
 

 

U S N E S E N Í  

Z 08. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 17. 04. 2019 

 

Usnesení č. 151/04/2019   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 08. 
zasedání rady MO dne 17. 04. 2019.   
 
Usnesení č. 152/04/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost od 
občana ve věci prodeje p.p.č. 2353/1, při ul. Pod Skalkou, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 
Z: TOM                              T : 04/2019 
    
Usnesení č. 153/04/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost od 
manželů ve věci prodeje části p.p.č. 594, při ul. Nad Strání a Dlouhomostecká, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou.   
Z: TOM                             T : 04/2019 
 
Usnesení č. 154/04/2019  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje umístění 
inženýrských sítí v rámci akce „ Komunitní centrum Vratislavice,  k.ú. Vratislavice nad Nisou“, pro 
Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30, IČ 00262978, zast. 
INVESTING CZ spol.s r.o., Štefánikovo nám.780/5, 460 01 Liberec 1, IČ 25036751 takto :  

- přípojka splaškové kanalizace do p.p.č. 1352/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
- přípojka dešťové kanalizace do p.p.č. 1352/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 

Z:TOM                  T: 04/2019 
 
Usnesení č. 155/04/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výměnu  
bankomatu a jeho ukotvení do podlahy dle předložené projektové dokumentace v pronajatém prostoru 
v budově č.p. 1675 v ul. Nad Školou, Liberci 30 na vlastní náklady nájemce - spol. Česká spořitelna, 
a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 452 44 782 za podmínky, že po skončení prací bude 
prostor i okolí uvedeny do původního stavu.  
Z:TOM                                                    T: 04/2019 
 
Usnesení č. 156/04/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 2170/1 ke komunikaci na p.p.č. 2069/1 v ul. Kozácká dle předloženého zákresu v kopii 
katastrální mapy pro manžele za podmínek stanovených technickým odborem. 
Z:TOM                  T: 05/2019 
 
Usnesení č. 157/04/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 2804/1 ke komunikaci na p.p.č. 2804/2 při ul. Prosečská za účelem stavby rodinného domu na 
p.p.č. 2803/1 a 2804/1 dle předložené situace pro občana za podmínek stanovených technickým 
odborem. 
Z:TOM                  T: 05/2019 
 
Usnesení č. 158/04/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 

inženýrských sítí zakládající právo vedení 2 ks vodovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro jejich 

provozování a udržování na p.p.č. 2796/1, 2801/3 a 2804/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, na dobu 

životnosti příslušných inženýrských sítí, tj. na dobu, po kterou jsou inženýrské sítě schopny plnit svoji 



funkci jako celek, ve prospěch pozemku p.č. 2804/1 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je 

v současné době občan za předpokládanou cenu 20.917,-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: 05/2019 

Usnesení č. 159/04/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost 
Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace Vratislavice, Prosečská 831, 463 11 Liberec 30, IČ: 
64040381, ve výši 40.000,00 Kč na podporu činnosti svazu a neschvaluje přidělení dotace. 
Z: EO                             T: 04/2019 
 
Usnesení č. 160/04/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost 
občanského spolku Za živou Lužickou Nisu, Jablonecká 1229, 468 51 Smržovka, IČ: 7345089, ve výši 
5.000,- Kč na podporu činnosti spolku a neschvaluje přidělení dotace. 
Z: OKŠS                T: 04/2019 
 
Usnesení č. 161/04/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje přidělení dotace 
organizaci AvantgaArt, z. s., Vnější 1392, 463 11 Vratislavice nad Nisou, IČ: 04759583; částka 
schválené dotace: 20 0000,- Kč, na výdaje vymezené v čl. I odst. 3, smlouvy o poskytnutí dotace, a 
ukládá starostovi podepsat smlouvy o poskytnutí dotace. 
Z: OKŠS                T: 04/2019 
 
Usnesení č. 162/04/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje MATEŘSKÉ 
ŠKOLE „SÍDLIŠTĚ“, Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace, čerpání částky 100.000,- Kč 
z investičního fondu školy na akci venkovní žaluzie od firmy CLIMAX a.s., Liberec.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 04/2019 
 
Usnesení č. 163/04/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje aktualizaci ceníku 
KC VRATISLAVICE 101010 s účinností od 1. 5. 2019 a ukládá vedoucímu KC VRATISLAVICE 
101010 aktualizovat příslušné dokumenty.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 04/2019 
 
Usnesení č. 162/04/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje;  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace je oprávněna 
bezúplatně nabývat majetek k nahodilým činnostem, které souvisí s hlavním účelem a předmětem 
činnosti bez předchozího souhlasu zřizovatele v případě, že se jedná o majetek určený k přímé 
spotřebě pro děti jako odměna ze soutěží, spotřební materiál k výuce a jiným aktivitám, drobné 
upomínkové předměty věcné. V tomto případě není nahlíženo na tento majetek jako na dary  dle §27, 
odst. 5 zákona č.250/2000 Sb., ale jako na majetek potřebný k výkonu, pro který byla organizace 
zřízena a není tedy nezbytný předchozí písemný souhlas k jednotlivému právnímu úkonu. 
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 04/2019 
 
Usnesení č. 163/04/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje;  
Mateřská škola ″Lísteček″, Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, je oprávněna bezúplatně 
nabývat majetek k nahodilým činnostem, které souvisí s hlavním účelem a předmětem činnosti bez 
předchozího souhlasu zřizovatele v případě, že se jedná o majetek určený k přímé spotřebě pro děti 
jako odměna ze soutěží, spotřební materiál k výuce a jiným aktivitám, drobné upomínkové předměty 
věcné. V tomto případě není nahlíženo na tento majetek jako na dary  dle §27, odst. 5 zákona 
č.250/2000 Sb., ale jako na majetek potřebný k výkonu, pro který byla organizace zřízena a není tedy 
nezbytný předchozí písemný souhlas k jednotlivému právnímu úkonu. 
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 04/2019 
 
Usnesení č. 164/04/2019 



Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje;  
MATEŘSKÁ ŠKOLA "SÍDLIŠTĚ", Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace je oprávněna 
bezúplatně nabývat majetek k nahodilým činnostem, které souvisí s hlavním účelem a předmětem 
činnosti bez předchozího souhlasu zřizovatele v případě, že se jedná o majetek určený k přímé 
spotřebě pro děti jako odměna ze soutěží, spotřební materiál k výuce a jiným aktivitám, drobné 
upomínkové předměty věcné. V tomto případě není nahlíženo na tento majetek jako na dary  dle §27, 
odst. 5 zákona č.250/2000 Sb., ale jako na majetek potřebný k výkonu, pro který byla organizace 
zřízena a není tedy nezbytný předchozí písemný souhlas k jednotlivému právnímu úkonu. 
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 04/2019 
 
Usnesení č. 165/04/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Protokol o 
otevírání obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Opravy výtluků komunikací a chodníků v k.ú. Vratislavice nad Nisou v roce 
2019“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, schvaluje cenovou nabídku 
společnosti EUROVIA CS a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, odštěpný 
závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1, IČ: 45274924, dle 
důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o dílo.  
Z: starosta, TO                           T: 04/2019 
 
Usnesení č. 166/04/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložené 
cenové nabídky na realizaci rozšíření veřejného osvětlení v ul. U Sila, schvaluje cenovou nabídku 
společnosti Esram s.r.o., se sídlem Pražská 2197/94, 466 01 Jablonec nad Nisou, dle důvodové 
zprávy a ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o dílo.  
Z: starosta, TO                            T: 04/2019 
 
Usnesení č. 167/04/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost 
občana na snížení rychlosti projíždějících vozidel v ul. Pivovarská a ukládá TO zajistit realizaci 
dopravních opatření pro snížení rychlosti vozidel. 
Z: starosta, TO                            T: 04/2019 
 
Usnesení č. 168/04/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost 
občana o řešení dopravní situace v lokalitě ul. U Studánky a nesouhlasí s napojením nově 
připravované komunikace pro 9 RD v lokalitě Tyršův Vrch do ul. U Studánky. 
Z: starosta, TO                            T: 04/2019 
 
Usnesení č. 169/04/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje cenovou nabídku 
společnosti Bartoš nářadí s.r.o., se sídlem U Potoka 1482, 464 01 Frýdlant, IČ: 22792741 na nákup 
travní sekačky pro potřeby TS Vratislavice n.N., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat 
příslušnou kupní smlouvu. 
Z: starosta, TO                            T: 04/2019 
 
Usnesení č. 170/04/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání nesouhlasí s realizací 
záměru „Viladům Skloněná na p.p.č. 1252/1“, na základě žádosti společnosti Stavokonstrukt Liberec 
s.r.o. se sídlem Východní č.p. 1505, 463 11 Liberec 30, IČ: 272 777 12.    
Z: starosta, TO                            T: 04/2019 
 
Usnesení č. 171/04/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Statut komise 
Redakční rady Vratislavického zpravodaje. 
Z:starosta                                                                                                                                   T:04/2019 
 
 
 
 



Usnesení č. 172/04/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Smlouvu o výkonu 
funkce pověřence pro ochranu osobních údajů se společností BDO Advisory s.r.o. se sídlem:      
Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.  
Z: starosta              T:06/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                  Ing. Vladislav Krušina 
                starosta                                                                                          místostarosta 


