
 

 

U S N E S E N Í  

Z 11. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 19. 06. 2019 

 

Usnesení č. 216/06/2019   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 11. 
zasedání rady MO dne 19. 06. 2019.   
 
Usnesení č. 217/06/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí:  

1) zápisy z jednání se společností NOVÁ RUDA s.r.o., 
2) návrh mimosoudní dohody se společnosti NOVÁ RUDA s.r.o. ze dne 5.6.2019 

a ukládá starostovi předložit materiál na další jednání RMO dne 14.8.2019. 
Z: TOM                          T : 08/2019 
    
Usnesení č. 218/06/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zveřejnění záměru 
postoupení nájemní smlouvy č. 08/2012/02 ze dne 5.12.2012, uzavřené se společností Tesco Stores 
a.s. o pronájmu p.p.č. 148/1 v ul. Dřevařská – Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá 
TOM zajistit zveřejnění na úřední desce.  
Z: TOM                            T: 06/2019 
 
Usnesení č. 219/06/2019  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se zveřejněním 
záměru zřízení práva stavby k p.p.č. 148/1 v ul. Dřevařská – Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, za účelem vybudování obchodního centra a ukládá TOM předložit materiál k projednání radě 
města Liberec a zajistit zveřejnění na úřední desce. 
Z: TOM                           T : 06/2019 

Usnesení č. 220/06/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Smlouvu o nájmu 
pozemku pro instalaci a provoz veřejné dobíjecí stanice pro dobíjení elektromobilů a ukládá starostovi 
příslušnou smlouvu podepsat.            

Z: TOM                               T: 06/2019 
 
Usnesení č. 221/06/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost manželů 
ve věci prodeje části p.p.č. 14 při ul. Prosečská,, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 
Z: TOM                     T: 06/2019 
 
Usnesení č. 222/06/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje odměny ředitelkám 
a řediteli příspěvkových organizací zřizovaných Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou 
v rozsahu a výši uvedené v důvodové zprávě. 
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 06/2019 
 
Usnesení č. 223/06/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dohodu o užívání 
prostor v sokolovně Vratislavice se subjektem: 

a) ŠERM Liberec, z. s. se sídlem Gagarinova 793/5, 46007, Liberec 6, IČ 22715436 na dobu 
určitou od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020 

b) Akademie sportu Liberec, z. s., se sídlem Kořenovská 986, 463 11, Liberec 30, IČ 06778810 
na dobu určitou od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020 

a ukládá starostovi tuto dohodu podepsat.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 09/2019 



 
Usnesení č. 224/06/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje souhlas 
zřizovatele v rámci projektu Férové školy v Liberci II, pro zapojení Mateřské školy “Lísteček“, 
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace; MATEŘSKÁ ŠKOLA “SÍDLIŠTĚ“, Liberec 30, 
Skloněná 1414, příspěvková organizace; ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD 
NISOU, příspěvková organizace a ukládá starostovi podepsat souhlasy zřizovatele. 
Z: OKŠS                T: 06/2019 
 
Usnesení č. 225/06/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 19. 6. 2018 se subjektem Dětský sen, z. s., 
zastoupený Jiřinou Bělohradskou, předsedkyní; sídlo: Americká 588/57, Liberec III-Jeřáb, 460 07 
Liberec; IČO: 22676422 a ukládá starostovi smlouvu podepsat. 
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 06/2019 
 
Usnesení č. 226/06/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zprávu o 
hodnocení nabídek, protokol o jednání hodnotící komise vyhotovené v souladu s § 119 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v rámci otevřeného řízení 
pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Spolkové komunitní centrum“ a Rozhodnutí a 
oznámení o výběru dodavatele, schvaluje cenovou nabídku společnosti BREX, spol. s.r.o. se sídlem 
Hodkovická 135, 460 12 Liberec 23, IČ: 40232549 ve výši 63.936.200,75 Kč bez DPH, ukládá 
starostovi podepsat rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele a příslušnou smlouvu o dílo a dále 
ukládá TO zajistit realizaci stavby.  
Z: starosta, TO                            T: 06/2019 
 
Usnesení č. 227/06/2019 
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 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na stavební 
práce s podpůrným využitím některých jeho paragrafů „Odstavná plocha OA pro ZŠ Vratislavice“, 
schvaluje cenovou nabídku společnosti TWO BRICKS s.r.o., se sídlem V Horách 831, 460 15 Liberec 
15, IČ: 44567723, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky a příslušnou smlouvu o dílo a ukládá TO zajistit realizaci stavby.  
Z: starosta, TO                            T: 06/2019 
 
Usnesení č. 228/06/2019 
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 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na stavební 
práce s podpůrným využitím některých jeho paragrafů „Odstavná plocha v ul. Pivovarská v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou“, schvaluje cenovou nabídku společnosti KRONOS CZ s.r.o., České Mládeže 
993/80, 460 06 Liberec VI - Rochlice IČ: 4392086, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat 
rozhodnutí o vyloučení z běhu veřejné zakázky společnost GREGOR LAUBER s.r.o., se sídlem 463 
32 Bílý Kostel 140, IČ: 28425472 z důvodu nedoložení požadovaných dokumentů, dále rozhodnutí o 
výběru nejvhodnější nabídky se společností KRONOS CZ s.r.o., České Mládeže 993/80, 460 06 
Liberec VI - Rochlice IČ: 4392086 a příslušnou smlouvu o dílo a ukládá TO zajistit realizaci stavby.  
Z: starosta, TO                            T: 06/2019 
 
Usnesení č. 229/06/2019 
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 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na 
dodávky s podpůrným využitím některých jeho paragrafů „Dodávka a instalace vybavení učebny IT – 
ZŠ Vratislavice n.N.“, schvaluje cenovou nabídku společnosti Liberecká IS a.s., se sídlem Mrštíkova 
3, 461 71 Liberec III, IČ: 25450131, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o 
výběru nejvhodnější nabídky a příslušnou smlouvu o dodávce a instalaci vybavení IT – ZŠ Vratislavice 
n.N. a servisní smlouvy o poskytování služeb a ukládá TO zajistit realizaci dodávky.   
Z: starosta, TO                            T: 06/2019 



 
Usnesení č. 230/06/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Smlouvu na 
správu a provoz informačních a navigačních městských orientačních systémů ve Vratislavicích n.N. se 
společností ELSET s.r.o., se sídlem Jablonecká 41, 460 01 Jablonec 5 do 31.12.2022, dle důvodové 
zprávy a ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu.  
Z: starosta, TO                            T: 06/2019 
 
Usnesení č. 231/06/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 5ks bříz bělokorých nacházejících se na p.p.č. 2580, které jsou ve vlastnictví SML, při ulici 
Kunratická v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, schvaluje jejich pokácení v době vegetačního klidu dřevin  a 
pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení.  
Z: TO, starosta                             T: 07/2019 
           
Usnesení č. 232/06/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření Dohody 
o užívání motorového vozidla ke služebním a soukromým účelům mezi Městským obvodem Liberec – 
Vratislavice nad Nisou, a panem Lukášem Pohankou, bytem Dlouhomostecká 1699, 463 11 Liberec 
30, dle důvodové zprávy a ukládá místostarostovi podepsat dohodu. 
Z: místostarosta               T:06/2019 
 
Usnesení č. 233/06/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí podání 
žádosti o dotaci do výzvy 92_OPZ prostřednictví statutárního města Liberec.  
 
Usnesení č. 234/06/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 
z jednání komisí rady. 
 
Usnesení č. 235/06/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje rozšíření inkasní 
skupiny č. 6980539052 Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group pojistnou smlouvou č. 
6346016120 o pojištění vozidla v KPS ve výši pojistného 438,- Kč ročně a ukládá starostovi tuto 
smlouvu podepsat.  
Z: Starosta                                   T: 06/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                  Ing. Vladislav Krušina 
                starosta                                                                                          místostarosta 


