Zápis z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Rynholec
č. 1/2022
ze dne 2. 3. 2022 od 18:00
v místní sokolovně

Přítomno 10 občanů obce
7 zastupitelů obce

Starosta obce p. Dyntar zahájil v 18:00 hodin veřejné zasedání, přivítal občany a
seznámil je s programem:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kontrola a oprava usnesení č. 6/2021 ze dne 15. 12. 2021
Veřejnoprávní smlouvy pro rok 2022
Dostavba areálu Mateřské školy Rynholec
Smlouva na umístění a provozování Z-BOXu
Úprava pronájmů v areálu fotbalového hřiště
Kamerový systém – fotbalové hřiště, sokolovna, měření rychlosti
Návrh řešení pro lokalitu v oblasti bývalého kravína - ZRUŠEN
Různé
- Žádost MŠ Rynholec o projednání prázdninového provozu
- Žádost MŠ Rynholec o ponechání hospodářského výsledku za rok 2021
Jako zapisovatele navrhuje p. Dvořáka a ověřovatele p. Drábka a p. Ledvinku.

Usnesení: Zastupitelé obce schvalují program veřejného zasedání č. 1/2022, zapisovatele a
ověřovatele.
Pro – proti – zdržel se
7–0–0

1) Kontrola a oprava usnesení č. 6/2021 ze dne 15. 12. 2021
P. Dvořák provedl kontrolu usnesení č. 5/2021 a konstatoval, že kontrolou usnesení
nebyly nalezeny žádné chyby nebo nesplněné úkoly.
Vzato zastupiteli na vědomí
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2) Veřejnoprávní smlouvy pro rok 2022
P. Drábek seznámil přítomné s výsledkem kontroly poskytnutí dotace pro jezdeckou
stáj Lussy za rok 2021. V rámci kontroly byly předloženy originální doklady a finanční výbor na
základě provedené kontroly konstatuje účelné využití poskytnuté dotace za rok 2021
v souladu s dotační smlouvou a zároveň doporučuje zastupitelstvu uzavřít smlouvu na dotaci
ve výši 50.000 Kč i na rok 2022 dle předložené žádosti jezdecké stáje Lussy.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na
činnost v roce 2022 pro Jezdeckou stáj Lussy ve výši 50.000 Kč.
Pro – proti – zdržel se
7–0–0
P. Drábek seznámil přítomné s výsledkem kontroly poskytnutí dotace pro TJ Baník
Rynholec v roce 2021. V rámci kontroly byly předloženy originální doklady a finanční výbor na
základě provedené kontroly konstatuje účelné využití poskytnuté dotace za rok 2021
v souladu s dotační smlouvou a zároveň doporučuje zastupitelstvu uzavřít s TJ Baník Rynholec
dotační smlouvu i na rok 2022 dle předložené žádosti TJ Baník Rynholec
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na
činnost v roce 2022 pro TJ Baník Rynholec ve výši 345.000 Kč.
Pro – proti – zdržel se
6 – 0 – 1 (Drábek)
P. Drábek seznámil přítomné s výsledky kontroly poskytnuté dotace pro výtvarný
ateliér p. Novákové Hilské za rok 2021. V rámci kontroly byly předloženy originální doklady a
finanční výbor na základě provedené kontroly konstatuje účelné využití poskytnuté dotace za
rok 2021 v souladu s dotační smlouvou a zároveň doporučuje zastupitelstvu uzavřít s p.
Novákovou Hilskou dotační smlouvu i na ro, 2022 dle předložené žádosti.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na
činnost v roce 2022 pro Výtvarný ateliér ve výši 10.000 Kč.
Pro – proti – zdržel se
7–0–0
- p. Švůger: Nerozumím tomu, když jsou tady oddíly, který fungujou, že zase pro Tenis nic.
Přitom jsme všechno dodrželi. Mě jde o to, že nám nabíhají nějaký náklady, přijde soustředění,
nemůžeme zaplatit zálohy, nevím, jestli děti se mají registrovat do soutěží a podobně.
- starosta obce reagoval, že se když p. Švůger donesl na obecní úřad vyúčtování za rok 2021,
byl ze strany pracovnice dotazován kde jsou účetní doklady, pan Švůger na toto reagoval slovy:
„ať si nas.rou“
p. Drábek doplnil, že p. Švůger podepsal za tenis klub smlouvu o dotaci na rok 2021, kde
souhlasil s podmínkami vyúčtování. Tyto podmínky stanovují, že příjemce dotace je povinen
předložit obci soupis prvotních dokladů + kopie jednotlivých dokladů nejpozději do 2.2.2022.
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P. Švůger na obec donesl pouze soupis prvotních dokladů a nepředložil kopie jednotlivých
dokladů ke kontrole. Na rozdíl od ostatních spolků, které dodali veškeré doklady. Vzhledem
k uvedeným skutečnostem a v souladu s podepsanou smlouvou musí za finanční výbor
konstatovat, že považuje poskytnuté prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o
rozpočtových pravidlech. Příjemce je v takovém případě povinen vrátit zadržené prostředky.
Za finanční výbor doporučuje neposkytovat tenis klubu dotaci na rok 2022, protože nesplnili
podmínky vyúčtování dotace za rok 2021 a zároveň vyzvat kontrolní výbor tenis klubu, aby
otevřeli jednání s obcí, protože p. Švůger svým chováním a činností poškozuje klub jako takový.
- p. Švůger odpověděl, že 10 let dělá vyúčtování stejně. Vloni dal kopie a dostalo se mu
odpovědi, že kopie jsou nečitelné. Dále uvedl, že obec hledá možnost, jak ho potrestat za to,
že nesouhlasí s rozpočtem. Obec by si měla uvědomit, že trestá děti.
- p Drábek odpověděl, že toto rozhodně nedělá a z toho důvodu chce otevřít jednání mezi
kontrolním výborem Tenis klubu a obcí, aby vysvětlili, že problém je v tom, že p. Švůger chce
po obci peníze, podepíše smlouvu, kterou následně opakovaně nedodrží a když se ho
zaměstnankyně úřadu zeptá, kde ty kopie jsou, tak odpoví, že si má obec nas.at. Tady se
nejedná o žádné trestání, ale pouze o přístup p. Švůgera, který svým jednáním Tenis klub
poškozuje.
- p. Dvořák doplnil, že na porušování smlouvy byl p. Švůger upozorňován opakovaně a že už
v minulosti kvůli nedodržení smlouvy při vyúčtování nebyla dotace poskytnuta.
- p. Švůger řekl, že chce do zápisu, že obec nemá zájem podporovat děti.
- p. Drábek odpověděl, že o tom to vůbec není a pokud p. Švůger nezvládá plnit své povinnosti,
tak to má předat někomu jinému, a proto toto chce obec řešit s kontrolním výborem Tenis
klubu. Tady nikdo nechce trestat Tenis klub, ale je to o činnosti p. Švůgera jako jednotlivce
- p. Dvořák doplnil, že stejná situace byla před dvěma lety, kdy dotace také nebyla řádně
vyúčtována a obec, přestože dotaci neposkytla, tak vymyslela jiný způsob, aby mohl Tenis klub
fungovat. P. Švůger se neustále ohání, že chce stejné podmínky jako ti ostatní a když má stejné
podmínky, tak není ochoten je splnit.
- starosta obce doporučuje kontrolnímu výboru Tenis klubu Rynholec, aby neprodleně navázal
kontakt s OÚ Rynholec, aby bylo možné vzniklou situaci řešit.
Usnesení: Zastupitelstvo obce vyzývá kontrolní výbor Tenis klubu Rynholec k jednání, aby
bylo možné vzniklou situaci vyřešit.
Pro – proti – zdržel se
7–0–0
3) Dostavba areálu Mateřské školy Rynholec
Starosta obce seznámil občany historií budování MŠ Rynholec a s návrhem na poslední
etapu spočívající v dokončení areálu o tělocvičnu a poslední třídu, čímž by se kapacita MŠ
zvýšila na cca 87 dětí. Zároveň představil návrh projektu a jeho podrobnosti a cenovou
nabídkou na přípravu projektu Ing. Babáka, který je obeznámen se situací na místě, protože
projektoval i minulé přestavby. Dále starosta seznámil přítomné s jednotlivými položkami
cenové nabídky.
- p. L.O: co nás v současnosti školka stojí a kolik nás to bude stát, když se kapacita školky
navýší?
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- starosta odpověděl, že v současnosti nás školka stojí cca 1.000.000 Kč ročně a že nás provoz
bude stát samozřejmě o něco víc, když se areál zvětší cca o ¼, s čímž souvisí náklady na otop,
elektřinu atd. Jak bude vypadat situace na trhu s energiemi letos v podstatě nikdo neví.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují nabídku Ing. Babáka na vypracování projektu dostavby
areálu MŠ Rynholec (přípravné práce, upřesnění koncepční studie, projekt pro stavební
povolení a provedení stavby, autorský dozor) za celkovou částku 666.750.
Pro – proti – zdržel se
7–0–0
4) Smlouva na umístění a provozování Z-BOXu
P. Dvořák seznámil občany s aktuální situaci ohledně umístění boxu Zásilkovny v obci.
Návrh smlouvy byl vyvěšen na úřední desce a Z-Box by měl být po dohodě s firmou umístěn
v prostoru před obecním úřadem.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují smlouvu pro umístění Z-Boxu a o spolupráci při jeho
provozování mezi Obcí Rynholec a firmou Zásilkovna s.r.o., Praha IČ: 28408306.
Pro – proti – zdržel se
7–0–0
5) Úprava pronájmů v areálu fotbalového hřiště
P. Drábek přednesl návrh na úpravu cen pronájmů v areálu fotbalového hřiště. Jedná
se o navýšení o cca 10 % z důvodu úpravy cen energií.
Sauna:
360 Kč + 90 Kč
původně 320 Kč + 80 Kč
Zápas bez světel:
3.200 Kč
původně 2.900 Kč
Zápas se světly:
3.400 Kč
původně 3.100 Kč
Tréning bez světel:
2.000 Kč
původně 1.800 Kč
Tréning se světly:
2.300 Kč
původně 2.100 Kč
Tréning ½ hřiště bez světel: 1.200 Kč
původně 1.100 Kč
Tréning ½ hřiště se světly: 1.400 Kč
původně 1.300 Kč
Tréninková jednotka je počítána na 1,5 hodiny a zápas na 2,5 hodiny (2 hodiny hřiště, 30 minut
kabiny)
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují navýšení cen pronájmů v areálu fotbalového klubu
podle předloženého návrhu s platností od 15. 3. 2022.
Pro – proti – zdržel se
7–0–0
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6) Kamerový systém – fotbalové hřiště, sokolovna, měření rychlosti
Starosta obce seznámil občany s návrhem na řešení kamerového systému, aby byl
přehled o tom, co se děje, zejména kvůli tomu, že poslední dobou dochází ke škodám na
majetku jak občanů, tak obce. Jedná se o návrh, který by hlídal výhradně majetek obce.
V tomto případě areál sokolovny a fotbalového stadionu a v případě, že by byl další zájem, tak
i prostory tenisových kurtů.
Bylo jednáno postupně se třemi firmami, se kterými byly probírány možnosti řešení,
z nichž nejlevnější byla firma Bártek rozhlasy, s.r.o. která nabídla řešení pro sokolovnu za
73.084 Kč s DPH a pro fotbalový areál za částku 65.610,50 Kč s DPH.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vstoupit do jednání s firmou Bártek rozhlasy, s.r.o.
k řešení kamerových systémů podle předložených nabídek.
Pro – proti – zdržel se
7–0–0
Starosta obce dále seznámil přítomné se záměrem začít řešit bezpečnost v dopravě
řešením radarového systému, který by byl v obci umístěn. Dle vyjádření Městské policie je
nejproblémovější ulice Pražská. Nejedná se o definitivní řešení, spíš námět do diskuse, jestli se
tímto směrem má obec vydat nebo ne.
Následovala diskuse ohledně dalších možností, jak situaci řešit, tedy měření ze strany
Městské policie Nové Strašecí, radarových systémů, popř. řešení formou rychlostního
semaforu, popř. dalších míst, kde byl bylo reálné případné technické zařízení umístit.
Vzato zastupiteli na vědomí
7) Návrhy řešení pro lokalitu v oblasti bývalého kravína – ZRUŠEN
Starosta obce seznámil přítomné s důvody, proč byl uvedený bod zrušen. V současné
době nejsou shromážděny veškeré materiály, aby bylo možné občany s nimi seznámit.
Vzato zastupiteli na vědomí
8) Různé:
- Prázdninový provoz mateřské školy Rynholec
Starosta obce přednesl žádost MŠ Rynholec o projednání prázdninového provozu,
spočívajícího v přerušení provozu MŠ a školní jídelny v období od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022
z důvodu čerpání dovolené pedagogickými pracovníky. Zároveň v posledním týdnu bude
prováděn generální úklid a vymalování prostorů
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují prázdninový provoz MŠ Rynholec a její uzavření
v termínu od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022.
Pro – proti – zdržel se
7–0–0
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- Žádost MŠ Rynholec o ponechání hospodářského výsledku
Starosta obce přednesl žádost Mateřské školy Rynholec o ponechání hospodářského
výsledku za rok 2021 ve výši 9.883,17 Kč a o jeho převedení do rezervního fondu.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují ponechání hospodářského výsledku MŠ Rynholec za rok
2021 ve výši 9.883,17 Kč a o jeho převedení do rezervního fondu.
Pro – proti – zdržel se
7–0–0
- p. J.H. vznesl dotaz ohledně haly a vyúčtování nákladů
Starosta odpověděl, že firma slíbila, že do konce měsíce února bude mít vyčíslení nákladů,
bohužel do současné doby nic neposlali a žádný požadavek ohledně úhrady nákladů na obec
firma nevznesla, takže obec nemá přehled.
- Ing. J.R: je harmonogram ohledně budování podzemních kontejnerů, které byly schváleny na
minulém VZ.
Starosta odpověděl, že v současné době jsou kontejnery ve výrobě, do obce by měly dojít ze
začátku dubna 2022 a realizace by měla proběhnout následně. Pokud půjde vše podle plánu,
mohly by být v provozu v květnu 2022.
- p. R.T: v ul. V Brance je vyměněná nádoba na kovové odpady, ale nádoba neumožňuje vložit
dovnitř předměty, které jsou zobrazeny na schránce, otvory jsou malé.
Místostarosta Prokeš odpověděl, že zjistí podrobnosti, zda a jak lze situaci řešit.
Z důvodu neexistence dalších dotazů bylo veřejné zasedání ukončeno ve 19:15 hodin.
Ověřovatel:

Ověřovatel:

__________________

_________________

Michal Drábek v.r.

Zdeněk Ledvinka v.r.

Starosta obce
_______________
Jaromír Dyntar v.r.
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