
 1 

 

  

Z Á P I S  

Z 13. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 12. 09. 2019 

 
Přítomni:       Lukáš Pohanka – starosta 
  Ing. Vladislav Krušina - místostarosta  
  Mgr. Libor Rygál – člen rady 

Mgr. Vladimíra Hoření – člen rady   
 
Omluveni:         Ing. Jiří Mejsnar – člen rady 
Hosté:               
 
13. jednání Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou zahájil Lukáš Pohanka, starosta 
MO, ve 13:00 hod. a konstatoval, že jednání jsou přítomni 4 členové rady MO. Zapisovatelkou dnešního 
jednání je Lenka Kendžirová. 
 
Program:   

1.   Majetkoprávní operace 
2.  Informace odboru kultury, školství a sportu 
3.  Informace ekonomického odboru 
4.  Informace technického odboru 
5.  Náměty a připomínky členů rady 

 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 13. 
zasedání rady MO dne 12. 09. 2019.   
Hlasování: 4 pro 
 

1. MAJETKOPRÁVNÍ  OPERACE 
 

1. Záměr prodej pozemků   1) části p.p.č. 1173, 1181/4 a 1182 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje  
částí p.p.č. 1173, 1181/4 a 1182, při ul. Lovecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového 
řízení s právem přednosti vlastníků sousedních pozemků a ukládá TOM zajistit zpracování 
geometrického plánu a poté opětovně předložit majetkoprávní operaci k projednání radě MO.  
Z: TOM                               T : 11/2019 
Hlasování: 4 pro  

                                   2) část p.p.č. 386/1 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost pana ve 
věci prodeje části p.p.č. 386/1, při ul. Zapadlá, v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM informovat 
žadatele o přijatém usnesení. 
Z: TOM                                 T : 09/2019 
Hlasování: 4 pro 
 

                                   3) část p.p.č. 386/1 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
části p.p.č. 386/1, při ul. Zapadlá, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 550,- 
Kč/1m2 + ostatní náklady prodeje, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků sousedních 
pozemků a ukládá TOM zajistit vytvoření geometrického plánu a předložit majetkoprávní operaci k 
opětovnému projednání radě MO.   
Z: TOM                             T : 11/2019 
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Hlasování: 4 pro 
                                                    

                  4) část p.p.č. 2357 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje  
části p.p.č. 2357, při ul. Pod Skalkou, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 890,- 
Kč/1m2 + ostatní náklady prodeje, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků sousedních 
pozemků a ukládá TOM zajistit vytvoření geometrického plánu a předložit majetkoprávní operaci k 
opětovnému projednání radě MO.   
Z: TOM                                T : 11/2019 
Hlasování: 4 pro 
  

                  5) vzájemný prodej nebo směna částí p.p.č.332/1 a 889/1 (SML) za                       
                      části p.p.č. 897 a 898 - staženo 

 

         6) p.p.č. 1655 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost paní ve 
věci prodeje p.p.č. 1655, při ul. Pivovarská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 
Z: TOM                              T : 09/2019 
Hlasování: 4 pro 

 
                              7) p.p.č. 658/2 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
pozemků oddělených z p.p.č. 658/2 dle GP č. 3791-154/2017, při ul. Na Rozcestí, v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků sousedních pozemků, a to p.p.č. 
658/8 o výměře 1 m2 za minimální prodejní cenu 400 Kč, p.p.č. 658/7 o výměře 5 m2 za minimální 
prodejní cenu 1 900 Kč, p.p.č. 658/6 o výměře 10 m2 za minimální prodejní cenu 3 800 Kč a p.p.č. 658/5 
o výměře 13 m2 za minimální prodejní cenu 5 000 Kč a ukládá TOM předložit majetkoprávní operaci 
k projednání radě města Liberec a zajistit zveřejnění na úřední desce. 
Z: TOM                              T : 09/2019 
Hlasování: 4 pro 

              T : 10/2019               T 
2. Výpůjčka  pozemku -  p.p.č. 2645/1  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výpůjčku  části p.p.č 
2645/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou  o výměře 65 m2 za účelem sekání trávy a obstarání údržby - 
neoploceno, bezúplatně na dobu určitou od 1.10.2019 do 30.9.2024 pro paní a  ukládá TOM zajistit 
uzavření smlouvy o výpůjčce.  
Z: TOM                               T : 09/2019 
Hlasování: 4 pro 
 

3. Pronájmy pozemků - 1) p.p.č. 422/1  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje pronájem části p.p.č 
422/1 o výměře 17 m2, účel – zahrada, od 1.10.2019 na dobu neurčitou a za cenu 170,-Kč/rok pro paní 
a ukládá TOM zajistit uzavření nájemní smlouvy. 
Z: TOM                                T : 09/2019 
Hlasování: 4 pro 
 

                                            2) p.p.č. 2230/1  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost manželů o 
pronájem části p.p.č. 2230/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 

Z: TOM                            T : 10/2019 
Hlasování: 4 pro 
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  3) p.p.č. 2360  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr pronájmu 
pozemku p.č. 2360, ul. Pod Skalkou, v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit zveřejnění.   

Z: TOM                              T : 10/2019 
Hlasování: 4 pro 
 

                        4) p.p.č. 60/1  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání po projednání :  
1) schvaluje ukončení Nájemní smlouvy č.j. 688 ze dne 20.7.2016 na pronájem části p.p.č. 60/1 v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, uzavřené s  paní výpovědí dle čl. V odst 1b) nájemní smlouvy a ukládá TOM 
zajistit odeslání výpovědi uvedené nájemní smlouvy.  
2) schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 60/1, ul. Na Břehu, v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá 
TOM zajistit zveřejnění.   

Z: TOM                               T : 10/2019 
Hlasování: 4 pro 
 

                      5) p.p.č. 605/1  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost paní o 
pronájem p.p.č. 605/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 

Z: TOM                               T : 10/2019 
Hlasování: 4 pro 
 

       6) p.p.č. 571/1  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr změny 
nájemce u Nájemní smlouvy č.j. 605 na pronájem části p.p.č. 571/1, v k.ú. Vratislavice nad Nisou a 
ukládá TOM zajistit zveřejnění.  

Z: TOM                           T : 10/2019 
Hlasování: 4 pro 

 
4. Stanoviska k připojení ke komunikaci – 1) p.p.č. 2571/1  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 2571/2 ke komunikaci na p.p.č. 2571/1 v ul. Na Skalce za účelem stavby rodinného domu na 
p.p.č. 2571/2 dle předložené situace pro manžele za podmínek stanovených technickým odborem. 
Z:TOM                 T : 09/2019 
Hlasování: 4 pro 

 
         2) p.p.č. 2571/1  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 2571/3 ke komunikaci na p.p.č. 2571/1 v ul. Na Skalce za účelem stavby rodinného domu na 
p.p.č. 2571/3 dle předložené situace pro pana za podmínek stanovených technickým odborem. 
Z:TOM                 T : 09/2019 
Hlasování: 4 pro 
 

5. Služebnosti  - 1) p.p.č. 2066 – SVS a.s.  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení vodovodního řadu, vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 2066 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, pro Severočeská vodárenská 
společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 490 99 469 (investor), za podmínky úhrady 
předpokládané ceny ve výši 60.960,-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 : 10/2019 
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Hlasování: 4 pro 

                      2) p.p.č. 2066  
Usnesení: 
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. 2066 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 pozemků p.č. 
2080 a 2081 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejichž vlastníkem je v současné době pan a 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 : 10/2019 
Hlasování: 4 pro 

                   3) p.p.č. 1886/3, 2129  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrských sítí zakládající právo vedení vodovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 1886/3 v k.ú. Vratislavice nad Nisou a vedení přípojky splaškové kanalizace, vstupu 
a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2129 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. 2135 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je 
v současné době pan za předpokládanou cenu 10.000,-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 : 10/2019 
Hlasování: 4 pro 

                   4) p.p.č. 2133/1 
Usnesení: 
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. 
2142 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem jsou v současné době občané 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 : 10/2019 
Hlasování: 4 pro 

 
6. Změny usnesení – služebnosti – 1) p.p.č.1523  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 289/08/2018 ze dne 20.8.2018   
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo vedení vodovodní a kanalizační 
přípojky, vstupu a vjezdu pro jejich provozování a udržování na p.p.č. 1523 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. 1529 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož 
vlastníkem jsou v současné době občané za cenu 10.000,-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 : 10/2019 
Hlasování: 4 pro 

 
2) p.p.č. 14, 928, 1000, 1007, 1069/1, 1073, 2801/3, 2804/2, 2810, 2825, 2835, 3156 

– GasNet, s.r.o.  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 432/10/2017 ze dne 9.10.2017  
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. 14, 928, 1000, 1007, 1069/1, 
1073, 2801/3, 2804/2, 2810, 2825, 2835 a 3156 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti 
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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 za cenu 514.720,-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 : 10/2019 
Hlasování: 4 pro 
 

3) p.p.č. 390/1, 395/1, 395/2, 422/1 – ČEZ Distribuce,a.s. 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  

a) ruší usnesení č. 417/09/2017 ze dne 25.9.2017 
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 NN), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 
390/1, 395/1, 395/2 a 422/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 
bb) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti distribuční 
soustavy (1 ks rozpojovací skříně v pilíři), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 
395/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
bc) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti distribuční 
soustavy (1 ks přípojkové skříně v pilíři), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 
422/1 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 cenu 
80.530,-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 : 10/2019 
Hlasování: 4 pro 
 

 4) p.p.č. 674/1 – ČEZ Distribuce,a.s. 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 452/10/2017 ze dne 25.10.2017 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo 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. 674/1 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, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za cenu 1.300,-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 : 10/2019 
Hlasování: 4 pro 
   

5) p.p.č. 1452/1, 1473, 1481, 1488, 1489, 1525/1, 1525/2, 1820/14 – ČEZ 
Distribuce,a.s. 

Usnesení: 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 123/02/2014/b) ze dne 17.2.2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo umístit, zřídit, provozovat, opravovat, 
činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN), 
vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 1452/1, 1473, 1481, 1488, 1489, 1525/1, 
1525/2 a 1820/14 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 cenu 144.519,-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 : 10/2019 
Hlasování: 4 pro 
 

6) p.p.č. 436, 445/1, 460 – GasNet,s.r.o. 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
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a) ruší usnesení č. 268/08/2019 ze dne 14.8.2019   
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení (STL plynovod a 2 x plynovodní přípojka), a právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na p.p.č. 436, 
445/1 a 460 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, 
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567 za cenu 500,-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 : 10/2019 
Hlasování: 4 pro 
 

7. Zrušení usnesení  - služebnost - p.p.č. 1090 – UNIPAN a.s.       
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší usnesení č. 512/12/2017 
ze dne 4.12.2017 a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
Z: starosta                           T : 10/2019 
Hlasování: 4 pro 
 

2. INFORMACE ODBORU KULTURY, ŠKOLSTVÍ A SPORTU 
 

1. Platové výměry ředitelek MŠ 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje 

1) zařazení ředitelky MŠ „SÍDLIŠTĚ“, Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace, paní 
Mgr. Hany Šimkové, do příslušné platové třídy; 

 
2) zařazení ředitelky MŠ „Lísteček“, Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, paní Mgr. 

Dany Keltnerové, do příslušné platové třídy;  
 
a ukládá starostovi podepsat příslušné dokumenty.  
Z: OKŠS                 T: 09/2019 
Hlasování: 4 pro 
 

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce se Sculpture Line s. r. o.   
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 
1 ke smlouvě č. 246/2019/05 ze dne 10. 6. 2019, se společností SCULPTURE LINE s. r. o., Na Poříčí 
25, 110 00 Praha 1, IČ: 05188661,  a ukládá starostovi dodatek č. 1 podepsat.  
Z: OKŠS                 T: 09/2019 
Hlasování: 4 pro 
 

3. INFORMACE EKONOMICKÉHO ODBORU  
 
1. Odpis pohledávky  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje odpis pohledávky za 
panem Jaroslavem Líznerem a paní Renatou Líznerovou, bytem Dlouhý Most 252, Dlouhý Most ve 
výši 1.714 Kč. 
Z: EO                    T : 09/2019 
Hlasování: 4 pro 

  
4. INFORMACE TECHNICKÉHO ODBORU  
 

1. VZMR – „Dodávky posypové soli a drtě pro MO Vratislavice nad Nisou na období 
2019 – 2021“    

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Výzvu a základní 
údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Dodávky posypové soli a 
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drtě pro MO Vratislavice nad Nisou na období 2019 - 2021“, zadanou jako VZMR ve smyslu zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s podpůrným využitím některých jeho paragrafů, ukládá 
starostovi podepsat příslušné dokumenty veřejné zakázky a ukládá TO zajistit výběrové řízení.  
Z: starosta, TO                             T: 09/2019 
Hlasování: 4 pro 

 
2. ČEZ – Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických 

zařízení k distribuční soustavě – p.p.č. 594, lokalita Vyhlídková    
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje smlouvu o uzavření 
budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě na p.p.č. 594 v k.ú. 
Vratislavice n.N. se společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – 
Podmokly, IČ: 24729035, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu. 
Z: starosta, TO                              T: 09/2019 
Hlasování: 4 pro 
 

3. Cenové nabídky na nákup sněžného skútru pro TS Vratislavice    
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložené 
cenové nabídky na dodávku sněžného skútru pro TS Vratislavice, schvaluje cenovou nabídku 
společnosti DUCATI MOTOR, se sídlem Ke Sluji 149, 460 01 Liberec 32, IČ: 12054895, dle důvodové 
zprávy a ukládá starostovi podepsat příslušnou kupní smlouvu. 
Z: starosta, TO                             T: 09/2019 
Hlasování: 4 pro 
 

4. ELSET s.r.o. – smlouva o spolupráci na správu a provoz informačních a navigačních  
    systémů   
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje smlouvu o 
spolupráci na provoz informačních a navigačních systémů v k.ú. Vratislavice n. N. se společností 
ELSET s.r.o., se sídlem Masarykova 455, 460 01 Liberec, IČ: 25421727 z důvodu její nevýhodnosti pro 
Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou a ruší usn. č. 230/09/2019. 
Z: starosta, TO                             T: 09/2019 
Hlasování: 4 pro 
 

5. Informace o podzimním svozu  VOK a mobilním svozu NO v k.ú. Vratislavice nad   
    Nisou  
Usnesení: 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí informaci ohledně podzimního svozu VOK 
a mobilního svozu NO v k.ú. Vratislavice nad Nisou, předloženou TO-DŽP.  
Z: TO, starosta                                           T: 09/2019 
Hlasování: 4 pro 
 

6. VZMR „Cyklostezka Vratislavice nad Nisou – Oprava úseku ulice Dopravní“    
Usnesení: 
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 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na stavební práce 
s podpůrným využitím některých jeho paragrafů „Cyklostezka Vratislavice nad Nisou – Oprava úseku 
ulice Dopravní“, schvaluje cenovou nabídku společnosti TEMBO BRAND s.r.o., se sídlem Arbesova 
175/70, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ: 05682380, dle důvodové zprávy, ukládá 
starostovi podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se společností TEMBO BRAND s.r.o., 
Arbesova 175/70, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ: 05682380 a příslušnou smlouvu o 
dílo a ukládá TO zajistit realizaci stavby.  
Z: starosta, TO                               T: 09/2019 
Hlasování: 4 pro 
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5. NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY ČLENŮ RADY 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 15:00 hod. 
 

Zápis provedla zapisovatelka dne 13.09.2019 
 

Zápis byl podepsán dne 16.09.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………               
          Lukáš Pohanka                                                                                   Ing. Vladislav Krušina 
                starosta                                                                                             místostarosta 


