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 Z Á P I S 
ze 4. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec  

- Vratislavice nad Nisou, konaného dne 28. 08. 2019 
 

Ověřovatelé: Ing. Zbyněk Nýdrle, Mgr. Hana Šimková   

Náhradník: MUDr. Dušan Morman  

 
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. Informace finančního výboru 

6. 2. rozpočtové opatření roku 2019 

7. Čerpání rozpočtu k 30.6.2019 

8. Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny 

9. Prodej pozemku p.p.č. 1820/82 

10. Prodej pozemků p.p.č. 2698/1, 2703/1, 2723 

11. Prodej pozemků p.p.č. 1525/1, 1513/1, 1513/2 

12. Směna pozemků p.p.č. 1420/3 za p.p.č. 143/4 

13. Budoucí zřízení práva stavby na p.p.č. 148/1 

14. Výkup p.p.č. 2394/2 a 2395/2  

15. Výkup p.p.č. 1845/10 

16. Změna katastrální hranice u p.p.č. 3241 

17. Stanovení názvu účelové komunikace 

18. Dohoda o narovnání EDI Liberec, a.s. a Nová Ruda s.r.o. 

19. Informace kontrolního výboru 

20. Podněty a připomínky zastupitelů 
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I. ZAHÁJENÍ 
 
Starosta zahájil jednání v 17,01 hod.  
 
Přítomno je 14 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné.   
 
 

II. JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELKY A JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELŮ 
ZÁPISU 

 
Zapisovatelkou byla jmenována Lenka Kendžirová, ověřovateli Ing. Zbyněk Nýdrle, Mgr. Hana 
Šimková a náhradník MUDr. Dušan Morman. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje jmenování 
zapisovatelky a ověřovatelů zápisu. 
Hlasování: 14 pro  
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:1 
 
 

III. SCHVÁLENÍ PROGRAMU  
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje celý 
program 4. jednání ZMO dne 28. 08. 2019. 
Hlasování: 14 pro  
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování: 2 
 

IV. DISKUSE OBČANŮ 
Štekrová – přišla jsem se Vás zeptat, jak jste vyřešili ty obědy pro důchodce ve školní jídelně, protože 
tam místo je, jsem se informovala. Jinak jsem Vám chtěla říct, že jste na to měli dva měsíce, takže 
jestli mě budete informovat, nejlepší by bylo kdybyste mě informovali písemně, protože jste zřizovatel 
školy. Jinak já si pamatuju, že tam bylo málo místa, udělala se nová kuchyň, všechno se 
zmodernizovalo, udělalo se všechno, a teď najednou pro starší občany není místo. Což mě i docela 
naštvalo, protože když jsem je viděla brečet atd. Teď se bouří i ta střední generace tzn. jejich děti, 
jejich rodiny a řekli, že Vám to spočítají. Takže prosím, zda byste mi také odpověděl. 
Starosta – paní Štekrová, já Vám určitě rád odpovím. Nejdříve bych dal slovo panu řediteli. Nicméně 
my jsem spolu vedli vlastně na začátku prázdnin poměrnou dlouhou a vášnivou debatu, kde jsem se 
Vám snažil veškeré argumenty vysvětlit. Na těch věcech se v podstatě nic nezměnilo od té doby. 
Přesto poprosím pana ředitele, aby mohl vysvětlit ty hlavní důvody, které vedly k tomu, že se v této 
chvíli vaří jenom pro žáky a zaměstnance školy.  
Rygál – když se udělala kompletní modernizace tý kuchyně, tak se udělala kapacita na 500 obědů. 
Bylo to všechno nový, je to v nerezu. Když se úplně poprvé dělala, to nevím jestli to byl v roce 2 7 
nebo 2 8, tak to bylo na 500 obědů, škola měla tenkrát asi 380 žáků. Vařilo se nejen pro důchodce, 
vařilo se i pro občany, kterékoliv občany, do kapacity 500. Dneska má škola, teď s příchodem 
prvňáčků, čtyři první třídy, má přes 720 dětí. Kapacita jídelny se dvakrát navyšovala a rozšiřovalo se. 
My jsem v podstatě pro ty důchodce vařili, co to šlo. Odmítli jsme jiný strávníky – cizí, důchodce jsme 
pořád drželi, pokud jsme mohli a měli kapacitu. Dnes je ve škole 720 dětí, 86 zaměstnanců a kapacita 
je na 800 obědů, ale víc už to fakt rozšířit nejde. Takže vařili jsme i loni, i tak to bylo na hraně. Kotle 
jsou úplně plný, v současné chvíli už není ani kam rozšiřovat tu kapacitu kuchyně. Tolik kapacita a 
tolik čísla, opravdu to neumíme. 
Starosta – jestli Vám to takto stačí, možná doplním, to co vlastně naznačil pan ředitel. Nám se 
podařilo s novým domovem, který se jmenuje Senecura, je nově otevřený oficiálně od června 
letošního roku, že naši občané - obyvatelé mohou chodit do tohoto zařízení, a to nejenom v průběhu 
tohoto týdne, tak jako to bylo pravidlem v základní škole, ale ten obrovský benefit, který tam je, tak 
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tam mohou chodit o sobotách a o nedělích, mohou tam chodit o státních svátcích, ale asi ten největší 
benefit, který já považuji, že tam mohou chodit i o prázdninách. Jak dobře víte, že školní prázdniny 
v podstatě zaberou z toho kalendářního roku téměř tři měsíce. To je obrovská výhoda a obrovský 
plus. Podle informací, které mám,  ty kteří využívají služby Senecury, namátkově bych uvedl pan 
Kysela, který chodil do základní školy a chodí teďka do Senecury, je nad míru spokojený, nejen 
s kvalitou, ale i s prostředím a se servisem, který tam je. Myslíme si, že ta adekvátní náhrada tam je, i 
když nás to samozřejmě mrzí, ale ve chvíli, kdy nemáme žádné kapacity, tak nejsme schopni tuto 
službu poskytnout.  
Štekrová – já, jestli k tomu můžu ještě něco říct, protože některý lidi se do tramvaje nedostanou. Jak 
udělali nový koleje, tak tam je takový přesun, že se jim špatně nastupuje a vystupuje. Neříkám 
všechny, některý ani nejedou, tak si objednávají to auto. Pak pro ně připravíte ten autobus, ten školní, 
co tady stojí? A čeká na těch 10% dětí, co odveze za 700  tis. ročně.  Takže by je tam mohl odvézt, 
když už, aby tady od nějakýho toho mohli nastoupit. Můžu Vám říct, že i ta střední generace, jejich 
děti, celý rodiny,  jsou na Vás pěkně vytočený. To Vám teda řeknu, to jsme nečekala ani já. Já tam 
nechodím, protože já ještě můžu chodit v 70-ti., někdo nemůže. Vidíte, že jste tady dali druhý auto, ty 
starší lidi to využívaj a používaj, protože nemůžou. Tyhle mladý jim musejí nakupovat, musejí jim vařit, 
musejí jim dělat všechno. Tím pádem je zatížíte a ty lidi jsou na Vás naštvaný.  
Starosta – paní Štekrová, já to doplním, klidně až se obrátí na mě. Já jim doporučím, že máme pro 
tyto případy ve Vratislavicích službu, právě dovoz obědů, kdy Vratislavice přispívají 10-ti korunou na 
každý oběd, na každý den. Takže není problém, v případě že se nacházejí v takto složité životní 
situaci, tak samozřejmě Vratislavice jsou dlouhodobě připraveny pomoci a pomáhají.  
Štekrová – lidi nejsou spokojeni s těma dováženejma jídlama, i některý tam chodí a odpustili si to. Tak 
jste to hezky udělali, tak se těšte se o volbách.  
Lesy český vykácely ty krásný stromy, oni nebyli krásný. Ale ty baga, jak se tomu říká, ty odvezli, ale 
ten šubruňk tam nechaly. Kdy si míněj uklidit, jako? Tam se to jen trošičku poto, ale ta horní část je 
úplně jako zanesená. Ten šubruňk? Kdo to po nich bude uklízet? Jak to vyřešíte? 
Starosta – já se přiznám, že nevím, kde ten šubruňk je. Jestli myslíte v Zámeckém parku?  
Štekrová – v Lesoparku. 
Starosta – v Lesoparku, já prověřím, jestli tam nějaký šubruňk je.   
Štekrová – no, ty hromady, takový ty. Větve který už nepotřebujou. Dřevo, který se dá normálně 
prodat, který lidi potřebujou, tak je odvežený. To je zvláštní.  Každý řemeslník si po sobě uklízí, že jo, 
nebo většinou,  když je dobrej.  
Starosta – prověříme situaci, jak to je. Já se přiznám, že o tomto problému nevím. To slyším od Vás 
poprvé.  
Štekrová - pak bych byla ráda, kdyby se zpravila ta cesta naproti Sedmidomkám, protože tam jsou 
díry. Spadá to pod Vratislavice a je to fakt potřeba udělat. Když ne celý, tak alespoň ty díry zadělat. 
Hrůza, katastrofa.  
Čechová – já jsem Vás nepřišla kritizovat, ale bude to o trošku delší.  Já jsem zástupkyně iniciativy 
Rodiče za klima Liberec, pan starosta naše vystoupení už dvakrát slyšel na Zastupitelstvu města 
Liberce, dnes to čeká Vás. Jsem tady, abych představila aktivity iniciativa Rodičů za klima, a abych 
také přestavila důvody, proč jsme se k takových věcem uchýlili, nebo proč to děláme, abych také 
představila téma klimatické krize.  Ačkoliv jsem přesvědčená, že většina z Vás o tom slyšela a jste 
dobře informovaní. Od doby vzniku naší iniciativy jsme uspořádali řadu akcí pro veřejnost. Jednáme 
s politiky na městské a krajské úrovni  a koordinuje v Liberci akce ke Globálnímu týdnu pro klima, 
jehož součástí bude například festival, budou tam přednášky odborníků, promítání filmů, akce pro 
školy. Oslovujeme i další iniciativy, aby se připojily. To je jeden z dalších důvodů, proč jsem tady. 
Klimatickou krizi dnes už vidíme a cítíme všichni. Není to jen náplň školních osnov, kterou se musíme 
nadrtit, není to jenom nějaká teorie vědců, ale děje se tady a teď. Letošní červenec byl globálně 
nejteplejší měsíc v historii měření. České lesy mizí rychlostí jednoho fotbalového hřiště za tři minuty. 
Je to ať vinou kůrovce nebo toho velkého sucha. Tady u nás to tak dobře vidět není, ale stačí vyjet do 
Prahy nebo za Prahu, tam je ten pohled opravdu smutný. Na Sibiři, v Amazonii a v dalších místech 
planety hoří velké plochy zalesněných území, tamější stromy místo kyslíku produkují obrovská 
množství CO2, což je tedy ten skleníkový plyn, který nám tady způsobuje ty velikánské potíže, a  do 
budoucna bude způsobovat dál. Díky tomu, že jsem tady umístěni pod horami, tak máme tady docela 
celkem bohaté srážky, ale tohle privilegium není naše zásluha, určitě. Máme prostě kliku. Určitě nás to 
nezbavuje spoluodpovědnosti za stav celé planety, ačkoliv se to tady v tom sále může zdát téma 
nerozžvýkatelné, musíme na řešení podílet všichni. Jsme, ne tak vlastní vinou, i součástí toho 
problému. To že klimatická krize je způsobena činností člověka, o tom už se vědci nepřou, to je, 97% 
vědců to tvrdí a shodují se na tom. Stále se setkáváme s mýty, prší žádná klimatická krize není, nebo 
v minulosti takové stejné změny probíhaly pořád, takže je to normální. Případně někde možná 
klimatická krize je, někde kolem rovníku, ale tady teda určitě ne. Internetový trollové mají takové 
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zaklínadlo, sázejte stromky, uklízejte odpadky a všechno bude v pohodě, hlavně přestaňte kecat.   
Klima je ale globální problém. Je nám všem společné. Česká republika je poměrně malá, hodně často 
se mluví o tom, že my nic nemusíme dělat, protože přece Čína. Skutečnost je taková, že co se týče 
emisí CO2 na hlavu jednoho občana, tak jsme o 46% nad evropským průměrem. Jeden průměrný 
Čech má na svědomí více emisí CO2 než jeden Němec, jeden Polák a dokonce více než ten jeden 
Číňan. Nejvíce vzrostly emise z dopravy, zemědělství a odpadů. Nám všem tato situace dělá velké 
problémy, velké starosti. Bavíme se o budoucnosti našich dětí. Jmenujeme se Rodiče za klima,  
nejsme jenom rodiče, jsou tam i další lidé. Tohle byl ten hlavní důvod. Bojíme se za nedostatek 
základních zdrojů, jako je pitná voda, potraviny a taky kyslík. Bojíme se oprávněně podle závěrů 
vědců. Možná se zdá, že je to problém nebo obava pouze úzké skupiny lidí. Podle průzkumů agentury 
Meridian z letošního ledna, vnímá závažnou hrozbu  klimatické změny jako velký problém 52% lidí. 
V dalších zemích třeba v Austrálii a jinde je to až 70%. Ten problém je velký a tohle je v podstatě i 
nějaká psychologická epidemie, dá se říct. My už jsme všichni dávno začali u sebe, nelétáme 
dovolenou letadly, minimalizujeme ježdění auty, nekupujeme plasty, pokud to není nevyhnutelně 
nutné, vyhýbáme se kupování šmejdů, nekvalitních výrobků, snižujeme konzumaci masa atd., ale 
neinformovaná veřejnost stále dělá jako by se nic nedělo. Problém je opravdu ta neinformovanost. 
Proto se dnes obracím tady na Vás, na zastupitele Vratislavic, abyste se k naší snaze přidali. Nechci 
po Vás, abyste to vyřešili, to nemůžete. Nemůžu to udělat já, ani Liberec, ani Česká republika, ale 
musíme se spojit.  Máme tady zformulované čtyři základní požadavky. Dnes před zastupitelstvem 
Vám přes emaily, na ty které jsem dohledala, přišel ode mne email, kde jsou tři docela dobré odkazy, 
co se týče klimatické krize. Tak bych Vás poprosila, abyste se na ně, až budete mít někdy čas, 
protože vím, že máte ve svých soukromých životech spoustu jiných starostí, ale najděte si chvilku. 
Zkuste se do toho vnořit, protože to je jeden ze základních požadavků. Informujte sebe, je to nesmírně 
důležité. Jenom abych to zmínila je tam odkaz na stránky Czechglobe, kteří navrhují super opatření, 
která mohou obce udělat. Je tam odkaz na skvěle ozdrojovaný článek - Pohled do propasti, je tam 
odkaz na Drawdown Project a taky zprávu na IPCC na stránkách Ministerstva životního prostředí. 
Další požadavek je, abyste informovali co nejpodrobněji, nejpravdivěji a s tou naléhavostí, která je 
adekvátní, občany. Máme tady taky super nástroj, je to Vratislavický zpravodaj, myslím, že čtenost je 
velká, že to lidi považují za hodnověrný zdroj. Tak by nebylo špatné ho možná využít. Další, ten třetí 
bod je, že nejenom celé státy ale i města mohou vyhlásit stav klimatické pohotovosti nebo nouze, to je 
jedno, jak to nazveme. Po vzoru Prahy 7 to mohou udělat i Vratislavice. V současné době je téměř 
1000 celků, které už tak učinily, a pokrývají tak dohromady 212 mil. lidí, kteří žijou na těch území, kde 
je vyhlášen stav klimatické nouze. Žádáme Vás, aby tahle proklamace nebyla jenom proklamací, ale 
byla naplněna obsahem. K tomu máte v tom emailu také naše nějaké návrhy, které lze realizovat na 
úrovni obce. Není to žádná odborná studie, jsou to námi vybrané nápady, které jsme buď někde 
vyhledali nebo příklady dobré praxe, nebo jsme je prostě domysleli. Tím čtvrtým nejkomplexnějším 
požadavkem je radikální snižování emisí CO2. To se má týkat jak podniků, tak institucí na území 
Vratislavic, tak samozřejmě podporou opatření, která povedou ke snižování ze strany občanů, tzn. 
podpora veřejné dopravy, znevýhodnění individuální automobilové dopravy, přechod na dodavatele 
energií z obnovitelných zdrojů, podpora pěší a cyklo mobility. Ke všemu, co tady říkám, určitě najdete 
v našem materiálu nějaké konkrétní návrhy. Podle mezivládního panelu pro klimatickou změnu 
musíme být uhlíkově neutrální do roku 2050, abychom zvládli udržet globální oteplování pod 2 stupně 
Celsia, což už je opravdu ta krajní mez, po které už se nám veškerá kontrola vymkne z rukou. Měli 
bychom to zvládnout o dost rychleji, některé evropské země se k tomu zavazují už teď, např. Finsko to 
chce zvládnout za 15 let. Věřím tomu, že Vratislavice mají výbornou startovací pozici. Já sama jsem 
hrdá obyvatelka Vratislavic. Do zeleně investují více než Liberec, nakládaní s odpady je také na 
viditelně pokročilejší úrovni a díky své velikosti má větší možnosti působení na občany a budování 
funkční a inteligentní komunity. Tohle to, co jsem tady přednesla není výzva, jednejte, a my budeme 
jen koukat, jak to děláte. Tohle znamená, pojďme spojit síly a pojďme do toho společně. Úkol, který 
před námi je, je obrovský a zavazuje nás opravdu k tomu, abychom hledali společnou řeč a to nejlepší 
řešení. Dost možná je to ta největší výzva v dějinách lidstva. Stále častěji se mluví o tom, že možná 
nás v dohledné době čeká vyhynutí lidstva. To skutečné v dohledné době, to se nejedná o 100-ky let. 
Tak pojďme zkusit dát nějakou naději na budoucnost pro naše děti a já věřím, že můžeme být 
inspirací pro zbytek republiky i celý svět.  
Starosta – děkujeme paní Čechové za prezentaci, já už v jiné formě jsem to slyšel, tak jak jste říkala 
dvakrát. Když bych to měl nějakým způsobem stáhnout k Vratislavicích, asi všichni vnímáme, že to 
klima se prostě mění, že žijeme v době, která je jakýmsi způsobem průlomová, tak jak jste to říkala 
několikrát. Ten hlavní úkol, který já spatřuju za městský obvod, protože tím hlavním garantem by mělo 
být statutární město Liberec, protože statutární město Liberec má páky a nástroje, má odbory a má 
lidské kapacity k tomu, aby se postavila, a dala nám i do jisté míry návod, jakým způsobem by jsme se 
měli my ve Vratislavicích chovat, a kam bychom měli směřovat. Konec konců myslím, že byla nebo 
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bude zřízena komise pro klima, že i Liberec nebo Liberecký kraj se tímto tématem zabývají. Dneska 
jsme měli jsme společnou schůzku – Liberecké rady a Rady Libereckého kraje - i toto téma tam 
vlastně padlo, poměrně obšírně jsme debatovali. Ten hlavní úkol, který spatřuju pro Vratislavice, to 
jste konec konců zmiňovala několikrát, je jednoduchá informovanost. Informovanost o tom, že  by se 
lidé mohli a měli k životnímu prostředí chovat jinak, než se k němu chovali nebo chovají do teď. To 
spatřuju jako zásadní roli ve Vratislavicích, já jsem neměl možnost důkladně prostudovat to, co jste 
nám vlastně poslala. Nicméně, tak jak jsem to lehce prolétl, tak spousta věcí už děláme nebo jsme 
nastartovali. Investice do zeleně, Vratislavice dávají dost z rozpočtu, abychom tu zeleň měli, vytváříme 
nové parky, i letos pokud se to podaří, tak budeme mít nový park. Snažíme se starat o stromy, které 
ve Vratislavicích máme. Máme školní autobus, který odváží děti, a spoustu těch věcí je nastartováno a 
samozřejmě v tom chceme pokračovat dál. To hlavní, to je to, co jste koneckonců zmiňovala dnes 
několikrát, abychom byli dostatečně schopni informovat obyvatele, to si myslím, že je to hlavní role, 
kterou budeme plnit. 

 
V. INFORMACE FINANČNÍHO VÝBORU 

 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí 
zápis ze 4. jednání finančního výboru ze dne 21.8.2019. 
Hlasování: 14 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování: 3 

  
 

VI. 2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2019 
 
Usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 

a) schvaluje předložený návrh 2. rozpočtového opatření roku 2019;  
b) schvaluje upravený rozpočet na rok 2019 v tomto členění:  

  
Schválený 
rozpočet 

Stav po 2.RO 

Tř. 1 – Příjmy daňové 99 240 000,00 Kč 103 003 470,00 Kč 

Tř. 2 – Příjmy nedaňové 5 065 000,00 Kč 8 417 999,28 Kč 

Tř. 3 – Příjmy kapitálové 5 002 000,00 Kč 7 151 000,00 Kč 

Tř. 4 – Přijaté transfery a dotace 27 622 000,00 Kč 53 179 602,03 Kč 

Příjmy celkem 136 929 000,00 Kč 171 752 071,31 Kč 

Tř. 5 – Výdaje běžné 109 948 600,00 Kč 127 167 962,60 Kč 

Tř. 6 – Výdaje kapitálové 49 500 000,00 Kč 75 200 000,00 Kč 

Výdaje celkem 159 448 600,00 Kč 202 367 962,60 Kč 

Financování – zapojený zůstatek BÚ 22 519 600,00 Kč 30 615 891,29 Kč 

  
Z: starosta                        T: 08/2019 
Hlasování: 14 pro  
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování: 4 
 
 

VII. ČERPÁNÍ ROZPOČTU K 30.6.2019 

 
Usnesení:         
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí 
informaci o čerpání rozpočtu k 30.6.2019. 
Z: EO           T: 08/2019 
Hlasování: 14 pro  
Usnesení bylo přijato. 
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Číslo hlasování: 5 
 

VIII. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 1 ZŘIZOVACÍ LISTINY 
 
Usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje změnu 
Přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace MŠ Lísteček. 
Z: EO                    T: 08/2019 
Hlasování: 14 pro 
Usnesení bylo přijato.  
Číslo hlasování: 6 
 
 

IX. PRODEJ  POZEMKU P.P.Č. 1820/82 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  prodej 
p.p.č. 1820/82 o výměře 12 m2 (oddělené z p.p.č. 1820/16 dle GP č. 3982-5/2019 ze dne 12.2.2019), 
při ul. Rochlická, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, občan za kupní cenu 16.000,- Kč včetně DPH (základ 
12.640,- Kč + 21% DPH 3.360,- Kč), splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 60 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi 
projednat majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
Z: Starosta                           T : 09/2019 
Hlasování: 14 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:7 

 
X. PRODEJ  POZEMKŮ P.P.Č. 2698/1, 2703/1, 2723 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  prodej 
p.p.č. 2698/1, 2703/1, 2723 při ul. Nad Školou, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům za kupní cenu 
50.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 60 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat majetkoprávní 
operaci v následných orgánech. 
Z: Starosta                             T : 09/2019 
Hlasování: 14 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:8 

 
XI. PRODEJ  POZEMKŮ P.P.Č. 1525/1, 1513/1, 1513/2 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  prodej 
p.p.č. 1525/1 o výměře 958 m2, p.p.č. 1513/1 o výměre 3.652 m2 a p.p.č.  1513/2 o výměře 437 m2 
(oddělené z p.p.č. 1513/2 o výměře 488 m2 dle GP č. 4032-185/2019), při ul. Rochlická, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, kupujícímu Liberecký kraj, IČ 70891508, sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 
Liberec II, za účelem stavby objektů komunitního typu pro osoby s mentálním postižením a 
s poruchami autistického spektra, za minimální kupní cenu 6.636.850,- Kč včetně DPH (5.485.000,- 
Kč + DPH 21% 1.151.850,- Kč)  a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v následných 
orgánech. 
Z: Starosta                          T : 09/2019 
Hlasování: 14 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:9 
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XII. SMĚNA POZEMKŮ P.P.Č. 1420/3 ZA P.P.Č. 143/4 

 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje směnu 
pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a to p.p.č. 1240/3 (oddělené z p.p.č. 1240 dle GP č. 3935-
7/2018 ze dne 21.9.2018) ve vlastnictví statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 
Liberec I, IČ 00262978 za p.p.č. 143/4 o výměře 17 m2 (oddělené z p.p.č. 143 dle GP č. 3935-7/2018 
ze dne 21.9.2018) ve vlastnictví občana směna bude provedena bez doplatku a ukládá starostovi 
projednat majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
Z: Starosta                            T : 09/2019 
Hlasování: 14 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:10 

 

 
XIII. BUDOUCÍ ZŘÍZENÍ PRÁVA STAVBY NA P.P.Č. 148/1 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje budoucí 
zřízení práva stavby na p.p.č. 148/1, o výměře 3.898 m2, v ul. Dřevařská - Tanvaldská, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, pro společnost Traxial – ksí s.r.o., Čeřčanská 2055/18a, 140 00 Praha 4, IČ 
08199655, za účelem vybudování obchodního centra za podmínek stanovených ve Smlouvě o 
smlouvě budoucí o zřízení práva stavby a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci 
v následných orgánech.  
Z: Starosta                             T : 09/2019 
Hlasování: 14 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:11 

 
XIV. VÝKUP  P.P.Č. 2394/2, 2395/2   
 
Usnesení: 
1. Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výkup 
p.p.č. 2394/2, o výměře 6 m2 (oddělené z p.p.č. 2394 dle GP č. 3877-67/2018 ze dne 29.3.2018), při 
ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví občana do vlastnictví statutárního města 
Liberec, IČ 00262978, za kupní cenu 10.620,- Kč a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci 
v následných orgánech. 
Z: TOM, starosta                          T : 10/2019 
 
2. Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výkup 
p.p.č. 2395/2, o výměře 6 m2 (oddělené z p.p.č. 2395 dle GP č. 3877-67/2018 ze dne 29.3.2018), při 
ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví občana do vlastnictví statutárního města 
Liberec, IČ 00262978, za kupní cenu 10.620,- Kč a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci 
v následných orgánech. 
Z: TOM, starosta                        T : 10/2019 
Hlasování: 14 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:12 

 
XV. VÝKUP  P.P.Č. 1845/10 

Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výkup 
p.p.č. 1845/10 o výměře 2036 m2, při ul. U Sila, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za kupní cenu 
2.036.000,- Kč z vlastnictví občanů do vlastnictví statutárního města Liberce, IČ 00262978. 
Z: TOM                             T : 09/2018 
Hlasování: 14 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:13 
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XVI. ZMĚNA KATASTRÁLNÍ HRANICE U P.P.Č. 3241 

 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  změnu 
katastrální hranice k.ú. Vratislavice nad Nisou, obec Liberec k.ú. a Proseč nad Nisou, obec Jablonec 
nad Nisou, a to tak, že do k.ú. Proseč nad Nisou bude přičleněn p.p.č. 3241, který se nachází v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, obec Liberec a ukládá starostovi projednat tuto změnu v následných 
orgánech. 
Z:  starosta                             T: 10/2019 
Hlasování: 14 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:14 

 
XVII. STANOVENÍ NÁZVU ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

 
Regner - chci se zeptat, jestli to nebude dělat zmatky, když to bude ulice U Kyselky a Nad Kyselkou 
kousek od sebe.  
Starosta – nemělo by to dělat zmatky v dobré navigaci. Snad to zmatky dělat nebude, je to nějaké 
přání pana Vokurky ze společnosti Kittl. Ono není možné to použít na tom příjezdovém mostu 
z Proseče. On má přání, aby to bylo v katastru Vratislavic, chce být ve Vratislavicích, chce mít 
Vratislavickou kyselku ve Vratislavicích, protože k Vratislavicím patří. Jediná možnost je ta příjezdová 
komunikace z toho mostu, aby se to takto jmenovalo, snad to problémy dělat nebude. Tam bude jen 
jedno číslo popisné, je to pouze účelová komunikace pro příjezd do Kyselky. Všechno ostatní  zůstane  
stejné, on ani nechtěl, aby se přejmenovala ta ulice Prosečská, po které se přijíždí, a pak se odbočuje, 
protože v ten moment by to znamenalo, že každý občan, který v té ulici bydlí a má trvalé bydliště, by 
musel projít změnou občanek atd., což by znamenalo pro ty občany velké komplikace. Přišel 
s nápadem a přáním, zda bychom mu nepomohli zřídit ulici U Kyselky. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  nový 
název účelové komunikace, nacházející se na části p.p.č. 2819/1, v areálu Vratislavické kyselky, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, a to „U Kyselky“ a ukládá starostovi předložit nový název komunikace k 
odsouhlasení magistrátu města Liberec. 
Z: TO, starosta                             T: 09/2019 
Hlasování: 14 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:15 

 
Mejsnar přišel v 17:40 

 
XVIII. DOHODA O NAROVNÁNÍ EDI LIBEREC, A.S A NOVÁ RUDA 
S.R.O. 
Burdys – chtěl bych se zeptat, protože jsem si přečetl, někdy si člověk myslí, co dá vlastně na papír 
napsat, co vlastně od těch roků kdy došlo k týhletý uzavření týhle smlouvy, že se tomu všichni diví, že 
tam byla nějaká rušička. Říkalo se, že tam ruší, abychom neposlouchali Svobodnou Evropu. My jsme 
se tomu smáli, ale teď se to dostalo do takovýho sporu. Kdy si to vlastně jeden druhému předal jako 
horký brambor. Myslím si, nechtěl bych to nějak rozdmýchávat, když to dopadne, tak jak je to napsaný 
a projde to, protože, ti kteří se k tomu odvolávají, že rušička tam vždycky byla atd., tak budeme moc 
rádi, že to projde touto cestou - tímto návrhem po tom narovnání. Já myslím, že pan Svoboda ví, co 
všechno kolem toho by tam mohlo být, protože to by pro nás – co se týká Vratislavice - mohlo by to 
být likvidační záležitost. Budu první, kdo pro to zvedne ruku, abychom to odsouhlasili. Právníci to 
dohodli tak, aby to bylo, tak jak je v tom narovnání napsáno. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dohodu o 
narovnání se společnostmi EDI Liberec, a.s., IČ: 25042467, a NOVÁ RUDA s.r.o., IČ: 28677684, a 
ukládá starostovi projednat tento materiál v následných orgánech. 
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Z: Starosta                             T : 09/2019 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:16 

 
 
XIV. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí 
zápisy ze 7. jednání Kontrolního výboru ze dne 12.8.2019. 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:17 

 
 
XX. PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY  
 
. 
 
Starosta ukončil jednání v 17:45 hod.   
 

Datum předání zápisu ověřovatelům:  30. 08. 2019   

 
Datum ověření zápisu:  04. 09. 2019 
 
Ověřovatelé:      Ing. Zbyněk Nýdrle               ……………………………dne……………………  
 
 
 
 
                             Mgr. Han Šimková               ……………………………dne…………………… 
            
 
 
 

        
 
 
     Lukáš Pohanka 

                                                                                                                                             starosta         
 


