
 

 

U S N E S E N Í  

Z 04. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 20. 02. 2019 

 

Usnesení č. 65/02/2019   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 04. 
zasedání rady MO dne 20. 02. 2019.   
 
Usnesení č. 66/02/2019 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  

1) ruší usnesení č. 54/12/2018 ze dne 12.12.2018 

2) schvaluje záměr připojení p.p.č. 490/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou ke komunikaci na p.p.č. 232/2 

a 490/3 v ul. Dopravní dle předložené koordinační situace pro NISA REALITY s.r.o., 1.máje 342, 460 

01 Liberec III, IČ 267 28 206, za podmínek stanovených technickým odborem. 
Z:TOM               T : 02/2019 
    
Usnesení č. 67/02/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 1125/1 ke komunikaci na p.p.č. 1119 v ul. Na Břehu za účelem stavby RD dle předloženého 
zákresu pro manžele za podmínek stanovených technickým odborem. 
Z:TOM               T : 02/2019 
 
Usnesení č. 68/02/2019  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření dodatku 
č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č.j. V016 uzavřené s občanem na výpůjčku p.p.č. 1637 v ul. Pivovarská, 
tímto dodatkem se mění doba platnosti smlouvy na dobu určitou do 28.3.2020, a ukládá TOM zajistit 
zpracování a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě.  

Z: TOM                               T: 02/2019 
 
Usnesení č. 69/02/2019 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 

inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové kanalizace, vstupu a vjezdu pro její 

provozování a udržování na p.p.č. 56 a 1119 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, na dobu životnosti 

příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, 

ve prospěch pozemku p.č. 1125/1 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem jsou v současné 

době manželé, za předpokládanou cenu 5.000,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 

v platné zákonné výši, a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných 

orgánech. 

Z: starosta                            T: 03/2019 
 
Usnesení č. 70/02/2019 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 

inženýrské sítě zakládající právo vedení vodovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a 

udržování na p.p.č. 2133/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, 

tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch pozemku p.č. 

2455/4 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem jsou v současné době manželé za 

předpokládanou cenu 5.000,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 

výši, a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

Z: starosta                            T: 03/2019 
 
Usnesení č. 71/02/2019 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  

a) ruší usnesení č. 65/12/2018 ze dne 12.12.2018  



b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo :  

ba) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční 

soustavy (zemní kabelové vedení VN – přípojka), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na 

p.p.č. 2152/4, 1880/7, 2210 a 2209/23 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 

bb) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční 

soustavy (zemní kabelové vedení NN – přípojka), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na 

p.p.č. 2152/4 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 

vše na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit 

svoji funkci jako celek, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035, za 

předpokládanou cenu ve výši 18.460,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 

zákonné výši, a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

Z: starosta                       T : 03/2019 
 
Usnesení č. 72/02/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 316/06/2017/b) ze dne 19.6.2017  
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení (STL plynovod), a právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na p.p.č. 1473 v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou na dobu životnosti plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je plynárenské zařízení 
schopno plnit svoji funkci jako celek, pro GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČ 272 
95 567 ( investor  Bytové družstvo Pobočná, Jánská 864/4, Liberec III - Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ 046 
32 427) za cenu 37.060,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, a 
ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

Z: starosta                           T: 03/2019 
 
Usnesení č. 73/02/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje zpracování kroniky za rok 2018 
kronikářkou Mgr. Ivou Pokornou dle předložené důvodové zprávy a ukládá vedoucí OKŠS zajistit ve 
spolupráci s kronikářkou čistopis tohoto znění kroniky.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 03/2019 
 
Usnesení č. 74/02/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí informaci o výsledku 
poptávky po dodavatele kompletního cateringu (vč. dodání piva) na kulturních akcích městského 
obvodu v roce 2019.   
Z: OKŠS                                                                                                                               T: 02/2019  
 
Usnesení č. 75/02/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Výzvu zájemce 
k prokázání kvalifikace a podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s využitím 
některých ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách „Dodávka osobního vozidla 
nižší střední třídy pro MO Liberec – Vratislavice n.N.“ a ukládá TO zajistit realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu. 
Z: starosta, TO                            T: 02/2019 
 
Usnesení č. 76/02/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje cenovou nabídku 
společnosti Hřiště hrou s.r.o., se sídlem Sobotecká 810, 511 01 Turnov na vybudování dětského hřiště 
v ul. Dlážděná, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o dílo a ukládá 
vedoucím TO a oddělení sportovních zařízení realizaci dětského hřiště. 
Z: starosta, TO                            T: 02/2019 
 
Usnesení č. 77/02/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Nařízení 
statutárního města Liberec č. x/2019 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních 
komunikacích ve městě Liberci a ukládá starostovi informovat SML o přijatém usnesení. 
Z: starosta                   T: 02/2019 
 
Usnesení č. 78/02/2019 



Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výzvu 
k vrácení peněžních prostředků a ukládá EO zaplatit. 
Z: KT                               T: 02/2019 
 
Usnesení č. 79/02/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 
z jednání komisí rady. 
 
Usnesení č. 80/02/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Obecně 
závaznou vyhlášku pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a ukládá starostovi projednat 
v následných orgánech. 
Z: starosta                           T:04/2019 
 
Usnesení č. 81/02/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje připojení se k mezinárodní 
kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10.3.2019 a ukládá starostovi zajistit vyvěšení tibetské vlajky na 
budovu úřadu. 
Z:starosta                                                                                                                                   T:03/2019 
 
Usnesení č. 82/02/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou pověřuje k vedení Odboru kultury, školství 
a sportu Mgr. Lukáše Kajínka po dobu než bude vybrán vhodný kandidát, jenž obsadí příslušnou 
funkci. 
 
Usnesení č. 83/02/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje dodatek ke smlouvě s Komerční 
bankou a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, který se týká 100% slevy z ceny 
Balíčku transakcí, a ukládá starostovi tento dodatek podepsat. 
 
Usnesení č. 84/02/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje dodatek ke smlouvě s Komerční 
bankou a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, který se týká 100% slevy z ceny 
balíčku Profi účet, a ukládá starostovi tento dodatek podepsat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                  Ing. Vladislav Krušina 
                starosta                                                                                          místostarosta 


