
       PRO VÁS 

MK ČR E 11824  ročník – IV                měsíc říjen, listopad  2016    číslo – 10, 11 

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  

USNESENÍ č. 4/2016 
 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rynoltice 

ze dne 15. 9. 2016 
 

1) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Kubínková Irena 
a  p. Starečková Postlová Soňa. 

 
2) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Špaček Ondřej a 

p. Žatečková Markéta. 
 

3) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Rynoltice  
tak, jak byl vyvěšen na úřední desce. 
 

4) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje nabytí pozemku p.č. 1932/2, o výměře 267 m2, 
ostatní plocha, v k.ú. Jítrava, za kupní cenu ve výši 18.690,- Kč od Libereckého kraje, se 
sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, zastoupený Martinem Půtou a pověřuje starostu 
podpisem kupní smlouvy. 

 
5) Zastupitelstvo obce Rynoltice neschvaluje prodej p.p.č. 2032/1, o výměře cca 100 m2, 

ostatní plocha, v k.ú. Rynoltice a p.p.č. 2032/2, o výměře 70 m2, ostatní plocha, v k.ú. 
Rynoltice pro p. K. I., Dubnice 203, 471 26. 

 
6) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016 

Příjmy navýšeny o:  2.933.026,- Kč   
Výdaje navýšeny o:     239.960,- Kč 
Financování:                   - 2.693.066,- Kč   
 

7) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se 
mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o veřejném pořádku v obci a o stanovení kratší 
doby nočního klidu.  
 

 



Usnesení č.13/2016 z jednání Rady obce 6. 9. 2016 

 
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení: 
 
1) schvaluje Dodatek ke smlouvě o dílo č. 01.2015 „Obnova mostu M – 01 Jítrava přes 

Panenský potok“ č. 2 se zhotovitelem Ing. Naděžda Hájková, KH Mosty, Sosnová 105, 
470 01 Česká Lípa, s tím, že se v odstavci  IV. Termíny plnění v bodě a) mění: Termíny 
budou dle nastavených parametrů dotačního programu Ministerstva dopravy ČR, 
předpoklad ukončení 31.12.2016. 

 
2) schvaluje Vydání souhlasného stanoviska ke kolaudaci stavby „I/13 Jítrava PHS“ pro 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310/2, PO BOX 386, 460 55 
Liberec 1. 
 

3) schvaluje Žádost o povolení vstupu na pozemky ve vlastnictví obce Rynoltice p.č. 1743/1 
a p.č. 1924/4, ostatní plocha, v k.ú. Jítrava, z důvodu výstavby vodovodní přípojky na p.č. 
1449/3, v k.ú. Jítrava pro p. P. M., Janův Důl 105, 463 52.  
 

4) schvaluje Žádost o souhlas s připojením pozemku p.č. 1924/7 a p.č. 1449/2, v k.ú. Jítrava, 
z důvodu výstavby, na obecní komunikaci p.č. 1743/1, ostatní plocha, v k.ú. Jítrava pro    
p. R. M., Křížová 2310/35, 466 01 Jablonec n.N. 

 
5) schvaluje Pronájem pozemků p.č. 12, o výměře 579 m2, trvalý travní porost a p.č. 1712/3, 

o výměře 202 m2; ostatní plocha, vše v k.ú. Jítrava pro P. D., Na Ladech 535/35, 460 01 
Liberec 2 na dobu neurčitou, za částku 1,- Kč/m2/rok. 
 

6) nedoporučuje zastupitelstvu obce prodej p.p.č. 2032/1, o výměře cca 100 m2, ostatní 
plocha, v k.ú. Rynoltice a p.p.č. 2032/2, o výměře 70 m2, ostatní plocha, v k.ú. Rynoltice 
pro p. K. I., Dubnice 203, 471 26. 

 
7) schvaluje cenovou nabídku na povrchovou opravu stěn, obkladů včetně spárování a 

oprav, instalace sanita (WC, umyvadlo) pro nebytový prostor domu č. p. 101 (místnost pro 
zaměstnance OÚ), st.p.č. 79, v k. ú. Rynoltice od J. Lonner, Tatobity 85, 512 53. 
 

8) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 8/2016 se zhotovitelem J. Lonner, Tatobity 85, 512 
53 na povrchovou opravu stěn, obkladů včetně spárování a oprav, instalace sanita (WC, 
umyvadlo) pro nebytový prostor domu č. p. 101 (místnost pro zaměstnance OÚ), st.p.č. 
79, v k. ú. Rynoltice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 
 

Usnesení č.14/2016 z jednání Rady obce 29. 9. 2016 

 
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení: 
 
1) schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2016  

Příjmy navýšeny o: 158.646,- Kč, Výdaje navýšeny o: 158.646,- Kč. 
 



2) schvaluje Příspěvek na stravování pro členy okrskových volebních komisí při volbách do 
Zastupitelstev krajů ve dnech 7. a 8. října 2016 ve výši 80,- Kč/osoba/den z rozpočtu obce 
Rynoltice. 
 

3) schvaluje podání žaloby na společnost CAMPIETRO s.r.o. u Obvodního soudu pro Prahu 
3 ohledně pohledávky ve výši 36.247,- Kč. 
 

4) 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 předžalobní upomínky k úhradě dluhu za dodávky 
elektřiny a zemního plynu z 9.9.2016 ve výši 9.603,47 Kč. 
 

5) nenavrhuje Finanční náhradu škody v trestní věci K. – Zpronevěra v Rynolticích, jelikož 
škoda obci nevznikla, neboť byl veškerý majetek vrácen (tj. polní skládací sedačky a 
stoly, zdravotní stan malý a příslušenství k němu, Zásahový oblek Fénix I a zásahová 
obuv Zeman Speciál). 

 
6) schvaluje Pořízení dopravního automobilu TATRA 148 pro JSDH Rynoltice za celkovou 

kupní cenu ve výši 82.080,35 Kč s DPH (tj. za cenu v souladu se zpracovaným znaleckým 
posudkem č. 0982/16, již včetně nákladů spojených s převodem), od DIAMO, státní 
podnik, Odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem 
a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.  

 
7) bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí pro 

realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova mostu M – 01 Jítrava přes Panenský 
potok“ ze dne 22.9.2016. 

 
8) schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci 

veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova mostu M – 01 Jítrava přes Panenský potok“ a 
schvaluje vítězného uchazeče resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: TRAIL 
Servis, a.s., Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem za celkovou cenu 706.849,77 
Kč (584.173,36 Kč bez DPH) dle podané nabídky a pověřuje starostu podpisem 
konečného znění smlouvy. 
 

9) schvaluje Umístění bezpečnostního dopravního zrcadla na silnici I/13 v k.ú. Rynoltice dle 
přiložené situace pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizaci, 
České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6. 

 

10) bere na vědomí ukončení činnosti členky p. J. V. ve Sboru pro občanské záležitosti obce 
Rynoltice. 
 

11) bere na vědomí Žádost č.j. 613/16 ze dne 26.9.2016 o prodej pozemku  st. p. č. 90, o 
výměře 209 m2, v k.ú. Jítrava. 
 

12) schvaluje zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 90, o výměře 209 m2, zastavěná plocha a 
nádvoří, v k.ú. Jítrava. 
 



13) bere na vědomí Žádost č.j. 105/11 ze dne 2.3.2011 o prodej pozemku p.č. 1771/2, o 
výměře 158 m2, ostatní plocha, v k.ú. Jítrava. 

 

14) schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.č. 1771/2, o výměře 158 m2, ostatní plocha, v k.ú. 
Jítrava. 
 

15) bere na vědomí Žádost č.j. 588/16 ze dne 14.9.2016 o prodej části pozemku p.č. 569/2, o 
výměře cca 130 m2, ostatní plocha, v k.ú. Rynoltice. 

 
16) schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.č. 569/2, část o výměře cca 130 m2, ostatní plocha, 

v k.ú. Rynoltice. 
 

17) bere na vědomí Žádost č.j. 167/16 ze dne 2.3.2016 o prodej části pozemku p.č. 2076/2, o 
výměře cca 15 m2, ostatní plocha, v k.ú. Polesí u Rynoltic. 

 
18) schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.č. 2076/2, část o výměře cca 15 m2, ostatní plocha, 

v k.ú. Polesí u Rynoltic. 

 
19) bere na vědomí Žádost č.j. 291/16 ze dne 18.4.2016 o směnu části pozemku p.č. 1112/3, 

o výměře cca 140 m2, trvalý travní porost, v k.ú. Polesí u Rynoltic a prodej pozemku p.č. 
2098/2, o výměře 76 m2, ostatní plocha, v k.ú. Polesí u Rynoltic. 

 
20) schvaluje zveřejnění záměru směny p.č. 1112/3, část o výměře cca 140 m2, trvalý travní 

porost, v k.ú. Polesí u Rynoltic a zveřejnění záměru prodeje p.č. 2098/2, o výměře 76 m2, 
ostatní plocha, v k.ú. Polesí u Rynoltic. 

 
21) bere na vědomí žádost o pronájem části skladovacích prostor v budově bez č.p. 

nacházející se na p.č. st. 358, v k.ú. Rynoltice. 

 
22) schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část skladovacích prostor p. č. st. 358, v k.ú. 

Rynoltice. 
 

Usnesení č.15/2016 z jednání Rady obce 20. 10. 2016 

 
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení: 
 
1) schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na 

období od roku 2017 do roku 2019 č. OLP/4203/2016 s Libereckým krajem, zastoupeným 
Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Čápem, vedoucím odboru dopravy 
KÚLK, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 dle předloženého návrhu a pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy. 

 
2) schvaluje vícepráce na opravu komunikace „Cesta za školou“ (u č.p. 173) v obci 

Rynoltice pro firmu EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod 
Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec ve výši 86.999,-  Kč včetně DPH. 
 



3) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 10/2016 se zhotovitelem Ing. Naděždou Hájkovou, 
KH-Mosty – projekční a statická kancelář, prohlídky mostů a investorsko-inženýrská 
činnost, se sídlem Sosnová 104, 470 01 Česká Lípa na provádění technického dozoru 
investora na akci „Obnova mostu M – 01 Jítrava přes Panenský potok“ dle předloženého 
návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 
4) pronájem části skladovacích prostor v budově bez č.p. nacházející se na p.č. st. 358, v 

k.ú. Rynoltice pro p. M. S., Rynoltice 197, 463 53. Od 1.11.2016 na dobu určitou 3 
měsíce, za částku 300,- Kč/měsíc. 
 

5) schvaluje Žádost o souhlas se stavbou DČOV (domovní čistírna odpadních vod) na p.p.č. 
103, v k.ú. Jítrava pro PANCRATIUS s.r.o. (společnost, která zastupuje 
Římskokatolickou farnost Jítrava), č.p. 98, 463 53 Rynoltice dle přiložené projektové 
dokumentace. 

 
6) schvaluje Žádost o stanovisko k existenci podzemního vedení pro stavbu „Úprava lesních 

cest – p.č. 2103 a p.č. 1191/1, v k.ú. Polesí u Rynoltic“ pro Ing. Ladislava Fuchse, 
Wintrova 486/14, 460 01 Liberec 2  (investor LESY ČR, s.p., Krajské ředitelství Liberec).  
 

7) bere na vědomí oznámení o vstupu na nemovitost od společnosti SUP-TECHNIK s.r.o., 
K Libuši 4/24, 148 00 Praha 4 jako zhotovitele stavby „RVDSL1609_C_LRYNL6_OK“ v 
termínu 17.10. – 31.10.2016. 

 
8) neschvaluje Žádost o finanční příspěvek na poskytování preventivní sociální služby raná 

péče v roce 2017 pro Centrum LIRA, z.ú., Matoušova 406/20, 460 07 Liberec. 

 
9) schvaluje Výroční zprávu ZŠ a MŠ Rynoltice, příspěvková organizace, Rynoltice 200, 

463 55, okres Liberec za školní rok 2015/2016 s drobnou výhradou, a to, že neobsahuje 
informace o mateřské škole. Rada obce doporučuje p. ředitelce zahrnout do výroční 
zprávy za školní rok 2016/2017 i mateřskou školu. 

 

SPOZ 

 
V měsíci říjnu oslavili  své životní jubileum: 
paní Božena Slavíková    paní Hana Brodilová 
paní Milada Šimonová    paní Alena Ebrová 
pan Miloslav Bukáček 
 
V měsíci listopadu oslaví své životní jubileum: 
paní Drahomíra Dvořáková    paní Hana Sochová    
pan Antonín Slabý     pan Karel Rychlovský 
paní Danuška Záveská     
 
Opět chystáme vánoční posezení pro seniory, bližší informace v příštím vydání a na 
plakátech. 
 



Zpráva ze školy 
Dobrý den vážení čtenáři,  

dovolte mi informovat Vás o velikém úspěchu naší školy. 

V loňském roce žáci 3. a 5. třídy pracovali na mezinárodním projektu v eTwinningu společně 
se žáky ze Slovenska. Procvičovali a učili se společně vyjmenovaná slova. Kromě toho se 
naučili pracovat s počítači, vytvářet prezentace, pracovat s obrázky, upravovat fotografie a 
jiné. Velké pozitivum tohoto projektu je, že žáci komunikují přes skype a díky tomu se spo-
lečně učí. Za tento projekt jsme obdrželi mezinárodní cenu kvality a v národní ceně naši 
žáci získali 1. místo a peněžní výhru. Velký dík patří paní učitelce Vopatové. 

        Mgr. Kateřina Rožcová 

 Pozvánka 

 
5. 11. 2016 (sobota) - PODZIMNÍ SETKÁNÍ na velkém hřišti v Jítravě  
                                   od 14:00 hod - drakiáda, dýňkování  
                                   s příchodem tmy rozsvícení dýní v dolním parku 

 

 

Advent  2016 v Rynolticích a Jítravě 

26.11. (sobota) - Vánoční dílničky - od 11 – 15 hodin. I letos se budou vyrábět vánoční              
dekorace, ozdoby, adventní věnce. 

 
26.11. (sobota) – Rozsvícení vánočních stromů v Rynolticích – od 16 hodin před obecním  

      úřadem, vánoční prodejní trhy ZŠ a MŠ Rynoltice 

 
27.11. (neděle) – Rozsvícení vánočního stromu v Jítravě - od 16 hodin  v dolním parku  

       vánoční prodejní trhy ZŠ a MŠ Rynoltice 

 
  3.12. (sobota) – Svatobarborská pouť – od 11 hodin Poutní mše svatá v kostele sv.  Barbory 

v Rynolticích, celebruje diecézní biskup Msgre. Jan Baxant 
       - od 17 hodin II. Benefiční koncert v kostele sv.Barbory 
       - Rynoltické peklo       
 
  5. 12. (pondělí) – Rynolticemi a Jítravou jde Mikuláš s družinou...  
 
 17.12. (sobota) -  ŽIVÝ BETLÉM   - v dolním parku v Jítravě (čas bude upřesněn, sledujte     

             www.jitrava.eu) 

 
Informace o dalších akcích – Česká mše vánoční, Půlnoční mše aj. – na plakátech   



FK Rynoltice 

 

 

ŘÍJEN 2016 
 

 

 
Přijďte nás podpořit v posledním zápase podzimní části sezóny!!! 



 

Poděkování 
 
 Již delší dobu nás, nájemníky domu č. 25 v Rynolticích, trápily vosy a sršni, kteří se 
zabydleli v náletech a břečťanu u zadního vchodu do domu. Vzhledem k tomu, že je tento 
vchod nejvíce využíván (zahrádky a kolny) a jsou v domě i malé děti, požádali jsme obecní 
úřad o odstranění porostu. Po ústní dohodě se starostou J. Vackem a místostarostkou S. 
Starečkovou se věci daly do pohybu. 
 Dne 6. 10. 2016 přijeli místní dobrovolní hasiči pod vedením J. Grosse a M. 
Kolomého a začali s odstraňováním porostu ze zdi a okapů. I přes větrné a deštivé počasí 
odsekávali po velkých kusech břečťan a čistili okapy, které byly silně ucpané a hrozily 
utržením. Zároveň se postarali o úklid dvoru a spadaných větví ve spolupráci s úklidovou 
četou z obecního úřadu. 
    Odstranění porostu ve zdech domu nebylo úplně jednoduché a v nepříznivém počasí 
ani moc příjemné. Proto bychom rádi všem, kteří se na této akci podíleli, vyjádřili upřímný 
dík. 
      Nájemci domu č.p. 25 Rynoltice 
 
 
 
 

Povinné revize kotlů na pevná paliva 

Podle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel 
spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží 
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu 
technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola 
proběhnout nejpozději do 31.12.2016. 

Obecní úřad s rozšířenou působností může požadovat předložení dokladu o provedení této 
kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, 
provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. 

V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad, může mu být uložena pokuta 
podle § 23 odstavce 2, bodu b) až do výše 20.000 Kč. 

 

Na níže uvedeném odkaze můžete nalézt technika pro Váš kotel: 

http://aptt.cz/opravneni-ozo.php 

Zde pro Liberecký kraj: 

http://aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=LBK 


