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 Z Á P I S 
z 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec  

- Vratislavice nad Nisou, konaného dne 13. 11. 2019 
 

Ověřovatelé: Miroslav Habel, Mgr. Libor Rygál  

Náhradník: Mgr. Vladimíra Hoření  

 
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. 3. rozpočtové opatření roku 2019 

7. Rozpočet roku 2020 

8. Rozpočtový výhled 2021 – 2023 

9. Investiční úvěr ČS revolvingového typu  

10. Výroční zprávy MŠ za školní rok 2018/2019 

11. Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2018/2019 

12. Změna zřizovací listiny MŠ Sídliště  

13. Dotační programy z rozpočtu pro rok 2020 

14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace - cyklodoprava  

15. Operační plán zimní údržby silnic 2019 - 2020   

16. Návrh OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o    

 místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,   

 využívání a odstraňování komunálních odpadů  

17. Návrh k pořízení 108. změny územního plánu města Liberec – návrhy č. 108/8 a  

 108/9 

18. Zvolení přísedící Okresního soudu Liberec na funkční období 2019-2023 

19. Obsahový plán činnosti RMO a ZMO Liberec – Vratislavice nad Nisou na I. pol. 2020 

20. Informace kontrolního výboru 

21. Podněty a připomínky zastupitelů 
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I. ZAHÁJENÍ 
 
Starosta zahájil jednání v 17,01 hod.  
 
Přítomno je 14 zastupitelů, jeden zastupitel dorazí později, a zastupitelstvo je usnášení schopné.   
 
 

II. JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELKY A JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELŮ 
ZÁPISU 

 
Zapisovatelkou byla jmenována Lenka Kendžirová, ověřovateli Miroslav Habel, Mgr. Libor Rygál a 
náhradník Mgr. Vladimíra Hoření 
 
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 5. jednání ZMO dne 13. 11. 2019. 
Hlasování: 13 pro a 1 nehlasoval 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování: 2 
 
Jiří Mejsnar přišel – v 17:05 
 

IV. DISKUSE OBČANŮ 
Prošek – můj příspěvek navazuje na předminulou schůzi, kde jsem žádal o vysvětlení, proč včelařům 
nebyla dána dotace, jsem to tady vysvětloval a nikdo se mě nezastal, aby se sjednala náprava, jenom 
tady pan Burdys, kterýmu za to děkuji, že má vlastně zájem o tom, aby se tady mohlo chovat včelstvo. 
Když se to vezme, tak na Semilsku, tam řádí hniloba plodu, to je taková nemoc, že ty včelstva se musí 
spálit, zlikvidovat, začíná se znovu.  Tady jak je OBI, pod OBI, tam je mor plodu, tam je to samý, že 
vlastně v okruhu 3 km se nesmí přemísťovat včelstva. V tom jádru, kde se najde mor plodu, včelstva 
se musí rovněž spálit. V tisku jste to možná zaslechli, včelstva, teďka v září se dělal soupis včelstvech 
kvůli dotacím, najednou se zjistilo, jak je dno, tak se tam dávají podložky, aby se chytali ty brouci 
barozzi. Přitom ten včelař, když tam přišel, tak zjistil, že má polovinu včelstvech pryč. Včelař, který měl 
20 včelstvech, tak nemá nic. Je to teda hodně kritický, uvidíme, jak to dopadne dál. My jsme vždycky 
vítali tu dotaci od obce, ta nám vždycky přikryla pro ty drobnější včelaře nákup těch modernějších 
věcí, popřípadě mezistěnné rámečky, jak tady pan předseda vzpomenul, za pana Zástěry, jsme 
dostávali takový dobrý dotace, že včelaři, který měli starý úly, si mohli koupit jeden úl, dali 500 Kč a 
dostali 1500 Kč od obce, což jako bylo hodně dobrý. Teď najednou nic. Přitom všechno se zdražuje, ty 
včely potřebují čím dál větší péči. Máme nějakou rezervu, přežijeme to, ale příští rok bych byl rád, aby 
se s námi počítalo, protože se staráme, aby ty včely tady byly, protože je tady hodně zahrádkářů, 
každej pak to pozná, když ty včely tam nejsou. Ta úroda je potom poloviční,  jak je to u řepky, tam je 
ta úroda o 1 setinu větší.  
Druhý bod mám parcelu 1021 to je tak, že v roce 50 moje rodiče koupili dům i s pozemky. Tam to 
bylo, že těch pozemků bylo hafl. Stát měl zájem na tom, aby to bylo všechno obhospodařovaný. 
Takže to nebylo vyčíslený. Až potom, když zemřela teta, tak jsem zjistil, že vlastně nám kus zahrady 
nepatří. Mezi tím, když to bylo naše celý, tak jsme dostali svolení oplotit zahradu, postavit boudu, jako 
seník, skleník, rampu a takový věci. To jsme všechno měli vybudovaný, to všechno tam bylo v roce 
72, abych to jako zachránil, tak jsem to chtěl odkoupit. Jenomže to nebylo možný, byl jsem členem 
rodiny a k baráku patřilo jenom 600 m, tzn. 600 m hranice a vše ostatní pryč pro obec. Šli jsme na 
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obec, co se s tím dá dělat, koupit se to nedá, ale dá se to pronajmout. Tak jsme to pronajmuli 37 Kč 
ročně jsme platili. Pak už to to bylo všechno v pohodě, vylezlo to kolem 4000 tisíc. Když už to bylo 
přes tu tisícovku, tak jsem znovu napsal dopis, to jsme patřili k Liberci, do Liberce, že bych to chtěl 
koupit. Žádná odezva, pak mi přišlo, že zjistili, že nemám zaplacený nájem, abych do 14 dnů uhradil 
1300 nebo 1400 Kč, jinak to budou brát, že končím, že ruším dohodu, žádný bourání, nic, všechno v 
pohodě. Přišel rok 2008, já jsem to říkal, že od roku 2008 jsou to moje nejhorší léta, já jsem vlastně 
zažil válku, všechno možný, ale tohle to co bylo, to bylo peklo. Nemůžu říct, že to bylo vinou 
pracovníků obce, bylo to vinou těch dobráků, co mám v sousedství, který chodili a stěžovali si. 
Dokonce bylo to tak, já vím, kdo to byl, že vlastně přišla paní Holíková a paní Špidlenová, prošly to 
tam všechno a říkaly, že to nemám posekaný, já jsem tam měl plantáž  malin, všelijaký keře a věci, že 
to musím posekat. To se pak stupňovalo, že pak jsem už viděl, abych to žádal v restituci, že to 
nebude možný. Snaha, aby mi to obec dala, tak to jako ne. Tak jsem nabídl pozemek 954/5, o který 
teďka měli zájem z krajskýho úřadu. Nedohodli jsme se, protože jsem nebyl vstřícný. Vysvětlím proč, 
protože 50 roků jsme na tý zahradě dělali a musel jsem zbourat jak to kůlnu, doklady jsem dal na 
obec, že je to povolený jak od dráhy tak od obce, oplocení, to  je to samý, protože to je v ochranným 
pásmu, je tam vysoký napětí, to samý je to založený u obce, všechno marný. Bylo mi sděleno, že 
směna je možná, všechno bylo potvrzený, ale marný, bylo mi sděleno, že směna je možná, ale že 
musím dát pozemek do souladu s nájemní smlouvou. V nájemní smlouvě jsem měl pěstování květin, 
zeleniny, ovocných stromů. Ty stavby, který tam byly, že to tam může být,  by se z to ždímalo  koruny. 
Bylo to napsaný, že mám nájemní smlouvu od 92, já to měl od roku 74, ty stavby tam byly, na tom se 
nic nezměnilo. Nebylo to braný k úvahu, já jsem se odvolával, přišla mi nabídka lákavá, že si to můžu 
koupit za 770 tisíc, pod vysokým napětím, ve vysokým pásmu dráhy. Zase jsem se odvolal, jak ta 
zahrada vypadala dřív a jak vypadá teď, já tady mám obrázky. Přišel tam pan Podlipný, já tam měl 
jabloně, jsou historický, ta odrůda je vzácná, zhodnotili, že to nálety, všechno to šlo k zemi. Aby se 
tomu dala ještě koruna, ještě se tam navozil šubruňk. Stromy odstranili, kanál zavozili, tak jsem volal 
paní Holíkový, co se to děje. Trať tam udělala kanál, byly tam žáby a čolci, tady se to ničí ve velkým. 
Chci se nějak dohodnout s obcí, je mi 80 roků, chci dát dceři barák, ale nechci, aby to neměla jako 
trest, že se to všechno muselo zničit. Byl bych rád, aby za mýho života, aby se to dalo do stavu jako 
dřív. Tím bych chtěl, aby mi obec vyšla vstříc. 1091 tam je to zase takový, že synátor přišel o bydlení 
a našel si přítelkyni,  a koupili jsme mobilheim, nelze to napojit na vodu. mám zažádáno, že parcela 
1021 potřebuji jako stavební parcelu, teď je to zahrada. Teď tam mám včelstva. Byl bych rád, aby ta 
parcela byla stavební. protože mám krajskou dotaci na vybudování včelí farmu, byl bych rád, aby mi 
obec nedělala potíže. (Mluvil mimo mikrofon) 
Starosta – děkuji Vám za osvětlení situace, ale ono to tak v životě je, že vše není jen černobílé, i když 
se to na první pohled černobílé zdá, to je myslím i tento případ. Ono je to na dlouhé povídání, asi tím 
nebudeme zatěžovat zastupitele, protože by to byla dlouhá exkurze do minulosti. Sám jste to přiznal, 
že ten nepořádek tam byl. My jsme tu parcelu, tu první 1021, mám takové tušení, jsme Vám nabídli 
k odprodeji, protože obec nemůže prodávat jinak, než na základě znaleckého posudku. Znalecký 
posudek vyhodnotil tu cenu, jak jste říkal na 770 tisíc, úplně si to přesně nepamatuji. My jsme nemohli 
jiným způsobem postupovat. On ten pozemek, přestože si myslíte, že to tak není, my Vám ho nemůže 
dát, i když bychom tu dobrou vůli měli, my Vám ho nemůže dát. Na to jsou nějaká pravidla.  Můžeme 
se domluvit na nějaké schůzce, protože Vy těch pozemků ve Vratislavicích máte víc, a vzpomínám si 
na jeden pozemek, který přímo sounáleží s nově vybudovanou Mateřskou školkou Nová Ruda, tento 
pozemek by se 100% hodil, aby byl ve vlastnictví statutárního města Liberec, pro nějaký případný 
rozvoj nebo pro případnou zahradu. Kdyby se to nějakým způsobem zkombinovalo a třeba vyměnilo – 
směnilo s doplatkem, za nějakou rozumnou cenu, tak se na to určitě můžeme podívat. Co se týká 
parcely 1090/1, já jsem apeloval na tom předminulém zastupitelstvu, pane Prošku, aby to tam šlo 
uklidit. Jsou to žádosti od občanů, kteří v té lokalitě bydlí a kteří chodí okolo. Není to věru pěkný 
pohled. Já Vás prosím a veřejně Vás žádám tady na zastupitelstvu, zda bylo možné tam uklidit. Na 
toho psa jsme si asi zvykli, když neuteče a nikoho neohrožuje, tak je to dobré, ale ten nepořádek, 
který tam je, je opravdu žalostný. 
Prošek – já bych právě rád to uklidil, to je materiál, který je připravený, nahoru na tu boudu to dodělat. 
Je to teďka od stavebního úřadu stopnutý, pokud to nebude stavební parcela, nemůže na tom nic 
dělat, nemůžeme to oplotit. Nemůžeme nic. Když to neoplotím, potřebuji opravovat ty maringotky, 
postavím tam lešení a ráno už tam nebude, protože u baráku jsem měl s přívěsem toho tranzita a 
přívěs byl pryč. 
Starosta – co se týká územního plánu, tak bohužel Městský obvod Vratislavice není pořizovatelem 
územního plánu. Městský obvod Vratislavice  pouze bere na vědomí. De facto  změny, které 
Statutární město Liberec odbor strategie – hlavního architekta připraví, naše úloha - naše role je 
minimální. Vy jste říkal, že je to naší rolí, nikoliv. Je to rolí statuárního města, tam je potřeba se 
domluvit se statuárním městem.  



 - 4 - 

Prošek – já jsem se domluvil právě, už je to udělaný. Dneska by to mělo být v obci ke schválení. 
Starosta – zkusím zopakovat, Vratislavice se pouze vyjadřují, de facto berou na vědomí změny 
územního plánu. My nejsme pořizovatelem územního plánu. Městský obvod nemůže pořizovat změny 
v rámci územního plánu, ani pořizovat územní plán jako takový. 
Prošek – já jsem byl za panem Kolomazníkem, řekl jsem mu tu situaci, on mi řekl, že Liberec to má 
vyřízení, že to posílá do Vratislavic, že neví, jestli to bude splněný nebo ne, protože k tomu se musí 
Vratislavice vyjádřit. K tomu Vám taky můžu říct jednu pikantnost s tou parcelou 2266, o kterou jsem 
měl taky zažádáno jako stavební parcelu, kamarád žádal, který bydlel v sousedství,  že by pro syna 
chtěl parcel. To proběhlo v Liberci, že je to odsouhlasení, jak se to potom dává těm sousedům na 
vyjádření. To se tady ve Vratislavicích nestalo, paní Špidlenová to založila a tím to usnulo. Já jsem tři 
roky chodil do Liberce na radnici, že v květnu nebo na podzim se to bude řešit. Nakonec jsem se 
musel obrátit na primátora Kittnera, požádat ho o pomoc, tím pádem se to zjistilo, že už je to 3 roky, 
že už to neplatí. Měl jsem žádost o bydlení čisté, tak ve zkrácený verzi se to provede znovu. Rok 
uběhnul, byl jsem se tam zeptat, nestihlo se to v květnu. V květnu jsem slyšel nestihlo se to, zase 
další 2 roky. Nakonec jsem to dostal jako přiklepnutý, tak jsem tam přišel, když už to máte jako 
stavební parcelu, já jsem říkal, že jsem nic nedostal. Já jsem říkal, dejte mi kopii, já si do Vratislavic 
dojdu pro originál. Šel jsem za paní Špidlenovou, ta říkala, že je to adresovaný na obec, tak je to 
obecní doklad. Já Vám nic nedám, vemte si tu kopii. Tak jsem přišel o peníze. 
Starosta – pane Prošku, já Vám doporučím, klidně za mnou zajděte a tam mi všechno povězte.  
Prošek – já jsem chtěl, ale nebyl čas.  
Starosta – k územnímu plánu k dnešnímu zasedání zastupitelstva nemám materiál, který by se týkal 
Vašich pozemků. Máme jeden materiál, který jsme dostali od  statutárního města, je to návrh 
k pořízení 108 změny územního plánu, tam si myslím, že ty Vaše pozemky tam nejsou.  
Prošek – není to ono. Já jsem myslel, že to je právě ta moje parcela. 
Starosta – dostali jsem od statuárního města návrh 108 změny územního plánu, abychom se k tomu 
nějakým způsobem vyjádřili. Tam se domnívám, že ty Vaše pozemky, v této změně nejsou obsaženy. 
Prošek – tak jestli to nestihli, to nevím. Pan Kolomazník mi říkal, že to mám být teďka 11.  
Starosta – mají tam hodně práce v rámci změny nového územního plánu. 
Prošek – hlavně abychom se dohodli, kdy budete mít čas, abych nějak přišel a dali jsme to 
dohromady. Už jsem přišel o dost peněz. Kdybych ty peníze měl, tak ta parcela vypadá zase jinak.  
Řídký – já bych chtěl poděkovat za opravu ul. Dopravní, ale měl bych výtku, co se týká napojení 
přidružených komunikací. Jedná se o ulici Zapadlou a příjezdovou cestu k našemu domu, kde vlastně 
je žulová dlažba, a po napojení jsou tam 3 cm rozdíly. Tak jestli někdo zkontroloval převzetí díla.  
Starosta – ona se tam trošku zvýšila nivelita, já mám pouze nějaké informace, že jsme to všude, kde k 
tomu došlo, jsou to tři místa, tak jsme to řešili. Předám slovo panu Podlipnému, který o tom ví víc. 
Nicméně řešíme to. 
Podlipný – dovolím si reagovat na podnět. Součástí té veřejné zakázky Oprava komunikace v ul. 
Dopravní nebylo napojení na ty vedlejší komunikace, to jsme řešili následně. My jsme v ul. Za Drogerií 
provedli napojení, ale samozřejmě ten povrch ve vedlejších komunikací, který je ze žulové dlažby, 
není úplně ideální. Jsou tam velké výškové rozdíly. Proto je potom potřeba, ta napojení do ul. 
Dopravní je třeba provést v nějakých širších nebo větších délkách, protože není možné na jednom 
metru tu komunikaci jakým způsobem změnit nebo zlomit. Pak následně tam vznikne nějaká 
nerovnost, případně nějaký problém s odvodněním. My jsme provedli ty úpravy, na které jsme dostaly 
podněty, ale je potřeba se na to podívat na jaře a provést ty opravy a napojení ve větších délkách, 
přeskládat tu žulovou dlažbu v těch vedlejších komunikacích. Toho jsme si vědomi. Vím, že jsou 
nějaké problémy v ul. Za Drogerií, to jsme třeba řešili s paní Mgr. Hoření, takže to určitě ještě 
provedeme.  
Starosta – já nemám žádné další přihlášky ani příspěvky do diskuze, možná bych využil čas, na to co 
jsem avizoval na začátku, na stole máte všichni dopis od SDH Vratislavice, tak vítám slečnu Nikol 
Rolantovou, jestli nám chce něco říct, co se stalo ve Vratislavicích u ,,dobráků“. 
Rolantová – mým úkolem tady bylo přednést ten dopis, ale pokud ho máte na stole, tak Vám ho 
nemusím předčítat znovu. Já působím u dobrovolných hasičů už 9 let. Přišla jsem tam nejprve jako 
pomocná síla – instruktorka a vypracovala jsem až vedoucí dětí. Poslední dva roky tam mám funkci 
kulturního referenta, takže se starám o veškeré organizace akcí, které jako SDH pořádáme. 1.11. u 
nás proběhla valná hromada, kde se změnilo kompletně celé vedení hasičů, které právě vidíte,  pár 
těch hlavních funkcí vidíte v tom dopise, kdy tedy novým starostou se stal pan Tomáš Hrudka, já jsem 
se stala náměstkem a jednatelem starosty, velitelem sboru i jednotky zůstal Michal Stejskal, tak jak ho 
znáte, vedoucí mládeže se změnila na Martinu Mihočkovou a hospodářka sboru na Helenu 
Hrudkovou. My doufáme, že ten sbor povedeme dále způsobem, jakým jste ho znali Vy navenek, že 
budeme pomáhat městu i obci k tomu uspořádat nějaké akce nebo pomoct se vším možným, co obec 
potřebuje. Budeme nadále rozvíjet dobré vztahy, které mezi sebou doufám, že máme. Pokud byste od 
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nás cokoliv potřebovali, tak budeme rádi, že se na nás obrátíte. Samozřejmě bych pana starostu ráda 
pozvala na naši valnou hromadu výroční, která se bude konat 18.1., pozvánku od nás určitě 
dostanete. 
Starosta – já vám děkuji. Děkuji za osvětlení situace a představení nového vedení našeho 
vratislavického SDH. Popřeju vám, ať se vám daří a ať se uklidní ta turbulentní situace, tak jak jsem to 
zvenčí vnímal, něco se ke mně doneslo, ať se situace uklidní, protože tak jako všichni potřebujete na 
práci klid, tak přeji mnoho úspěchů.  

 
V. INFORMACE FINANČNÍHO VÝBORU 

 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí 
zápis ze 5. jednání Finančního výboru ze dne 6.11.2019.  
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování: 3 

  
 

VI. 3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2019 
 
Usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 

a) schvaluje předložený návrh 3. rozpočtového opatření roku 2019;  
b) schvaluje upravený rozpočet na rok 2019 v tomto členění:  

  Schválený rozpočet Stav po 3.RO 

Tř. 1 – Příjmy daňové 99 240 000,00 Kč 121 823 470,00 Kč 

Tř. 2 – Příjmy nedaňové 5 065 000,00 Kč 9 647 879,83 Kč 

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

Tř. 4 – Přijaté transfery 27 622 000,00 Kč 36 304 551,63 Kč 

Příjmy celkem 136 929 000,00 Kč 174 926 901,46 Kč 

Tř. 5 – Výdaje běžné 109 948 600,00 Kč 129 762 792,75 Kč 

Tř. 6 – Výdaje kapitálové 49 500 000,00 Kč 74 200 000,00 Kč 

Výdaje celkem 159 448 600,00 Kč 203 962 792,75 Kč 

Financování – zapojený zůstatek 
BÚ 

22 519 600,00 Kč 29 035 891,29 Kč 

Z: EO                        T: 11/2019 
Hlasování: 14 pro a 1 nehlasoval 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování: 4 
 
 

VII. ROZPOČET ROKU 2020 

 
Usnesení:         
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  
a) schvaluje rozpočet na rok 2020 v tomto členění: 

  třída Kč 

 Daňové příjmy  1 118 070 000 

 Běžné příjmy 2 5 250 000 

 Kapitálové příjmy 3 650 000 

 Transfery a převody 4 31 450 000 

 PŘÍJMY CELKEM   155 420 000 

 zapojení bankovních zůstatků 8 20 746 000 
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 úvěr 8 10 000 000 

PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ   186 166 000 

Běžné výdaje CELKEM 5 106 366 000 

Kapitálové výdaje CELKEM 6 79 800 000 

 VÝDAJE CELKEM   186 166 000 

b) schvaluje zrušení fondu životního prostředí a jeho bankovního účtu 120184-984973369/0800 u 
České spořitelny, a.s.. 
Z: EO                           T: 11/2019 
Hlasování: 14 pro a 1 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování: 5 
 

VIII. ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2021 - 2023 

 
Usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje 
rozpočtový výhled na roky 2021 – 2023 dle předloženého návrhu. 
Z: starosta, EO                         T: 11/2019 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato.  
Číslo hlasování: 6 
 
 

IX. INVESTIČNÍ ÚVĚR ČS REVOLVINGOVÉHO TYPU 

 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje 
parametry úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s. za účelem financování investičních potřeb 
MOV: 

1) maximální výše úvěru 50.000.000,-CZK; 
2) splatnosti do 30.6.2022; 
3) úroková sazba je pohyblivá 1M Pribor + max. 0,79% p.a.; 
4) úvěr bude poskytnut bez zajištění, bez sankcí je možné úvěr nečerpat a bez sankcí jsou 

možné dřívější nebo nerovnoměrné splátky, zpracování úvěru bez poplatku 
a ukládá starostovi předložit tento materiál v následných orgánech a poté podepsat úvěrovou 
smlouvu. 
Z: starosta, EO                                 T: 11/2019 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:7 

 
X. VÝROČNÍ ZPRÁVY MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí 
výroční zprávy za školní rok 2018/2019 MATEŘSKÉ ŠKOLY "SÍDLIŠTĚ", Liberec 30, Skloněná 1414, 
příspěvková organizace a Mateřské školy "Lísteček", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, 
Východní 270, Liberec 30. 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:8 
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XI. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí 
výroční zprávu za školní rok 2018/2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC – VRATISLAVICE NAD 
NISOU, příspěvková organizace, Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30. 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:9 
 
Libor Rygál – já jsem jenom chtěl poděkovat všem zastupitelům nejen za sebe ale i za obě ředitelky 
MŠ za podporu. Dneska bych poděkoval i všem zaměstnancům úřadu, protože jsme v denním 
kontaktu, moc nám pomáháte, takže i zaměstnancům úřadu děkujeme. 
 

XII. ZMĚNA ZŘIZOVACÍ LISTINY MŠ SÍDLIŠTĚ 

 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje znění 
textu zřizovací listiny Mateřské školy “SÍDLIŠTĚ“, Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková 
organizace, s platností a účinností od 1. 1. 2020. 
Z: starosta                       T: 01/2020 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:10 

 
XIII. DOTAČNÍ PROGRAMY Z ROZPOČTU PRO ROK 2020 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje: 

a) dotační program podpory pravidelné celoroční činnosti členů veřejně prospěšných 
neziskových organizací, dětí a mládeže do 18 ti let 

b) dotační program podpory celoročních aktivit organizací a organizovaných skupin 
c) dotační program podpory veřejně prospěšných aktivit 
d) znění vzoru žádosti  
e) znění vzoru smlouvy 

a ukládá starostovi zajistit zveřejnění dotačních programů 
Z: starosta              T: 12/2019 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:11 

 
XIV. DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ 
DOTACE - CYKLODOPRAVA 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek 
č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory: 
doprava program č.: 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy č. OLP/2244/2019 na akci „Cyklostezka 
Vratislavice nad Nisou“ a ukládá starostovi tento dodatek podepsat. 
Z: starosta                            T: 11/2019 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:12 

 
 
 
 



 - 8 - 

XV. OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY SILNIC 2019 - 2020 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Operační 
plán zimní údržby silnic na rok 2019 – 2020. 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:13 

 
XVI. NÁVRH OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO 
MĚSTA LIBEREC, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU 
SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A 
ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 

 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí návrh OBECNĚ 
ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a ukládá 
starostovi informovat MML o přijatém usnesení. 
Z: starosta                                                                                                                                T: 11/2019 
Hlasování: 12 pro, 1 proti a 2 se zdrželi 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:14 

 
XVII. NÁVRH K POŘÍZENÍ 108. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA 
LIBEREC – NÁVRHY Č. 108/8 A 108/9 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání doporučuje SML 
zamítnout návrh k pořízení 108. změny územního plánu města Liberec - návrhy č. 108/8 a 108/9 a 
ukládá starostovi informovat SML o přijatém usnesení 
Z: starosta                     T: 11/2019 
Hlasování: 13 pro a 2 se zdrželi 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:15 

 
XVIII. ZVOLENÍ PŘÍSEDÍCÍ OKRESNÍHO SOUDU LIBEREC NA 
FUNKČNÍ OBDOBÍ 2019-2023 

 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání volí paní Mgr. 
Michaelu Janků jako přísedící u Okresního soudu Liberec ve funkčním období roku 2019-2023, do 
funkce přísedící u Okresního soudu Liberec pro funkční období 2019 – 2023.  
Hlasování: 14 pro a 1 nehlasoval  
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:17 

 
XIV. OBSAHOVÝ PLÁN ČINNOSTI RMO A ZMO LIBEREC – 
VRATISLAVICE NAD NISOU NA I. POL. 2020 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí 
Obsahový plán činnosti zastupitelstva MO na 1. pololetí roku 2020 a Obsahový plán činnosti rady MO 
na 1. pololetí roku 2020. 
Hlasování: 15 pro 
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Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:18 

 
XX. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí 
zápisy z 8. jednání Kontrolního výboru ze dne 02.10.2019. 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:19 

 
 
XXI. PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY  
Burdys – mám takový dotaz, minule jsme dostali informaci Mgr. Svoboda na to odpovídal, ptám se, jak 
to vypadá v tuto chvíli s tím Zeleným údolím, jestli jsme se už nějak dohodli nebo jestli přišel ten 
návrh, který byl podán. Jestli je v tom něco už dopředu projednáno.  
Mgr. Svoboda – pane inženýre je to u podpisu u pana primátora, jakmile to budeme mít, tak to dáme 
k tomu soudu, jak bylo v té dohodě uvedeno, tzn. všichni účastníci až na pana primátora, který logicky 
podepisuje poslední, tak to již podepsali.  
Burdys – samozřejmě jsme tady předkládali na rok 2021 – 2023 nějaký předpoklad prostě plánů atd. 
Rád bych se přimluvil jestli by rada i poté zastupitelstvo se do toho nějak nezačlenilo, jestli by šlo 
Sluníčko, jestli s tím počítáme na tolik, abychom ho udělali důstojný. Myslím si, že o koupaliště se o to 
starají dobře, já jsem tam chodíval, ale ty objekty, který tam jsou, jsou už za zenitem svých možností. 
Starosta – ano, zabýváme se problematikou koupaliště Sluníčko a jeho rekonstrukcí. Pracujeme na 
územní studii, ve chvíli kdy budeme mít územní studii, tak budeme pokračovat v dalších krocích, 
ideálně tak, abychom měli PD a veškeré stavební povolení. Potom bychom na to mohli sehnat nějaké 
peníze, ať už částečně z vlastních zdrojů nebo částečně z nějakých cizích zdrojů – dotací atd. Ten 
výhled je takový, že bychom koupaliště rádi opravili, víme o jejich nedostatcích, vím, že, jak jste to 
nazval, je morálně za zenitem, i když ta voda je čistá a pan Polda se o to stará velmi dobře, tak víme, 
že tam nějaké nedostatky jsou, které z dlouhodobého hlediska by znamenaly, že by se tam koupat 
nemohlo. Pracujeme na tom, pracuje se na studii. 
 
 
Starosta ukončil jednání v 18:00 hod.   
 

Datum předání zápisu ověřovatelům: 14. 11. 2019   

 
Datum ověření zápisu:  22 . 11 . 2019 
 
Ověřovatelé:      Miroslav Habel               ……………………………dne……………………  
 
 
 
 
                             Mgr. Libor Rygál               ……………………………dne…………………… 
            
 
 
 

        
 
 
     Lukáš Pohanka 

                                                                                                                                             starosta         
 


