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 Z Á P I S 
z 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec  

- Vratislavice nad Nisou, konaného dne 10. 04. 2019 
 

Ověřovatelé: Mgr. Hana Šimková, Otto Dvorský  

Náhradník:    

 
Zapisovatelka:  Lenka Kendžirová 

 
Přítomni: MUDr. Marek Bydžovský, MUDr. Zuzana Kofferová, Otto Dvorský, Stanislav Burdys, Mgr. 

Vladimíra Hoření, Mgr. Libor Rygál, Ing. Vladislav Krušina, Ing. Jiří Mejsnar, Ing. Zbyněk 
Nýdrle, Lukáš Pohanka, Miroslav Habel, Ing. Pavel Regner, Mgr. Hana Šimková, Mgr. 
Michaela Janků, MUDr. Dušan Morman 

 
Omluveni:           

 
Neomluveni:   -  

 
Tajemník:   - 

 
Hosté: Mgr. Pavel Svoboda – právní poradce MO 

1. Zahájení 

2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu 

4. Diskuse občanů 

5. Zpráva SDH 2018 

6. Informace finančního výboru 

7. Změna přílohy č.1 zřizovacích listin PO – vymezení svěřeného majetku 

8. Poskytnutí dotace z rozpočtu na rok 2019 – Koupaliště Sluníčko, z.s. 

9. Poskytnutí dotace z rozpočtu na rok 2019 –  Hasiči 

10. Prodej pozemku p.p.č. 1527 

11. Prodej pozemků p.p.č. 1147/3 a 1149/1 

12. Prodej pozemku p.p.č. 2398/2 

13. Prodej pozemku p.p.č. 2773 

14. Prodej pozemku p.p.č. 3598/3 

15. Prodej pozemku p.p.č. 121 

16. Prodej pozemku p.p.č. 395/50 

17. Směna p.p.č. 2918/6 (SML) za p.p.č.2920/35 a dar p.p.č. 2925/4 

18. Informace kontrolního výboru 

19. Podněty a připomínky zastupitelů 
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I. ZAHÁJENÍ 
 
Starosta zahájil jednání v 17,02 hod.  
 
Přítomno je 15 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné.   
 

II. JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELKY A JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELŮ 
ZÁPISU 

 
Zapisovatelkou byla jmenována Lenka Kendžirová, ověřovateli Mgr. Hana Šimková a Otto Dvorský. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje jmenování 
zapisovatelky a ověřovatelů zápisu. 
Hlasování: 15 pro  
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:1 
 
 

III. SCHVÁLENÍ PROGRAMU  
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje doplnění 
programu o bod 17A. 
Hlasování: 15 pro  
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování: 2 
 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje celý 
program 2. jednání ZMO dne 10. 04. 2019. 
Hlasování: 15 pro  
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování: 3 
 
 

IV. DISKUSE OBČANŮ 
Marek Petr Míka – přihlásil jsem se do diskuze k Bod č. 5, což je zpráva SDH, která se mi, z pohledu, 
když jsem si ji četl v materiálech zveřejněných na stránkách úřadu, když jsem si ji četl, tak se mi zdá 
neúplná, je to jen část. Jedná čistě jenom o jednotku, ta zpráva, kterou jste dostali je čistě jenom 
zpráva o jednotce, což je 14, potažmo 17 členů, jednotka je zřizována městem Liberce. Je to část 
toho, co tady v tý hasičárně je, zbytek je Sbor dobrovolných hasičů, což je občanský spolek. Ten 
spolek má 127 členů, tady není psáno nic o tom zbytku, o těch 110 lidí, z čehož je 65 dětí, 8 
vedoucích mládeže, je tam i družstvo 8 žen, které sportujou a reprezentujou. Jenom ty děti v loňském 
roce byly na 9 závodech, dovezly 7 medailí. Ženy jsou na tom obdobně, účastnějí se pohárových 
soutěží. Taky se úmísťujou na stupních vítězů, vozí medaile. O těchto lidech tam není ani zmínka, je 
to čistě jenom o jednotce. Pro mě z mého pohledu je tato zpráva neúplná. Jestli k tomu něco řekne 
zástupce toho, co to psal.  
Starosta – na naši obranu, předáváme takové materiály, které jsme obdrželi. Máme tady zástupce 
Sboru dobrovolných hasičů pana Hrudku, nevím tu pana Stejskala – velitele. Pokud není jiná diskuze, 
tak bych plynule přešel na bod 5. 
 
 

V. ZPRÁVA SDH VRATISLAVICE NAD NISOU ZA ROK 2018 
 
Hrudka – dovolte, abych přednesl zprávu Sboru dobrovolných hasičů, tak jak mi byla předložena 
velitelem jednotky. Předem musím říct, že nedokážu odpovědět na tuto otázku. Velitel byl požádán o 
zprávu o činnosti jednotky ne sboru. Ta je Vám předkládána. Pokud bude z vaší strany, ze strany 
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zastupitelů případně občanů, chtěno přednést  tuto zprávu, určitě můžeme buďto formou doplnění 
případně na příštím zastupitelstvu. 
Starosta – domnívám se, že by to bylo vhodné. Protože tak jak říká pan Petr, čítá poměrně velké 
zastoupení, a i z rozpočtu Vratislavického obvodu, na činnost sboru také a jednotku, tak tam dáváme 
nemalé prostředky, takže by nás samozřejmě zajímalo, jakým způsobem jednotka i sbor fungovaly 
v uplynulém roce. Požádal bych Vás o nějaké doplnění pro příští zasedání zastupitelstva.  
Hrudka – určitě toto přednesu na schůzi Výboru sboru dobrovolných hasičů, nicméně o toto musí být 
požádána starostka nebo starosta sboru, protože velitel v tomto případě zastupuje tu jednotku. 
Starosta – rozumím asi je to nějaká technikálie, my nejsme odborníci, my jsme laici. V minulých letech 
to probíhalo tak, že velitel to pojal tak, že dával zprávy dohromady a informoval o činnosti, která 
v podstatě znamenala hašení požárů tak i o činnosti, která znamenala výchovu dětí.  
Hrudka – určitě jak říkám, přednesu to na Výboru sboru dobrovolných hasičů, který se koná zítra. 
Takže to nepřednesu, nebudu přítomen, ale předám tuto informaci, a bude vytvořena zpráva za 
celkovou činnost sboru a jednotky. 
Petr -  dopis, který jste posílali na pana Stejskala, byla žádost o zprávu činnosti SDH, ne jednotky. 
Pan Michal Stejskal mimo to, že je velitel jednotky, je i druhý nejvyšší zastupitel sboru, protože je 
velitel sboru. Proto, když jsem to v minulosti vykonával já, tak jsem právě jako velitel jednotky a sboru, 
psal zprávu za všechny. Na naší výroční valný schůzi se čtou tři zprávy, což je za jednotku, za děti a 
za sbor. Já jsem vždycky ten výtah z těch tří zpráv zasílal zastupitelům všem a potom jsem to dával 
do zpravodaje. Myslím, že tam to bylo jasně daný. 
Starosta – požádáme o doplnění, tak abychom do příštího zasedání zastupitelstva, předpokládané 
zasedání zastupitelstva se bude konat v měsíci červnu, tak abychom to popřípadě doplnili.  
Hrudka – ano, bude provedeno.  
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí 
výroční zprávu Sboru dobrovolných hasičů Vratislavice nad Nisou za rok 2018. 
Hlasování: 13 pro 1 proti a 1 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování: 4 

 
VI. INFORMACE FINANČNÍHO VÝBORU 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí 
zápis z 2. jednání finančního výboru ze dne 3. 4. 2019. 
Hlasování: 15 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování: 5 

 
VII. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 1 ZŘIZOVACÍCH LISTIN PO – VYMEZENÍ 
SVĚŘENÉHO MAJETKU 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje změnu 
Příloh č.1 Zřizovacích listin příspěvkových organizací. 
Z: EO                    T: 04/2019 
Hlasování:  15 pro  
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování: 6 

 

VIII. POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU NA ROK 2019 –         
     KOUPALIŠTĚ SLUNÍČKO, Z.S. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje přidělení 
dotace organizaci Koupaliště Sluníčko, z.s., Myslivecká 309/8, 460 07 Liberec 3, IČ: 467 44 339 - 
částka schválené dotace: 100.000,00 Kč a ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí dotace. 
Z: starosta, EO                                   T:04/2019 
Hlasování: 15 pro 
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Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování: 7  
 

IX. POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU NA ROK 2019 –         
     HASIČI 
Usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje poskytnutí 
dotace SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vratislavice nad Nisou, IČO: 64039242, se sídlem U 
Tělocvičny 871, 46311 Liberec 30, částka dotace 100.000,- Kč na: 

 nákup certifikovaných zásahových ochranných obleků 

 pořízení historického praporu k 150. výročí sboru dobrovolných hasičů ve Vratislavicích 

 provoz (opravy a provozní náklady) dodávkového devítimístného automobilu k zajištění 
činnosti mladých hasičů a sboru dobrovolných hasičů 

a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. 
Z: starosta, EO                          T: 04/2019 
.Hlasování: 15 pro  
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování: 8 
 

X. PRODEJ  P.P.Č. 1527 

Usnesení:         
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 1527, o výměře 269 m2, při ul. Rochlická, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu za kupní cenu 
387.442,- Kč včetně DPH (základ 320.200,- Kč + 21% DPH 67.242,- Kč), splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
Z: Starosta                             T : 05/2019 
Hlasování: 15 pro  
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování: 9 
 

XI. PRODEJ  P.P.Č. 1147/3 A 1149/1 - STAŽENO 
 

XII. PRODEJ  P.P.Č. 2398/2 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 2398/2, o výměře 48 m2, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu za kupní cenu 
48.100,- Kč včetně DPH (základ 39.752,- Kč + 21% DPH 8.348,- Kč), splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
Z: Starosta                             T : 05/2019 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:10 

 
XIII. PRODEJ  P.P.Č. 2773 

Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 2773, o výměře 292 m2, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti  V plus 
Liberec s.r.o., sídlem V Luzích 2695/62, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 06377769, za kupní cenu 
117.612,- Kč včetně DPH (základ 97.200,- Kč + 21% DPH 20.412,- Kč), splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
Z: Starosta                                         T: 05/2019 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:11 
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XIV. PRODEJ  P.P.Č. 3598/3 

Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 3598/3, o výměře 242 m2, při ul. Za Tratí, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, do podílového vlastnictví 
– 1/3 - občan, dále 1/3 - SJM  občané a 1/3 - paní, za kupní cenu 54.000,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v následných 
orgánech. 
Z: Starosta                              T : 05/2019 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:12 
 

XV. PRODEJ  P.P.Č. 121 

Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 121, o výměře 38 m2, při ul. Na Břehu, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům za kupní cenu 
21.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat majetkoprávní 
operaci v následných orgánech. 
Z: Starosta                                         T: 05/2019 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:13 

 

XVI. PRODEJ  P.P.Č. 395/50 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej 
p.p.č. 395/50 o výměře 63 m2 (oddělené z p.p.č. 395/1 dle GP č. 3964-908/2018), při ul. Svornosti, v 
k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům za kupní cenu 41.987,- Kč včetně DPH (základ 34.700,- Kč + 
21% DPH 7.287,- Kč), splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat 
majetkoprávní operaci v následných orgánech.  
Z: Starosta                             T : 05/2019 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:14 

 
XVII. SMĚNA  P.P.Č. 2918/6 ZA 2920/35 A DAR P.P.Č. 2925/4 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1. schvaluje směnu pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a to p.p.č. 2918/6 o výměře 61 m2 
(oddělené z p.p.č. 2918 dle GP č. 3874-807/2018 ze dne 26.3.2018) ve vlastnictví statutárního města 
Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978 za p.p.č. 2920/35 o výměře 43 m2 
(oddělené z p.p.č. 2920/8 dle GP č. 3874-807/2018 ze dne 26.3.2018) ve vlastnictví občan, který 
zároveň uhradí doplatek ve výši 1.080,- Kč, splatnost doplatku je před podpisem směnné smlouvy. 
2. schvaluje přijetí daru p.p.č. 2925/4 o výměře 6 m2 (oddělené z p.p.č. 2925/2 dle GP č. 3874-
807/2018 ze dne 26.3.2018) z podílového vlastnictví občanů do vlastnictví statutárního města Liberec, 
IČ 00262978  
a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
Z: Starosta                            T : 05/2019 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:15 

 
XVIIA. 17A. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z 
DOTAČNÍHO FONDU LIBERECKÉHO KRAJE – VRATISLAVICKÉ 
SLAVNOSTI 2019 
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Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Smlouvu 
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, - program 7.1 Kulturní aktivity, 
OLP/1302/2019, s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, na akci „Vratislavické 
slavnosti 2019“,ve výši 50 000,-Kč  a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. 
Z: starosta                            T: 04/2019 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:16 

 
XVIII. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí 
zápisy z: 1) 3. jednání Kontrolního výboru ze dne 7.2.2019 
               2) 4. jednání Kontrolního výboru ze dne 6.3.2019  
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:17 

 
XIX. PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY  
Burdys – jen v krátkosti, jelikož jsem dostal několik dopisů ohledně Pivovarské ulice, kde údajně byl 
sražen nějaký mladík 18-ti letý, snad ten pachatel i ujel. Samozřejmě projel jsem si to několikrát a vím, 
že jak na jedný straně tak na druhý straně je 30 km rychlost. Což si myslím, že kdyby to  bylo 
dodržováno, tak se to asi nestane. Samozřejmě ty lidi, co mě napsali, ani je nemusím citovat, prostě 
jestli by tam nebyl udělaný nějaký práh atd. Zrovna z toho nejsem nadšený, protože jsem taky řidič a 
vím, že to není příjemný. Nebo pokud by jsme nevyzvali policii, která by tam třeba mohla častěji přijet 
a měřit to, aby skutečně nedošlo k nějakému dalšímu maléru. Vím, že rada to má nějak projednávat, 
už nějaká petice sem došla. Tak bych na to jen rád upozornil.  
Starosta – my jsem obdrželi, nevím, jestli bych to přímo nazval peticí, žádost občanů, kteří bydlí 
v lokalitě nebo poblíž ulice či konkrétně v ulici Pivovarská, abychom tam řešili tu situaci. Historicky 
máme připravený projekt na 2 přejezdové prahy, jestli bych to takto mohl nazvat. Aktuálně se k tomu 
vrátíme a pokusíme se najít nějaké řešení, které by v podstatě zamezilo řidičům, aby tam jezdili, tak 
jak tam jezdí. Samozřejmě s městskou či stání policií to proberu, to by bylo o tom, že by tam ta 
městská policie nebo státní policie v podstatě musela být každý den. Tak aby to mělo nějaký úspěch a 
účel. Když tam vybudujeme nějaké přejezdové prahy, tak věřím, že alespoň částečně tu rychlost tam 
dokáže zklidnit. 
 
Starosta ukončil jednání v 17:30 hod.   
 

Datum předání zápisu ověřovatelům:  11. 04. 2019   

 
Datum ověření zápisu:  15. 04. 2019 
 
Ověřovatelé:      Mgr. Hana Šimková    ……………………………dne 15.4.2019 
 
 
 
 
                             Otto Dvorský              ……………………………dne 15.4.2019 
            
 
 
 

        
 
 
     Lukáš Pohanka 

                                                                                                                                             starosta         
 


