
 

 

U S N E S E N Í  

ZE 14. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 10. 10. 2019 

 

Usnesení č. 315/10/2019   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 14. 
zasedání rady MO dne 10. 10. 2019.   
 
Usnesení č. 316/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem 
prodeje p.p.č. 773/3 o výměře 73 m2, oddělené z p.p.č. 773 dle GP č. 4048-80/2019 ze dne 22.9.2019, 
při ul. K Mojžíšovu prameni, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 22.000,- Kč, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků sousedních pozemků a ukládá TOM předložit 
majetkoprávní operaci k projednání radě města Liberec a zajistit zveřejnění na úřední desce.  
Z: TOM                              T : 11/2019 
    
Usnesení č. 317/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje  
části p.p.č. 3037/1 při ul. Dlouhomostecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení 
s předností vlastníků sousedních pozemků a ukládá TOM zajistit vypracování geometrického plánu a 
znaleckého posudku a poté opětovně předložit majetkoprávní operaci k projednání radě MO.  
Z: TOM                              T : 02/2020 
 
Usnesení č. 318/10/2019  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem 

prodeje  p.p.č. 156/5 o výměře 135 m2, oddělené z p.p.č. 156/1, při ul. Na Břehu, v k.ú. Vratislavice 

nad Nisou, za minimální prodejní cenu 86.636 Kč včetně DPH (71.600,- Kč + 21% DPH 15.036,- Kč) 

formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků budovy a ukládá TOM informovat žadatele. 

Z: TOM                              T : 01/2020 
 
Usnesení č. 319/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost manželů 
ve věci prodeje části p.p.č. 957/4, při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 
Z: TOM                              T : 10/2019 
 
Usnesení č. 320/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje  
p.p.č. 422/3 (oddělené z p.p.č. 422/1 dle GP č. 3967-140/2018 ze dne 17.12.2018), při ul. Tulipánová, 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 29.282,- Kč včetně DPH (základ 24.200,- Kč + 
21% DPH 5.082- Kč) formou výběrového řízení s předností vlastníků sousedních pozemků a ukládá 
TOM předložit majetkoprávní operaci k projednání radě města Liberec a zajistit zveřejnění na úřední 
desce.  
Z: TOM                              T : 12/2019 
 
Usnesení č. 321/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové kanalizace, vstupu a vjezdu pro její 
provozování a udržování na p.p.č. 299 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.p.č. 294 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné době 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
IČ 709 94 234, za předpokládanou cenu 11.250,-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: 11/2019 
 
Usnesení č. 322/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1. zruší svá usnesení č. 334/10/2018 a 334/10/2018 ze dn 24.10.2018, 
2. doporučuje přidělení bytu č. 2, o velikosti 2+1, v budově č.p. 568, ul. Dřevařská, Liberec XXX 
formou služebního bytu zaměstnankyni ZŠ Vratislavice, zřizované Městským obvodem Liberec – 
Vratislavice nad Nisou, občanovi  
3. doporučuje přidělení bytu č. 4 o velikosti 2+1 v budově č.p. 325, ul. Tanvaldská, Liberec XXX 
formou služebního bytu zaměstnanci Technického střediska, zřizované Městským obvodem Liberec – 
Vratislavice nad Nisou, občanovi 
a ukládá starostovi zajistit předložení materiálu radě města Liberec. 
Z: TOM                               T: 12/2019 
 
Usnesení č. 323/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výměnu vstupních 
dveří do bytů č. 14, 35, 44 a 60 v domě č.p. 1400, Zámecký vrch, Liberec 30 a do bytu č. 1 v domě 
č.p. 325, Tanvaldská, Liberec 30 a ukládá TOM zajistit výměnu. 
Z: TOM                               T: 02/2020 
 
Usnesení č. 324/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje čerpání 
z investičního fondu MŠ Sídliště za účelem pořízení 2 ks hracích prvků, pružinové 2místné houpadlo 
firmy Dřevoartikl, v částce do 35.000,- Kč.  
Z: OKŠS               T: 10/2019 
 
Usnesení č. 325/10/2019 
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 na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Dodávky posypové soli a drtě 
pro MO Vratislavice nad Nisou na období 2019 – 2022“, zadanou jako VZMR ve smyslu zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s podpůrným využitím některých jeho paragrafů, 
schvaluje cenovou nabídku společnosti SILNICE LK a.s., se sídlem Československé armády 
4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ: 287 46 503 a ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o 
výběru nejvhodnější nabídky se společností SILNICE LK a.s., Československé armády 4805/24, 466 
05 Jablonec nad Nisou, IČ: 287 46 503 a příslušnou kupní smlouvu.  
Z: starosta, TO                            T: 10/2019 
 
Usnesení č. 326/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 2ks lípy velkolisté nacházejících se na p.p.č. 86, která je ve vlastnictví SML, při ulici Na 
Břehu 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: 10/2019 
 
Usnesení č. 327/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 4ks bříz bělokorých nacházejících se na p.p.č. 1191/1, která je ve vlastnictví SML, v areálu 
koupaliště Sluníčko, při ulici Náhorní 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: 10/2019 
 
Usnesení č. 328/10/2019 
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: 10/2019 
 
 



Usnesení č. 329/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 
z jednání komisí rady. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                  Ing. Vladislav Krušina 
                starosta                                                                                          místostarosta 


