
 

 

U S N E S E N Í  

Z 12. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 14. 08. 2019 

 

Usnesení č. 236/08/2019   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 12. 
zasedání rady MO dne 14. 08. 2019.   
 
Usnesení č. 237/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o 
plnění usnesení a ruší usnesení č. 431/10/2016. 
    
Usnesení č. 238/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem 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, panu 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 zastupitelstvu MO.  
Z: TOM                              T : 08/2019 
 
Usnesení č. 239/08/2019  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p 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 zastupitelstvu MO. 
Z: TOM                              T : 08/2019 
 
Usnesení č. 240/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1. ruší své usnesení č. 174/05/2019 ze dne 15.5.2019, 
2. souhlasí s prodejem 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 TOM zajistit zveřejnění na úřední desce a 
předložit tuto majetkoprávní operaci k projednání zastupitelstvu MO. 
Z: TOM                              T : 08/2019 
 
Usnesení č. 241/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší své usnesení č. 
106/03/2019 ze dne 27.3.2019 ve věci prodeje .p.č. 1147/3 o výměře 1282 m2 a p.p.č. 1149/1 o 
výměře 1617 m2, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 
Z: TOM                              T: 08/2019 
 
Usnesení č. 242/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se směnou 
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 pana směna bude provedena bez doplatku a ukládá starostovi 
projednat majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO.  



Z: TOM                     T: 08/2019 
 
Usnesení č. 243/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje 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, o výměře 3.898 m2, v ul. Dřevařská – Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, postupníkovi společnosti Traxial – ksí s.r.o., Čeřčanská 2055/18a, 140 00 Praha 4, IČ 
08199655 a ukládá starostovi zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní 
operací.  
Z: TOM                             T : 09/2019 
 
Usnesení č. 244/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s budoucím zřízením 
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 zastupitelstvu MO.  
Z: TOM                             T : 08/2019 
 
Usnesení č. 245/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  
a) 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 

b) souhlasí s návrhem mimosoudní dohody se společnosti NOVÁ RUDA s.r.o. ze dne 5.6.2019 
c)  ukládá starostovi informovat o stanovisku Rady společnost NOVÁ RUDA s.r.o. 
Z: TOM                           T : 09/2019 
 
Usnesení č. 246/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci od 
ČŘ – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o prodeji p.p.č. 2010/7, druh: ostatní 
plocha, jiná plocha, o výměře 1643 m2, při ul. Sladovnická, v k.ú. Vratislavice nad Nisou.   
Z: TOM                    T: 08/2019 
 
Usnesení č. 247/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci od 
ČŘ – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o možnosti bezúplatného převodu p.p.č. 
1248/2, 1248/3, 1248/4, 1248/5, 1248/6 o celkové výměře 102 m2, při ul. Dlážděná v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou a ukládá starostovi požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o 
bezúplatný převod uvedených pozemků. 
Z: TOM                   T: 08/2019 
 
Usnesení č. 248/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se změnou 
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 materiál v zastupitelstvu MO.   
Z: TOM                     T: 08/2019 
 
Usnesení č. 249/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí ukončení 
Smlouvy pachtovní a nájemní č.j. 695 ze dne 7.6.2017 na p.p.č. 1906, 1907 a 1909/2 v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou uzavřené s panem výpovědí ke dni 30.9.2019.  
Z: TOM                              T : 09/2019 
 
Usnesení č. 250/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr pronájmu 
části p.p.č. 1179 v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit zveřejnění.  
Z: TOM                             T : 09/2019 
 



Usnesení č. 251/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení (NTL plynovodní přípojku), a 
právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a 
odstraněním plynárenského zařízení na p.p.č. 566/1 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 za předpokládanou cenu 
1.000,-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 : 09/2019 
           
Usnesení č. 252/08/2019 
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. 3332 a 3333 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. 3340 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem jsou v současné době občana za 
předpokládanou cenu 8.102,-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 : 09/2019 
 
Usnesení č. 253/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání 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. 1998 a 2031/1 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 předpokládanou cenu ve výši 
93.680,-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 : 09/2019 
 
Usnesení č. 254/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
stezky a cesty na p.p.č. 1736/2, 1820/7, 1852/2 a 1852/7 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu 
neurčitou ve prospěch pozemků p.č. 1852/4 a 1852/6 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejichž vlastníkem 
je v současné době pan za podmínky složení zálohy ve výši 43.500,-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: 09/2019 
 
Usnesení č. 255/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s výkupem 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 a ukládá starostovi 
projednat majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO.  
Z: TOM                                                                                                                                      T : 08/2019 
 
Usnesení 256/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje 

1) poskytnutí finanční dotace ve výši 23 000 Kč, spolku Akademie sportu Liberec, z.s., se sídlem 
Kořenovská 986, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, IČ:06778810, na pravidelnou 
činnost dětí a mládeže do 18 let,  

 
2) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 

Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou mezi Městským obvodem Liberec – 
Vratislavice nad Nisou a spolkem Akademie sportu Liberec, z.s., se sídlem Kořenovská 986, 
463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, IČ:06778810, na pravidelnou činnost dětí a 
mládeže do 18 let,  

ukládá  



starostovi podepsat smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace.  
Z: OKŠS              T: 08/2019 
 
Usnesení 257/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje 

1) poskytnutí finanční dotace ve výši 15 000 Kč, spolku Beach Volley Vratislavice n. N. z.s., se 
sídlem U Studánky 1223, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, IČ:22831801, na 
pravidelnou činnost dětí a mládeže do 18 let,  

 
2) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 

Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou mezi Městským obvodem Liberec – 
Vratislavice nad Nisou a spolkem Beach Volley Vratislavice n. N. z.s., se sídlem U Studánky 
1223, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, IČ:22831801, na pravidelnou činnost dětí 
a mládeže do 18 let, dle  

ukládá starostovi podepsat smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace.  
Z: OKŠS           T: 08/2019 
 
Usnesení č. 258/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje žádost ředitelky 
Mateřské školy "Lísteček", příspěvková organizace, Východní 270, 463 11 Vratislavice nad Nisou, 
paní Mgr. Dany Keltnerové, o povolení výjimky z maximálního počtu dětí ve třídě pro školní rok 
2019/2020. 
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 08/2019 
 
Usnesení č. 259/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost ředitelky 
Mateřské školy "SÍDLIŠTĚ", Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace, paní Mgr. Hany 
Šimkové, o schválení provedení oprav svěřeného majetku organizace. 
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 08/2019 
 
Usnesení č. 260/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 11 
k nájemní smlouvě č. 6/97 o pronájmu objektu č.p. 309 v ul. Sladovnické v Liberci 30 uzavřené dne 
29.8.1997 a ukládá starostovi dodatek podepsat. 
Z: starosta, EO                            T: 08/2019 
 
Usnesení č. 261/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se změnou Přílohy 
č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace MŠ Lísteček a ukládá starostovi předložit nové znění 
přílohy zřizovacích listiny na jednání ZMO. 
Z: EO                       T: 08/2019 
 
Usnesení č. 262/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o 
čerpání rozpočtu k 30.6.2019 a ukládá starostovi předložit materiál k projednání v zastupitelstvu MO. 
Z: EO                T: 08/2019 
 
Usnesení č. 263/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 

a) Souhlasí s předloženým návrhem 2. rozpočtového opatření roku 2019;  
b) Souhlasí s upraveným rozpočtem 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 

a ukládá starostovi předložit rozpočtové opatření ke schválení zastupitelstvu MO.  
Z: starosta                        T: 08/2019 
 
Usnesení č. 264/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje vyřazení majetku 
MŠ Lísteček „terasa“ inventární č. 1524 v pořizovací ceně 44.425,-Kč k 31.8.2019. 
Z: EO                T: 08/2019 
 
Usnesení č. 265/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 3 se 
společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 
45274924 na prodloužení termínu dokončení stavby „Lesopark v ulici Seniorů, Vratislavice nad Nisou 
do 31.12.2020 a ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek.   
Z: starosta, TO                            T: 08/2019 
 
Usnesení č. 266/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje smlouvu o 
smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení se společností ČEZ Distribuce a.s., se 
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035 v rámci projektu „Odstavná plocha 
Zámecký Vrch a přilehlé chodníky“ a ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu.   
Z: starosta, TO                          T: 08/2019 
 
Usnesení č. 267/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene se společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 
Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, zastupující na základě plné moci GasNet, s.r.o., se sídlem 
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 na stavbu plynárenského zařízení 
„Přeložka STL plynovodu a 2 plynovodních přípojek v ul. Rumburská (most u ul. Dopravní a Za 
Drogerií), Liberec, číslo stavby 8800093407 a ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu.   
Z: starosta, TO                            T: 08/2019 
 
Usnesení č. 268/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání 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 1.000,-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, TO                           T: 08/2019 

 
Usnesení č. 269/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje cenovou nabídku 
společnosti TELMO a.s., se sídlem Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10, IČ: 47307781 na rozšíření 
městského kamerového systému o i kameru na křižovatce ul. Na Rozcestí / ul. Dlouhomostecká, dle 
důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o dílo a ukládá TO zajistit instalaci 
kamery. 
Z: starosta, TO                            T: 08/2019 
 
Usnesení č, 270/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje cenovou nabídku 
společnosti cenovou nabídku společnosti 4soft s.r.o., se sídlem Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, IČ: 



28703324 na vybudování dopadové plochy pod hrací prvek v areálu parku Nové Vratislavice, dle 
důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o dílo a ukládá TO zajistit realizaci 
dopadové plochy. 
Z: starosta, TO                            T: 08/2019 
 
Usnesení č. 271/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výzvu a základní 
údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku zadanou jako VZMR ve smyslu zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „Oprava oplocení parku z ul. Tanvaldská, Vratislavice 
n.N.“, ukládá starostovi podepsat dokumenty k veřejné zakázce a ukládá TO zajistit výběr zhotovitele. 
Z: starosta, TO                            T: 08/2019 
 
Usnesení č. 272/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s novým názvem 
účelové komunikace, 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 materiál k projednání v zastupitelstvu MO.            
Z: TO, starosta                              T: 08/2019 
 
Usnesení č. 273/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápis o 
předání a převzetí díla stavby „Mateřská škola Nová Ruda / Vratislavice n.N.“ se zhotovitelem stavby 
společností BREX spol. s.r.o., se sídlem Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23, IČ: 40232549 a 
schvaluje smluvní pokutu za pozdní předání díla v celkové výši 160.000,- Kč a ukládá vedoucím EO 
a TO tuto pokutu uplatnit.  
Z: starosta, EO, TO               T: 08/2019 
 
Usnesení č. 274/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje návrh programu 
jednání 4. ZMO dne 28. 08. 2019.      
 
Návrh programu jednání zastupitelstva: 
04. zasedání zastupitelstva MO – 28. srpna  2019 od 17,00 hod.  
 

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. 2018 

8. Prodej pozemku p.p.č. 1820/82 

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

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

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

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

13. Výkup pozemků p.p.č. 2394/2, 2395/2 

14. Výkup pozemku p.p.č. 1845/10 

15. Změna katastrální hranice pozemku p.p.č. 3241 

16. Stanovení názvu účelové komunikace 

17. Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny 

18. Informace kontrolního výboru 



19. Informace starosty 

20. Podněty a připomínky zastupitelů 

Usnesení č. 275/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou  po projednání schvaluje změnu směrnice 
Rady Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou č. 2 „Pracovní řád Úřadu Městského obvodu 
Liberec - Vratislavice nad Nisou“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi zajistit vydání úplného 
znění směrnice  
Z: starosta               T: ihned 
 
Usnesení č. 276/08/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí návrh pana Otakara 
Oraného a: 
a) zřizuje Komisi Vratislavického průmyslového muzea MO od 16.10.2019, 
b) jmenuje do funkce předsedy Komise Vratislavického průmyslového muzea MO Otakara   
             Oraného, 
c) jmenuje do funkce člena Komise Vratislavického průmyslového muzea MO Ing. Jitku   
             Dejmkovou, Ing. Miroslava Hampla, Milenu Hoškovou, Bc. Šárku Kadlecovou, Martina   
             Kadlece, JUDr. Evu Kosíkovou, Ing. Ludmilu Martinkovou, Ing. Leoše Nýdrle, Ing. Jana   
             Vereščáka.  
Z: starosta                 T:09/2019 

 

 

 

 

 

 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                  Ing. Vladislav Krušina 
                starosta                                                                                          místostarosta 


