Zápis z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Rynholec
č. 6/2021
ze dne 15. 12. 2021 od 18:00
v místní sokolovně

Přítomno 14 občanů obce
5 zastupitelů obce
(p. Dvořák a p. Ledvinka omluveni)

Starosta obce p. Dyntar zahájil v 18:00 hodin veřejné zasedání, přivítal občany a
seznámil je s programem:
1) Kontrola usnesení č. 5/2021 ze dne 10. 11. 2021
2) Rozpočet obce na rok 2022
3) Rozpočtové opatření č. 5/2021
4) Výběrové řízení – polopodzemní kontejnery
5) Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
6) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpadové hospodářství
7) Úprava cenové mapy pro zasíťované pozemky
8) Odměny pro členy výborů a za práci s dětmi
9) Různé: Zásilkovna box, Mateřská škola, Vodné
Jako zapisovatele navrhuje p. Drábka a ověřovatele pí. Roštínskou a p. Smolku.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují program veřejného zasedání č. 5/2021, zapisovatele a
ověřovatele.
Pro – proti – zdržel se
5–0–0
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1) Kontrola usnesení č. 3/2021 ze dne 26. 8. 2021
-

Oznámení p. L.O. o ukládání nepovolených materiálů na ČLUZ
- Následně předáno na PČR
- PČR následně po cca 1 týdnu informovala OÚ, že podání bylo předáno na MěÚ
Rakovník, odbor ŽP jako možné podezření porušení zákona č. 541/2020 Sb. o
odpadech
- Odbor ŽP následně provedl kontrolu přímo na ČLUZ. Oficiální výsledek nemá
obec k dispozici, ale dle zjištěných informací neměla být zjištěna žádná
pochybení.

-

Dotaz na umístění závory na Bílé cestě na vjezdu od Lán
Na základě požadavku JUDr. Prázdného bylo zahájeno a probíhá jednání s odborem
dopravy Rakovník a Kladno o umístění dopravního značení zákaz vjezdu všech
motorových vozidel s dodatkovou tabulkou mimo dopravní obsluhu.
Proběhla diskuze se starostou Lán a v tuto chvíli nemáme žádné informace od obou
odborů.
Vzato zastupiteli na vědomí

Starosta obce požádal o doplnění bodu programu veřejného zasedání, vzhledem
k proběhlému auditu na obci.
- Kontrola probíhala na schválení závěrečného účtu obce za rok 2020 a účetní závěrku
za rok 2020. V rámci usnesení bylo schváleno v jednom usnesení a dle zjištění by
mělo být rozděleno do 2 usnesení. Toto bylo jediné zjištěné pochybení v rámci auditu
a vše ostatní zcela bez pochybení. Starosta požádal zastupitele o schválení
rozdělených usnesení na schválení závěrečného účtu a účetní závěrky
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují závěrečný účet obce za rok 2020
Pro – proti – zdržel se
5–0–0
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují účetní závěrku obce za rok 2020
Pro – proti – zdržel se
5–0–0
2) Rozpočet obce na rok 2022
P. Drábek seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2022 s tím, že tento byl zveřejněn
na úřední desce obce od 25.11.2021 v paragrafovém členění a zároveň byl na informační desce
obce zveřejněn v detailním položkovém členění včetně doplňujících informací.
Rozpočet je navrhován jako schodkový s příjmem ve výši 47.030.000,- Kč a výdaji ve výši
65.548.000,- Kč s tím, že schodek ve výši 18.518.000,- Kč bude financován z přebytku rozpočtu
roku 2021 a z let minulých. Dotaz Z.Š. na položku veřejné zeleně, navýšení platů zaměstnanců
v pracovním poměru a položku ostatní osobní výdaje. Navýšení platů obec plánuje u všech
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zaměstnanců v pracovním poměru o 5%, dle schválení vlády ČR. Ostatní osobní výdaje pak jsou
všichni brigádníci a dohody o pracovním poměru. Dotaz Z.Š. na navýšení platů zaměstnanců
na sportovním zařízení v majetku obce, kde letošní rozpočet je 260 tis. Kč. P. Drábek reagoval,
že rozpočet na tuto položku v roce 2021 je 304 tis. Kč a ne 260 tis. Kč a navýšení je opět jen o
5%.
Dotaz p. L.O. na uzavření bílé cesty (Ke Dvoru) při vjezdu od Lán, myslí si že je to komunikace
pro obec velmi zásadní a proč toto nebylo projednáno s občany: „To k tomu máme zase udělat
nějaké referendum?“. P. starosta reagoval s tím, že cesta není vůbec klíčová a nejedná se o
veřejnou komunikaci, ale pouze cestu. V tuto chvíli je nejdůležitější stanovisko obce Lány, kdy
je cesta ve většině na jejím katastru. Hledáme řešení na omezení dopravy na dané cestě, kde
v tuto chvíli je provoz velmi silný a jedná se i o nákladní dopravu. Pro nás je zásadní aby cesta
fungovala hlavně pro pěší a cyklisty. Dotaz p. L.O. na přestavbu OÚ, byla veřejnost seznámena
s projektem? P. Drábek vysvětlil, že projekt byl v rozpočtu již v roce 2021 a pro rok 2022 jen
reflektujeme navýšení cen materiálů a tedy již byl občanům představen v roce 2020. Dotaz p.
H. proč obec není schopna předložit projekt na vybudování nového OÚ v budově bývalé
prodejny COOP. P. starosta reagoval, že několikrát nabízel občanům prohlédnout si kompletní
projektovou dokumentaci k dispozici na OÚ, bohužel však nikdo a ani p. H. nedorazil a
s projektem se neseznámil. „Ono je lepší kritizovat zde na VZ, kde Vás lidé poslouchají, než
projevit reálný zájem…“
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují rozpočet obce pro rok 2022 jako schodkový s tím, že
schodek bude financován z přebytku rozpočtu roku 2021 a let minulý. Závazný ukazatel pro
rok 2022 je paragraf.
Pro – proti – zdržel se
5–0–0

3) Rozpočtové opatření č. 5
P. Drábek seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením. RO obsahuje jen 2 položky na
výdajové straně a to oprava křížků v rámci obce a nové VO v ulici U Myslivny. RO bude
vyvěšeno na úřední desce obce nejpozději do 30-ti dní od jeho schválení. Dotaz p. Z.Š. zda-li
by RO mohlo být přílohou zápisu z VZ. P. Drábek odpověděl, že RO je vždy vyvěšeno
samostatně na úřední desce.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují RO č. 5.
Pro – proti – zdržel se
5–0–0
4) Výběrové řízení na polopodzemní kontejnery na odpad
Starosta seznámil přítomné s vypsaným výběrovým řízením na vybudováním
polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad. Osloveny byly 3 firmy, které všechny splnily
podmínky výběrového řízení a investiční komise doporučuje vybrat nabídku s nejnižší cenou.
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Usnesení: Zastupitelé obce schvalují firmu Komunální technika s.r.o. jako vítěze výběrového
řízení a na dodávku polopodzemních kontejnerů na odpad
Pro – proti – zdržel se
5–0–0
5) Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
P. starosta seznámil přítomné s úpravou vyhlášky o odpadovém hospodářství. Popelnice
o objemu 120 l bude vyvážena 1x za týden a popelnice o objemu 240 l bude vyvážena 1x za 14
dní. Dotaz pí. R.O. jak bude probíhat výměna větších 240 l popelnic za 120 l a jestli je možné
stanovit např. 14 dní na výměnu? P. starosta informoval o tom, že výměnu si každý bude
realizovat na vlastní náklady, ale uložení velkých 240 l popelnic je možné udělat po dohodě na
dvůr OÚ bez stanovení omezení časem 14 dní. Vyhláška se upravuje dle zákona o odpadech,
hlavně pro snížení obejmu komunálního odpadu a je upravena dle metodických pokynů
ministerstva.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují Obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
Pro – proti – zdržel se
5–0–0

6) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpadové hospodářství
P. Starosta seznámil přítomné se zněním vyhlášky o místním poplatku za odpadové
hospodářství a navýšením poplatku ze současných 30,- Kč/osobu/rok na 50,- Kč/osobu/rok.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za
odpadové hospodářství
Pro – proti – zdržel se
5 –0–0
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7) Úprava cenové mapy pro zasíťované pozemky
P. Drábek seznámil přítomné se záměrem obce navýšit cenu zasíťovaného pozemku ze
současné ceny 1.400,- Kč/m2 na cenu 2.600,- Kč/m2.
Dotaz p. H., zda-li obec nechala vypracoval znalecký posudek na danou cenu? P. Drábek
odpověděl, že nevidíme důvod vyhazovat obecní peníze za znalecký posudek, když daná
cena je stanovena jako minimální a případné prodeje budou realizovány obálkovou
formou a to nejvyšší podané nabídce.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují úpravu cenové mapy na zasíťované pozemky a to na
cenu 2.600,- Kč/m2.
Pro – proti – zdržel se
5 –0–0
8) Odměny pro členy jednotlivých výborů a za celoroční práci s dětmi
P. starosta seznámil přítomné s návrhem odměn pro členy jednotlivých výborů a za
celoroční práci s dětmi v rámci jednotlivých spolků v obci (SDH, Tenis klub, Baník
Rynholec)
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují odměny pro jednotlivé členy výborů a za celoroční práci
s dětmi, dle předložených návrhů.
Pro – proti – zdržel se
5 –0–0
9) Různé
P. Starosta informoval přítomné o přípravě umístění boxu pro společnost Zásilkovna na
území obce.
P. Starosta informoval o žádosti MŠ o schválení Vánočních prázdnin od 23.12 do 2.1.2022,
tj. totožný termín jako má ZŠ Nové Strašecí.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují žádost MŠ o Vánoční prázdniny v navrženém termínu
Pro – proti – zdržel se
5 –0–0
P. Starosta informoval přítomné o žádosti MŠ o použití prostředků z investičního fondu ve
výši 68.990,- Kč pro nákup mobilního projektoru a interaktivní tabule.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují žádost MŠ o využití 68.990,- Kč na nákup mobilního
projektoru a interaktivní tabule.
Pro – proti – zdržel se
5 –0–0
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Pí. Roštínská představila projekt Lego foundation, do kterého, jako zaměstnanec této
společnosti, zapojila i naši MŠ a v rámci tohoto projektu naše MŠ získala stavebnice od
této společnosti zdarma.
P. Starosta informoval o žádosti Svazu zdravotně postižených Nového Strašecí o finanční
příspěvek ve výši 7.000,- Kč na rok 2022.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují příspěvek pro Svaz zdravotně postižených Nové
Strašecí ve výši 7.000,- Kč
Pro – proti – zdržel se
5 –0–0
P. Starosta informoval přítomné o nových cenách vodného ze strany společnosti VKM,
které se navyšuje pro rok 2022 na 66,32 Kč.
Pí. R.O. chce poděkovat za přípravu kapličky a její výzdobu.
P. Z.Š. se zeptal na další posun ohledně vybudování ZŠ. P. starosta informoval o
pokračování průzkumu a hledání možností na vybudování školy a jejího ekonomického
provozu. Pí. R.O. iniciativně po 20.1 domluví s panem starostou termín na uspořádání
„sousedského setkání“ na téma vybudování základní školy v obci s termínem uspořádání
v polovině února 2022.
P. Z.Š. se zeptal kdy bude zveřejněna ekonomická náročnost na ZŠ, kdy v minulých
zápisech z VZ byla informace o jejím předání. P. Drábek odpověděl, že kdyby p. Z.Š. chodil
na VZ, tak by slyšel jeho informaci na finanční náročnost ZŠ v Tuchlovicích ve výši cca. 1,8
mil. Kč, ale v tuto chvíli hledáme ZŠ v obdobné velikosti, kterou chceme budovat v obci. P.
Smolka doplnil, že v tuto chvíli není důležité kolik nás to bude stát, ale jaký bude o ZŠ
vůbec zájem a zda-li se vůbec do ZŠ máme pustit a v jakém rozsahu. Až potom bychom
měli řešit ekonomický detail, protože v tuto chvíli je tato otázka bezpředmětná.
P. Z.Š. se zeptal na pronájem parkovacího místa pod poštou pro p. L.J. kdy bude dořešeno,
v tuto chvíli je toto místo používáno SDH pro sběr elektrického odpadu a po vyřešení
případně nového místa bude dořešeno.
Pan starosta popřál jménem svým, i všech zastupitelů, všem přítomným klidné prožití
Vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2022.
Z důvodu neexistence dalších dotazů bylo veřejné zasedání ukončeno v 20:15 hodin.
Ověřovatel:

Ověřovatel:

________________

______________

Jana Roštinská

Robert Smolka
Starosta obce
___________
Jaromír Dyntar
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