE  -  PODZIM 2018                         



Podporují nás: 
OBEC RYNOLTICE, MARTIN ČERMÁK PÍSKOVNA RYNOLTICE, KM-PRONA a.s., 
PROVYS CZ, s.r.o., AD CHMELÍK s.r.o., PROFITVAR s.r.o., MICHAL SVOBODA, 
JAROSLAV KARÁSEK, BŘÉŤA PTÁČEK, ŠTĚPÁN PFLÉGR, PURUM s.r.o., 
SAMOOBSLUHA CENTRUM MÁDROVI, MOTOREST LVOVÁ 

 
Děkujeme… 
 
Díky patří i SDH Rynoltice za zavlažování hřiště, a to pravidelným stříkáním trávníku, 
který se v obzvláště suchém letním počasí podařilo zachránit… 
 

 
 
 

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce 
 
Starosta obce Rynoltice podle § 29 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněním v místě obvyklým 

oznamuje: 

 
1. Volby do zastupitelstva obce Rynoltice se uskuteční:     

   v pátek    dne 5. října 2018  od 14.00 hodin do 22.00 hodin a  

v sobotu  dne 6. října 2018  od   8.00 hodin do 14.00 hodin 

 
2. Místem konání voleb 

 
ve volebním okrsku č. 1 - volební místnost Zasedací místnost (budova malé školy, vchod od   
hlavní silnice), Rynoltice č.p. 101 - pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci  

Rynoltice, v části obce Nová Starost, Černá Louže a Polesí   
 
ve volebním okrsku č. 2 – volební místnost Pivnice ve Dvorci, Jítrava č.p. 7 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v části obce Jítrava  
 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České repub-
liky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. 

 
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 

Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
 
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrs-

kovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvo-
du volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
 

 Ing. Jan Vacek, starosta obce  
 
 
 
 

 
 



 

 

  

 

 

1. ING. JAN VACEK, 30 let, starosta obce, Rynoltice 

 

2. SOŇA STAREČKOVÁ POSTLOVÁ, 37 let, místostarostka obce, Rynoltice 

 

3. MARTIN KOTEK, 46 let, OSVČ, Nová Starost 

 

4. MICHAL SVOBODA, 44 let, manažer obchodního centra, Nová Starost 

 

5. JOSEF GROSS, 66 let, důchodce, velitel JSDH, Rynoltice 

 

6. MGR. KAREL MAŘÍK, 68 let, důchodce, Polesí 

 

7. ONDŘEJ ŠPAČEK, 44 let, OSVČ, Rynoltice 

 

8. ROMAN MARTINEC, 55 let, vedoucí centrálního dispečinku IDOL, Rynoltice 

 

9. ING. KRISTÝNA HOLUBOVÁ, 30 let, mateřská dovolená, Rynoltice 

 

10. JIŘÍ POSTL, 62 let, důchodce, Rynoltice 

 

11. JANA KOTKOVÁ, 67 let, důchodkyně, Nová Starost 

 

12. JIŘÍ PUDIL, 49 let, dělník obce Rynoltice, člen JSDH, Rynoltice 

 

13. JAROSLAV KLIMEŠ, 38 let, OSVČ, Rynoltice 

 

14. JANA VAŠÁTKOVÁ, 45 let, OSVČ, Rynoltice 

 

15. KVĚTOSLAVA SLABÁ, 58 let, zaměstnanec SŽDC, Rynoltice 

 



 

 

 

 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 5.10. – 6.10.2018 

Volební program  

1) VYROVNANÉ A ÚSPORNÉ HOSPODAŘENÍ OBCE  
- Čerpání finančních prostředků ze státních i evropských zdrojů 

- Průhledné zadávání a sledování veřejných zakázek 

- Profesionální a přístupnou veřejnou správu 
 

2)  ROZVOJ INDIVIDUÁLNÍ VÝSTAVBY 
- Maximální podpora změn územního plánu pro získání stavebních pozemků 

- Aktivní přístup k zájemcům o možnosti výstavby a bydlení v obci 
 

3) ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY OBCE 
- Kulturní oživení obce 

- Větší spolupráce s místními podniky a podnikateli, obecními složkami a pořa-

dateli kulturních akcí 
 

4) ROZVOJ A ÚDRŽBA INFRASTRUKTURY OBCE 
- Řešení dopravy na hlavních komunikacích v obci s důrazem na bezpečnost 

- Udržení obslužnosti obce 

- Důsledná údržba komunikací a veřejné zeleně v obci 
 

5) STAROSTA BUDE K DISPOZICI OBYVATELŮM OBCE 

 
BUDEME POKRAČOVAT V TOM, CO JSME SI PŘEDSEVZALI PŘED 4 LETY!!! 



 

 

Náš tým 

Mgr. Bc. Petra Urbanová, 38 let, učitelka ZŠ 
Mgr. Andrea Schlösinger, PhD., 45 let, odborník na životní prostředí 
Markéta Žatečková, 37 let, referentka odbytu 
Ing. Petr Schlösinger, 51 let, stavitel 
Ing. Pavel Žatečka, 37 let, finanční analytik 
Ing. Lenka Štibrányiová, PhD., 30 let, projektová manažerka 
Roman Prokop, 44 let, technik 
Vít Vaněček, 20 let, student VŠ 
Karolína Nečasová, 38 let, překladatelka 
Ing. Lucie Pflégrová, 36 let, účetní 
Miroslav Lednický, 66 let, soustružník, důchodce 
Šárka Košlíková, 44 let, seřizovačka CNC 
Bc. Jitka Prokopová, Dipl.um., 40 let, učitelka ZŠ 
Josef Juna, 50 let, dispečer autodopravy 
Miroslav Urban, 48 let, seřizovač 

- Kandidujeme již čtvrté volební období 
- Stabilní tým, několik zastupitelů nyní v zastupitelstvu i v radě obce 
- Je na nás spolehnutí, dotahujeme věci do konce, nebojíme se odpovědnosti 
- Jsou mezi námi odborníci mnoha profesí 
- Hájíme a budeme hájit zájmy obyvatel všech místních částí obce 



POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ AKT U P ŘÍLEŽITOSTI 100. VÝRO ČÍ VZNIKU 
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY DNE 26.10.2018 U KOSTELA SV. BARBORY V 
RYNOLTICÍCH 
 
Program slavnosti: 
 
14:00 Zasazení nové lipové aleje u kostela za účasti obyvatel a dětí Rynoltic a vážených hostů 

Otce biskupa Jana Baxanta a pana hejtmana Martina Půty 
 
K této události bude vysazeno 18 lip, z nichž každá bude mít svého patrona většinou 
z řad uvedených hostů (p. biskup, p. hejtman, Obec Rynoltice, ZŠ a MŠ Rynoltice, …). 
Každý z občanů bude mít také příležitost podílet se na „své“ lípě, a to jakýmkoliv 
finančním příspěvkem. Více informací sdělíme na OÚ Rynoltice. 

 
14:45  Žehnání zrestaurovaných vitráží v kostele 

 
15:00  Varhanní koncert na opravené varhany 

Mgr. Radek Rejšek, diecézní organolog a kompanolog 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 


