
       PRO VÁS 

MK ČR E 11824  ročník – IV                měsíc září – říjen  2017   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, 
ačkoliv poslední dny byly možná příjemnější než některé letní, příroda už obarvuje stromy do 
podzimních šatů a dá se už s jistotou předpokládat, že teplé dny jsou letos definitivně za námi. 
Doufám, že jste načerpali dostatek energie a sil ze sluníčka, děti si užily prázdnin a úspěšně 
vstoupily do nového školního roku.  
Právě jich se nejvíce týkají práce na projektech, které jsme prováděli nebo ještě provádíme 
v okolí místní základní a mateřské školy. V polovině prázdnin jsme nejprve nechali zbourat 
bývalé polytechnické dílny, které už svému účelu dávno nesloužily a spíše než by byly 
užitečné, mohl pohyb v nich někomu ublížit. Vzniklá plocha by měla být vhodnou pro 
vybudování víceúčelového hřiště, které by mělo nabídnout možnost různých sportovních 
aktivit nejen pro děti ze školy i školky. Sloužit ale bude, doufám, především jim, proto se 
následně celý areál školy oplotí, a pokud se podaří dotáhnout i další projekt, jímž je přesun 
hasičské zbrojnice, ucelí se tím prostor v okolí školy a školky především pro bezpečný pohyb 
dětí.  
S tím je spojený další projekt, který v současné době okolo školy probíhá. V rámci získané 
dotace z  Programu obnovy venkova Libereckého kraje, kde měly především budovy 
obecních úřadů, škol a školek a přístupy k nim prioritu, dochází nyní k obnově všech povrchů 
právě také v areálu školy. Dojde ke kompletní obnově dlažeb a položení nového asfaltového 
povrchu komunikace, která areálem prochází. I toto doufám také přispěje k bezpečnějšímu 
provozu. Celou akci obec vysoutěžila za něco málo přes 700 tisíc Kč s tím, že dotace 
krajského úřadu se pohybuje okolo 200 tisíc Kč.  
Nyní se také ještě vrátím k projektu přesunu hasičárny. Na jaře letošního roku jsme podávali 
žádost o dotaci od Ministerstva vnitra ČR, jejímž předmětem byla rekonstrukce stodoly u 
místní samoobsluhy na hasičskou zbrojnici. Jak jsem vám již psal, už v loňském roce jsme 
v tomto titulu byli úspěšní a získali jsme významné prostředky na pořízení nového dopravního 
automobilu pro výjezdovou jednotku obce. Po výběrovém řízení z léta letošního roku už 
víme, že za vůz v hodnotě přes 1 mil. Kč, který by měl být na obec dodán koncem letošního 
roku, bychom díky získaným dotacím právě ministerstva vnitra a také Libereckého kraje měli 
zaplatit přibližně 270 tis. Kč. Stejně tak, pokud se nám podaří dále správně administrovat 
vyřízení dotace na požární zbrojnici, kde by se celková investice do přestavby měla 
pohybovat okolo 7,5 mil. Kč, zaplatí obec asi 1,3 mil. Kč, což jsou velmi přijatelné prostředky 
za udržení jedné z několika chátrajících obecních budov. Zároveň vznikne dostatek prostoru 
pro parkování nového výjezdového vozu. Vše se ale bude ještě dále odvíjet od získání 
stavebního povolení, následného výběrového řízení a dalších dotačních kroků. Držte nám 
proto znovu palce, aby se nám podařilo i tento projekt úspěšně zrealizovat. 
Tolik o probíhajících a plánovaných investičních akcích a nyní něco ke společenskému dění. 



O uplynulém víkendu počasí velmi přálo pořádání drakiády, na hřišti se sešla spousta dětí a 
věřím, že si akci moc užily. Znovu díky naší kulturní komisi, hasičům a za zázemí ve 
fotbalové klubovně. Se Sborem pro občanské záležitosti a dětmi z mateřské školy jsme ve 
stejný den měli znovu tu krásnou příležitost, abychom v naší obci přivítali nově narozené 
občánky. Přivítáno bylo celkem 7 nových občánků a jedna rodina byla omluvena, i když už 
nyní víme, že ne všichni zde budou trvale bydlet, mám velkou radost, že se postupně počet 
občánků při této události zvyšuje a doufám, že to tak bude i nadále.  
 
Další zajímavou událostí byl benefiční koncert Ireny Budweiserové v místním kostele. 
Přestože kostely v katastru obce nejsou v našem majetku, těší mě, že církev jeví zájem o 
jejich postupnou obnovu. V kostele sv. Barbory byla letos vyměněna okna, v příštím roce je 
v plánu kompletní obnova lipové aleje, jakmile bude kostel mnohem víc obnažen, třeba i na 
fasádu nakonec dojde. Chtěl bych poděkovat všem, kteří jste na benefiční koncert přišli, byla 
zde cítit spousta energie. Zároveň bych vás velmi rád pozval na již třetí benefiční koncert 
pěvce národní opery Luďka Veleho v rámci pouti svaté Barbory, který by se měl uskutečnit 
v pátek 8. prosince a je také vždy příjemným zážitkem v období adventu. Další informace 
postupně zveřejníme na plakátech. 
 
Méně mě těší stav místních restaurací a hospod. Sami jsme mu moc nepomohli, když jsme na 
konci srpna převzali vybydlené prostory kulturního domu a dosud je nezprovoznili. Opravy a 
údržba, které si však prostor vyžádal, byly nakonec o něco náročnější, než jsme předpokládali. 
Chceme ale, aby byl zase delší dobu funkční, a proto bylo přistoupeno k větší rekonstrukci. 
Do konce října se snad však podaří pivnici otevřít. Věřím, že tomuto i ostatním zařízením 
v obci se bude dobře dařit. Jistě jim nepomohlo zavedení EET a zákazu kouření, přestože se 
tvrdí, že na udržení jejich provozu neměly vliv, ale i v okolních obcích je patrné, že jejich 
majitele stojí provoz spoustu sil nebo musí jít kolikrát s nájemným na úplné minimum. 
 
Na závěr bych vás proto chtěl pozvat k volbám, které se budou konat již o tomto víkendu 20. 
a 21. října. Každý hlas je úplně stejně důležitý. 
 
 
Přeji vám co nejpříjemněji strávený podzim. 

 
Jan Vacek 

                                  Starosta obce 
 

 
 

USNESENÍ č. 4/2017 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rynoltice 

ze dne 26. 9. 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: Ing. Pavel Žatečka 

a Ing. Libor Koucký. 
 



3) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje navržený program jednání se změnou pořadí bodu, 
a to přesunutí bodu č. 3 Schválení Návrhu rozpočtového opatření č. 5/2017 před bod č. 12 
Diskusi. 

4) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se 
stanoví část společného obvodu mateřské školy. 

5) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej části pozemku p.č. 569/1, ostatní plocha, 
část o výměře 52 m2, v k.ú. Rynoltice pro p. M. B. a p. K. B., Rynoltice 223, 463 53, za 
cenu 30,- Kč/m2, který bude součástí prodeje pozemku schváleného na jednání 
zastupitelstva obce dne 7.12.2016 pod usnesením č. 5/2016, v bodě 8). 

6) Zastupitelstvo obce Rynoltice neschvaluje prodej pozemku p.č. 445, ostatní plocha, o 
výměře 158 m2, v k.ú. Rynoltice pro p. J. K., Rynoltice 78, 463 53. 

7) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje směnu p.p.č. 1177/26, ostatní plocha, o výměře 
177 m2, v k.ú. Polesí u Rynoltic, v oceněné výši 40.190,- Kč dle znaleckého posudku č. 
4243/2017 vyhotoveným Ing. Milanem Růžičkou, pro Severočeská vodárenská společnost 
a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, za p.p.č. 2280, ostatní plocha, o výměře 36 
m2, v k.ú. Rynoltice (vlastník SVS a.s.) a p.p.č. 1779/3, ostatní plocha, o výměře 919 m2, 
v k.ú. Rynoltice (vlastník SVS a.s.), v oceněné výši 131.920,- Kč dle znaleckého posudku 
č. 4242/2017 vyhotoveným Ing. Milanem Růžičkou. Zastupitelstvo obce souhlasí 
s doplatkem ve výši 91.730,- Kč, tj. rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků pro SVS 
a.s. a pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy dle předloženého návrhu. 

8) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje upravený návrh ceníku pro prodej nebo pronájem 
obecního majetku. 

9) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje upravený návrh zásad prodeje pozemků ve 
vlastnictví obce Rynoltice.  

10) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje podání žádosti o souhlas se zrušením válečného 
hrobu (pietního místa) „Památníku osvobození 1945“ a jeho vyřazení z centrální evidence 
válečných hrobů z důvodu nedoložení historie „Památníku osvobození 1945“. 

11) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí Žádost č.j. 604/17 ze dne 21.8.2017 od 
Obyvatel obecního bytového domu č.p. 25, Rynoltice ve věci údržby domu a ukládá 
starostovi odpovědět na tuto žádost. 

12) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. S 6/2017 o poskytnutí 
investiční dotace z rozpočtu obce Rynoltice s p. Jiřím Rýdlem – předsedou „Cyklostezky 
Sv. Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou“ z.s.p.o. 

13) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje upravené Rozpočtové opatření č. 5/2017  
Příjmy navýšeny o: 556.117,- Kč, Výdaje navýšeny o: 1.748.916,- Kč, Financování:              
1.192.799,- Kč. 
 

 
Usnesení č. 9/2017 z jednání Rady obce 19. 7. 2017 

Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení: 
1) schvaluje Cenovou nabídku na demolici budovy č.p. 203, Rynoltice (bývalé dílny) za 

nejnižší nabídku z poptávkového řízení od p. Josef Ďuroška, Jiráskova 298, Liberec 13, ve 
výši 292.500,- Kč + DPH dle zákona a pověřuje starostu uzavřením a podpisem Smlouvy 
o dílo č. 2/2017. 

2) schvaluje Pronájem nebytových prostor KD Rynoltice pro p. M.H., Slovenská 747/20, 
460 10 Liberec 3 dle podané nabídky pod č.j. 464/17 ze dne 27.6.2017,  na dobu určitou 2 
roky počínající běžet dnem podpisu Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, 
resp. předáním prostor restaurace dle předávacího protokolu, za podmínek uvedených ve 
smlouvě, se kterými nájemce souhlasí a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 



3) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti č.j. 
OLP/2364/2017, s budoucím povinným Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 
Liberec 2, zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem kraje, kdy předmětem smlouvy je 
stavba „Legalizace napojení p.p.č. 1958/16, v k.ú. Rynoltice při akci infrastruktura pro 
výstavbu RD v obci Rynoltice“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem 
této smlouvy. 

4) schvaluje Pronájem pozemku p. č. 1224/6, o výměře 932 m2, trvalý travní porost, v k.ú. 
Rynoltice pro Mgr. M. K., Rynoltice 140, 463 53, od 20.7.2017 na dobu neurčitou, za 
částku 1,- Kč/m2/rok a pověřuje starostu uzavřít smlouvu o nájmu pozemku. 

5) schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 569/1, část o výměře 52 m2, ostatní 
plocha, v k.ú. Rynoltice. 

6) schvaluje Cenovou nabídku zajištění podkladů pro jednání s vlastníky dotčených 
pozemků v rámci projektu akce Cyklostezka sv. Zdislavy podél silnice I/13, Rynoltice – 
Jablonné v Podještědí od Ing. Jiří Rutkovský, Americká 769/95, 460 10 Liberec, ve výši 
5.900,- Kč (neplátce DPH). 

7) schvaluje Cenovou nabídku v rámci projektu I/13 Rynoltice - Průtah  „Chodníky podél 
silnice I/13 v obci Rynoltice (Liberecký kraj)“ od Ing. Jiří Rutkovský, Americká 769/95, 
460 10 Liberec, ve výši 59.550,- Kč (neplátce DPH). 

8) bere na vědomí Prohlášení o využití služby spočívající ve svozu nepotřebných funkčních 
výrobků od občanů pro p. N. Andělovou, se sídlem Hodkovice nad Mohelkou - Záskalí 
75, 463 42, IČ: 75408333 a pověřuje starostu jeho podpisem. 

9) schvaluje zajištění IT služeb pro Obecní úřad i ZŠ a MŠ Rynoltice od p. R. Pacholíka, 
Dobranov 25, 471 21. 

10) schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky p.č. 1606/1, část o výměře cca 200 m2, 
trvalý travní porost a p.č. 1606/5, o výměře 229 m2, zahrada, vše v k.ú. Rynoltice.  

11) bere na vědomí Výpověď nájemní smlouvy ze dne 1.1.1992 na pronájem pozemku p.č. 
108, o výměře 47 m2 a p.č. 107, část o výměře 186 m2, vše v k.ú. Jítrava ke dni 30.6.2017 
od p. I. L., Jítrava 24, 463 55 Rynoltice. Výpovědní lhůta dle smlouvy činí 6 měsíců, tj. 
31.12.2017. 

12) bere na vědomí Výpověď nájemní smlouvy ze dne 1.1.1992 na pronájem pozemku p.č. 
107, část o výměře 300 m2, v k.ú. Jítrava ke dni 30.6.2017 od p. V. V., Jítrava 24, 463 55 
Rynoltice. Výpovědní lhůta dle smlouvy činí 6 měsíců, tj. 31.12.2017. 
 

Usnesení č. 10/2017 z jednání Rady obce 8. 8. 2017 
 
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení: 
 
1) schvaluje v rámci poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu Rynoltice - Dopravní 
automobil vyloučení společnosti AUTOTREND, spol. s r.o., České mládeže č.p. 1101, 463 12 
Liberec a společnosti LOUDA AUTO, a.s., Tanvaldská 1585, 463 11 Liberec – Vratislavice 
n.N. vzhledem k nesplnění barvy dopravního automobilu dle Technických podmínek pro 
JSDH Rynoltice v bodě 3.15, které byly součástí výzvy k podání nabídky. 

2) bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí            v 
rámci poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu Rynoltice - Dopravní automobil ze 
dne 8.8.2017. 

3) schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise v rámci 
poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu Rynoltice - Dopravní automobil a schvaluje 
vítězného uchazeče resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: Porsche Inter Auto CZ 
spol. s r.o., Vrchlického č.p. 18/31 150 00 Praha, za celkovou cenu 1.018.400,- Kč s DPH 



(841.653,- bez DPH) dle podané nabídky a pověřuje starostu podpisem konečného znění 
kupní smlouvy. 
4) schvaluje Cenovou nabídku „Oprava komunikace u školy, Oprava místní komunikace 
Jítrava“ týkající se technické pomoci a inženýrské činnosti od p. P. Škubal, Letná 257, 471 24 
Mimoň ve výši 34.000,- Kč. 
5) schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2017  

Příjmy navýšeny o: 72.000,- Kč, Výdaje navýšeny o: 72.000,- Kč. 
6) bere na vědomí Reakci na zamítnutí přihlášky pod č.j. 563/17 ze dne 2.8.2017 od p. E. Š., 
Rynoltice 221, 463 53. 

7) schvaluje Odpověď zpracovanou ve spolupráci s JUDr. Ivanem Kopeckým, advokátní 
kanceláří, se sídlem Dvořákova 646/4, 460 01 Liberec 1 pro p. E. Š., Rynoltice 221, 463 53 ve 
věci Reakce na zamítnutí přihlášky ze dne 2.8.2017. 

8) bere na vědomí Oznámení o zahájení stavebních prací na p.p.č. 1449/3, v k.ú. Jítrava a 
provedení zásahu pro výstavbu vodovodní přípojky do obecní komunikace p.p.č. 1924/4, v 
k.ú. Jítrava od investora p. P. M., Janův Důl 105, 463 52, v zastoupení na základě plné moci 
p. L. M., Janův Důl 100, 463 52. Výstavba bude realizována v měsíci září 2017, po dokončení 
stavby bude komunikace uvedena do původního stavu provedením asfaltového povrchu. 

9) bere na vědomí Žádost č.j. 433/17 ze dne 14.6.2017 ve věci vyjádření a souhlasu se 
stavbou „IV-12-4015628 LB – Jítrava – ppč. 102/1, svod + kNN“, od KOLLERT ELEKTRO 
s.r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec 22.  

10) bere na vědomí Vyjádření starosty k Žádosti o vyjádření k případné existenci 
podzemních zařízení a k projektové dokumentaci pro stavbu „IV-12-4015628 LB – Jítrava – 
ppč. 102/1, svod + kNN“ od žadatele KOLLERT ELEKTRO s.r.o., Svárovská 108, 460 10 
Liberec 22.  

11)  souhlasí z titulu vlastníka pozemku p.č. 1826, p.č. 1714/7, vše v k.ú. Jítrava se stavbou 
„IV-12-4015628 LB – Jítrava – ppč. 102/1, svod + kNN“ dle předloženého situačního 
výkresu pro KOLLERT ELEKTRO s.r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec 22 (investor ČEZ 
Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín). 
12) schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o 
právu provést stavbu s budoucím oprávněným ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín, zastoupen na základě plné moci společností KOLLERT ELEKTRO s.r.o., Svárovská 
108, 460 10 Liberec 22 s doplněním podmínek obce za 150,- Kč/bm. 
13) schvaluje Žádost o připojení na pozemní komunikaci p.p.č. 1985/2, v k.ú. Rynoltice dle 
předloženého situačního výkresu za účelem výstavby rodinného domu na p.p.č. 2285, v k.ú. 
Rynoltice a souhlasí se stavbou rodinného domu na p.p.č. 2285, v k.ú. Rynoltice dle 
předloženého situačního výkresu pro investora p. M. K. ml., Nová Starost 10, 463 55, 
zástupce investora Ing. Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cvikova 34, s podmínkou uvést 
pozemek ve vlastnictví obce do původního stavu. 
14)  bere na vědomí Žádost č.j. 555/17 ze dne 2.8.2017 o pronájem pozemku p.č. 1606/1, 
část o výměře cca 150 m2, v k.ú. Rynoltice. 
15) schvaluje Pronájem pozemku p. č. 1606/1, část o výměře cca 150 m2, trvalý travní porost, 
v k.ú. Rynoltice pro p. E. K., Rynoltice 25,  463 55 a p. P. K., Polesí 36, 463 55, od 14.8.2017 
na dobu neurčitou, za částku 1,- Kč/m2/rok a pověřuje starostu uzavřít smlouvu o nájmu 
pozemku. 
16) bere na vědomí Žádost č.j. 562/17 ze dne 2.8.2017 o pronájem pozemku p.č. 2021/1, o 
výměře 450 m2, v k.ú. Rynoltice. 
17) schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 2021/1, o výměře 450 m2, ostatní 
plocha, v k.ú. Rynoltice.  

 



18) bere na vědomí Žádost č.j. 514/17 ze dne 19.7.2017 o prodej pozemku p.č. 445, o 
výměře 158 m2, ostatní plocha, v k.ú. Rynoltice. 

19) schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 445, o výměře 158 m2, ostatní plocha, v 
k.ú. Rynoltice. 
20) schvaluje uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování VP_2017_125904 s OSA 
– Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6 a 
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

21) schvaluje Nabídku na prodloužení registrace – prezentace na portále www.ziveobce.cz 
pro DATABOX s.r.o., Tř. 1. Máje 59, 460 01 Liberec 3. 

 
Usnesení č. 11/2017 z jednání Rady obce 29. 8. 2017 

 
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení: 
 
1) schvaluje Registraci akce č. 107D191 00 1808 Rynoltice - Oprava válečného hrobu 
obětem 2. světové války od Ministerstva obrany, Odbor pro válečné veterány, Náměstí 
Svobody 471, 160 01 Praha 6 a souhlasí tak s parametry a podmínkami stanovenými v 
registračním listu a v pokynech k zadání neinvestiční dotace.  
2) bere na vědomí podanou nabídku ze dne 15.8.2017 pod č.j. 595/17 na „Nájem nebytových 
prostor v č.p. 163, Rynoltice“ od p. J. Svítková, Ústavní 214, 471 55 Cvikov. 
3) schvaluje Nájem nebytových prostor v č.p. 163, Rynoltice pro p. J. Svítkovou, Ústavní 
214, 471 55 Cvikov dle podané nabídky pod č.j. 595/17 ze dne 15.8.2017, na dobu určitou 1 
rok, od 1.9.2017 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu části prostor budovy. 

4) bere na vědomí Žádost o pronájem nebytového prostoru v přízemí domu č.p. 98, Rynoltice  
pod č.j. 592/17 ze dne 14.8.2017 od VIET CUONG HOANG, Novoměstská 510, 464 01 
Raspenava. 

5) schvaluje Nájem části prostor budovy v přízemí domu č.p. 98, Rynoltice za účelem 
prodeje potravinářského zboží včetně prodeje masných a uzenářských výrobků pro VIET 
CUONG HOANG, Novoměstská 510, 464 01 Raspenava, na dobu určitou 1 rok, od 
13.9.2017, za 4.000,- Kč/měsíc a pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu části prostor 
budovy. 
6) bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí v rámci 
poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu Obnova prostranství a přístupů k ZŠ, MŠ a 
OÚ Rynoltice ze dne 29.8.2017. 

7) schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise v rámci 
poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu Obnova prostranství a přístupů k ZŠ, MŠ a 
OÚ Rynoltice a schvaluje vítězného uchazeče resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: 
SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín za celkovou cenu 
718.027,73 Kč s DPH (593.411,35 Kč bez DPH) dle podané nabídky a pověřuje starostu 
podpisem konečného znění smlouvy. 
8) schvaluje čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Rynoltice, Rynoltice 200, 463 55, 
příspěvková organizace, IČO: 72741686, ve výši 161.753,- Kč včetně DPH na úhradu 
dodavatelské faktury za 10 ks stolních počítačů včetně optické jednotky a čtečky karet. 
9) schvaluje Žádost o povolení překopu místní komunikace p.p.č. 1230/8, v k.ú. Rynoltice 
dle předloženého situačního zákresu za účelem vybudování nové vodovodní přípojky na p.č. 
1227/49, v k.ú. Rynoltice pro p. Š. L., Haškova 953/40, 460 06 Liberec 6, s podmínkou uvést 
pozemek ve vlastnictví obce do původního stavu. 
10) doporučuje zastupitelstvu obce prodej části pozemku p.č. 569/1, část o výměře 52 m2, 
ostatní plocha, v k.ú. Rynoltice pro p. M. B. a p. K. B., Rynoltice 223, 463 53, za cenu 30,- 



Kč/m2, s tím, že bude součástí prodeje pozemku schváleného na jednání zastupitelstva obce 
dne 7.12.2016 pod usnesením č. 5/2016, v bodě 8).   
11) nedoporučuje zastupitelstvu obce prodej pozemku p.č. 445, o výměře 158 m2, ostatní 
plocha, v k.ú. Rynoltice pro p. J. K., Rynoltice 78, 463 53. Rada obce doporučuje pronájem. 
12) pronájem pozemku p.č. 2021/1, o výměře 450 m2, ostatní plocha, v k.ú. Rynoltice pro     
p. M. B., U Školy 158, 471 25 Jablonné v Podještědí, od 2.10.2017 na dobu neurčitou, za 
částku 1,- Kč/m2/rok a pověřuje starostu uzavřít smlouvu o nájmu pozemku. 

13) bere na vědomí Žádost č.j. 604/17 ze dne 21.8.2017 od Obyvatel obecního bytového 
domu č.p. 25, Rynoltice ve věci údržby domu a ukládá starostovi předložit žádost 
zastupitelstvu obce na nejbližší veřejné jednání. 
14) bere na vědomí Výzvu k odstranění nepovolené stavby „mobilního domu“ na p.p.č. 
2032/2 a část 2032/1 ve vlastnictví obce, v k.ú. Rynoltice pro p. K. I., Dubnice 203, 471 26, 
který je vlastníkem mobilního domu.  

15) bere na vědomí Žádost č.j. 612/17 ze dne 23.8.2017 o odstranění problému s odpadní 
vodou od p. M. B., Rynoltice 95, 463 53 a ukládá starostovi odpovědět na tuto žádost.  

16) schvaluje Žádost č.j. 622/17 ze dne 25.8.2017 o příspěvek ze sociálního fondu obce na 
rekreaci pro 3 osoby ve výši 7.500,- Kč žadateli Ing. J. V. 

 
 

SPOZ 

V měsíci září oslavili své životní jubileum: 
pan Slavomír Martinič  paní Jaroslava Poupová 
pan Jaroslav Sluka   paní Věra Kroulová 
pan Karel Ziguška     
 
V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum: 
paní Božena Slavíková                   paní Jitka Sluková 
paní Hana Brodilová                      paní Hana Podrazilová 
paní Vlasta Štrynclová                   pan Vítězslav Matyáš 
pan Rudolf Valný 
                                                                                                      Gratulujeme 
 
 
 
             
 

               Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko nezískal dotaci na domácí kompostéry 
 
Státní fond životního prostředí nepodpořil žádost mikroregionu o dotaci na domácí komposté-
ry. I když s tou žádostí bylo hodně práce, mikroregion to stálo i nějaké peníze, jsem docela 
ráda, že mikroregion neuspěl. V konečných fázích podání projektu jsme se dozvídali takové 
podmínky, které bychom pravděpodobně nebyli schopni splnit a potom by stejně hrozilo vrá-
cení dotace. Celý mikroregion, což jsou 2 města a 8 obcí, by musel vykazovat úsporu v li-
kvidaci odpadů ve výši 600 tun. To opravdu není jednoduché zajistit. 
         
        Jana Mlejnecká 
               Předsedkyně Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko 



 

 OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

                                                                                  

 
Starosta obce Rynoltice podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbách 
do Parl. ČR.“), 
 

oznamuje : 

 
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční: 

v pátek  dne 20. října 2017  od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 

v sobotu  dne 21. října 2017  od   8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 
2. Místem konání voleb je:   

  
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 svou totožnost a státní občanství České 

republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem).  

 
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič ob-

držet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb 

okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 

 
 
 
 
 
 
 

 


