
 

 

U S N E S E N Í  

Z 15. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 23. 10. 2019 

 

Usnesení č. 330/10/2019   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 15. 
zasedání rady MO dne 23. 10. 2019.   
 
Usnesení č. 331/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání : 
1) schvaluje pronájem části pozemku p.č. 29/1 o výměře 118 m2 ve vlastnictví Povodí Labe, státní 
podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČ 708 90 005 za účelem 
staveniště pro stavební akci „Přeložka STL plynovodu Vratislavice nad Nisou most v ul. Dopravní – Za 
Drogerií“, na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do dne, kdy nájemce 
protokolárně předá pronajímaný pozemek zpět pronajímateli,  nejdéle však na dobu 5 let a za roční 
nájemné 4.130,-Kč pro statutární město Liberec, zastoupené Lukášem Pohankou, starostou 
Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30,  IČ 00262978. 
2) schvaluje předložený návrh smlouvy o nájmu pozemku a ukládá starostovi příslušnou smlouvu po 
doplnění podepsat   
Z: TOM                           T : 11/2019 

    
Usnesení č. 332/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení věcného 
břemene umístění inženýrské sítě (STL plynovodu), vstupu a vjezdu  za účelem provádění  
nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí inženýrské sítě nebo s 
odstraněním její havárie na p.p.č. 29/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou ve vlastnictví Povodí Labe, státní 
podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČ 708 90 005 pro GasNet, s.r.o., 
Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567  ( investor  statutární město Liberec, nám. Dr.E. 
Beneše 1/1, Liberec I, IČ 00262978) na dobu neurčitou, resp. po celou dobu její fyzické a právní 
existence a za úplatu ve výši čtyřnásobku ročního užitku za 1 m2 plochy věcného břemene dle 
geometrického plánu, minimálně však ve výši 2.000,- Kč, ke které se připočte DPH v platné výši s tím, 
že roční užitek se pro účely této smlouvy sjednává ve výši 80,- Kč/ m2 plochy věcného břemene, a 
ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech.  
Z: starosta                           T: 11/2019 
 
Usnesení č. 333/10/2019  

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 416/10/2016 ze dne 3.10.2016 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo umístit, zřídit, provozovat, 
opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součástí distribuční soustavy (zemní kabelové 
vedení NN – přípojka, pojistková skříň v pilíři), vstupu a vjezdu pro jejich provozování a udržování na 
p. p. č. 332/1 a 893/1 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 87.850,-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. 334/10/2019 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  :  
a) ruší usnesení č. 91/03/2018 ze dne 19.3.2018 

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo zřídit a provozovat plynárenské 

zařízení (STL plynovodní přípojku), a právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na p.p.č. 1998 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 (investor PIVOVAR SVIJANY – DISTRIBUCE, s. r. o., č. p. 25, Svijany, 463 46 

Svijany, IČ 250 09 699), za cenu 3.670,-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. 335/10/2019 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 150/04/2018 ze dne 23.4.2018 
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. 2113/1 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 1.000,-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 : 11/2019 
 
Usnesení č. 336/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
  
1) bere na vědomí přihlášky zájemců na pronájem  prostor sloužících podnikání ze dne 21.10.2019 – 

místností č. 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.37, 0.38, 1.02, 1.19, 2.02 a 2.19 – v 1.PP, 1.NP a 2.NP 
v budově č.p. 1675, Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, která je součástí p.p.č. 1348/2, k.ú. 
Vratislavice nad Nisou (Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010).     
  
2) ruší záměr pronájmu prostor sloužících podnikání – místností č. 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.37, 
0.38, 1.02, 1.19, 2.02 a 2.19 – v 1.PP, 1.NP a 2.NP v budově č.p. 1675, Liberec XXX – Vratislavice 
nad Nisou, která je součástí p.p.č. 1348/2, k.ú. Vratislavice nad Nisou (Kulturní centrum 
VRATISLAVICE 101010).     
  
3) schvaluje záměr změnit Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání č.j. 42 ze dne 23.12.2014 
na pronájem prostor o celkové výměře 249,10 m2 v budově č.p. 1675, Liberec XXX-Vratislavice nad 
Nisou, která je součástí p.p.č. 1348/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, takto : prodloužení doby nájmu do 
30.6.2020  a ukládá TOM zajistit zveřejnění. 
 
4) ukládá starostovi jednat o dalším pronájmu kavárny. 

Z: starosta, TOM              T: 11/2019 
 
Usnesení č. 337/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s výroční zprávou 
za školní rok 2017/2018 předloženou ředitelem ZÁKLADNÍ ŠKOLY, LIBEREC – VRATISLAVICE NAD 
NISOU, příspěvková organizace, Nad Školou 278, Liberec 30, PSČ 463 11 a ukládá starostovi 
předložit tuto zprávu na nejbližším jednání zastupitelstva městského obvodu. 
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 11/2019 
 
Usnesení č. 338/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s výročními 
zprávami za školní rok 2017/2018 předložené ředitelkami: 

a) MATEŘSKÉ ŠKOLY "SÍDLIŠTĚ", Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace, 
b) Mateřské školy "Lísteček", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, Východní 270, 

Liberec 30 a 
ukládá starostovi předložit tyto zprávy na nejbližším jednání zastupitelstva městského obvodu. 
Z: starosta                                                                                                                                 T: 11/2019 
 
Usnesení č. 339/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se zněním textu 
zřizovací listiny Mateřské školy “SÍDLIŠTĚ“, Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace, 



s platností a účinností od 1. 1. 2020 a ukládá starostovi předložit zřizovací listinu na nejbližším 
zasedání ZMO.  
Z: starosta                                                                                                                                 T: 11/2019 
 
Usnesení č. 340/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s: 

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

b) dotačním programem podpory celoročních aktivit organizací a organizovaných skupin 
c) dotačním programem podpory veřejně prospěšných aktivit 
d) zněním vzoru žádosti  

a ukládá starostovi předložit tento materiál k projednání zastupitelstvu MO. 
Z: OKŠS, starosta                                                                                                         T: 12/2019 
 
Usnesení č. 341/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 

a) Souhlasí s předloženým návrhem 3. rozpočtového opatření roku 2019;  
b) Souhlasí s upraveným rozpočtem 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 

a ukládá starostovi předložit rozpočtové opatření ke schválení zastupitelstvu MO.  
Z: starosta                      T:11/2019 
 
Usnesení č. 342/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  
a) souhlasí s rozpočtem 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 

 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) souhlasí se zrušením fondu životního prostředí a jeho bankovního účtu 120184-984973369/0800 u 
České spořitelny, a.s. a ukládá starostovi předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu MO 
Liberec -Vratislavice nad Nisou. 
Z: starosta              T: 10/2019 
 
 
 



Usnesení č. 343/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s rozpočtovým 
výhledem na roky 2021 – 2023 dle předloženého návrhu a ukládá starostovi předložit návrh do 
zastupitelstva.  
Z: starosta, EO                           T: 11/2019 
 
Usnesení č. 344/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s 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 ke schválení v následných orgánech. 
Z: starosta, EO                     T: 11/2019 
 
Usnesení č. 345/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zasílání ročního 
příspěvku MML na pojištění majetku a odpovědnosti (Česká pojišťovna dle kalkulace provedené 
společností Renomia - dle počtu obyvatel) s každoroční aktualizací jeho výše dle rozsahu 
poskytnutých služeb/uzavřených dodatků a ukládá vedoucí EO, aby činnost zajistila. 
Z: EO                                   T: 10/2019 
 
Usnesení č. 346/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložený 
Operační plán zimní údržby silnic na rok 2019/2020 a ukládá starostovi předložit tento materiál na 
příštím jednání ZMO k projednání. 
Z: starosta, TO                            T: 10/2019 
 
Usnesení č. 347/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo na akci „Opravy výtluků komunikací a chodníků v k.ú. Vratislavice nad Nisou v roce 
2019“ se společnosti EUROVIA CS a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, 
odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1, IČ: 45274924, 
dle důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek.  
Z: starosta, TO                            T: 10/2019 
 
Usnesení č. 348/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost 
společnosti Bimont s.r.o. se sídlem České Mládeže 713/122, 460 08, Liberec 8, souhlasí s realizaci 
akce IV-12-4010015 LB-Prosečská 1014_svod,kNN,SS100, dle důvodové zprávy a technických 
podmínek TO. 
Z: starosta, TO                             T:10/2019 
 
Usnesení č. 349/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost 
společnosti BIMONT s.r.o. se sídlem: České Mládeže 713/122, 460 08, Liberec 8, o vydání souhlasu  
s realizací akce IV-12-4016106 LB-Kunratická_kNN, SS100, dle důvodové zprávy a ukládá TO vyzvat 
žadatele k předložení stanoviska Odboru hlavního architekta MML k záměru výstavby „Supermarketu“ 
na dotčených pozemcích. 
Z: starosta, TO                           T: 10/2019 
 
Usnesení č. 350/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost 
občanů a souhlasí s realizací akce „LB, Borůvková ul. – parc.č. 2951/1 a 592/4, přípojka NN pro nové 
2 OM, dle důvodové zprávy a technických podmínek TO.  
Z: starosta, TO                           T: 10/2019 
 
 



Usnesení č. 351/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost 
společnosti Střechy 92 s.r.o. se sídlem: pobočka Praha Přetlucká 2304/3, 100 00 Praha 10 a souhlasí 
s realizací akce „Zastřešení bytového domu v Liberci, Vnější 1393-1395“. 
Z: starosta, TO                            T: 10/2019 
 
Usnesení č. 352/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost 
společnosti Kollert Elektro s.r.o. se sídlem Svárovská 108, 460 10, Liberec 22 o změnu trasy NN 
stavby „IV-12-4017853-LB-Donská p.p.č.2081_kNN,SS100 v k.ú. Vratislavice n.N.“ a ukládá vyzvat 
zpracovatele PD k vydání stanoviska, z jakého důvodu došlo ke změně původní trasy.    
Z: starosta, TO                            T: 10/2019 
 
Usnesení č. 353/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost p. 
Miloslava Kalců – projekce elektro VN+NN+TS se sídlem: Hůrka 1054, 278 01, Kralupy n. Vlt. a 
schvaluje změnu trasy stavby „IV-12-4017585-LB-Donská p.p.č.2075/1 kVN, DTS, kNN v k.ú. 
Vratislavice n.N.“, dle důvodové zprávy a technických podmínek TO. 
Z: starosta, TO                            T: 10/2019 
 
Usnesení č. 354/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost 
společnosti SUP-TECHNIK se sídlem K Libuši 4/24, 148 00, Praha 4 o vydání stanoviska, schvaluje  
projekt a záměr liniové stavby LIKH20, dle důvodové zprávy a podmínky realizace protlaků pod 
komunikací, dle podmínek TO.  
Z: starosta, TO                           T: 10/2019 
 
Usnesení č. 355/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost 
společnosti SUP-TECHNIK se sídlem K Libuši 4/24, 148 00, Praha 4 o vydání stanoviska, souhlasí s 
projektem a záměrem liniové stavby LIKH40, dle důvodové zprávy a realizace protlaků pod p.p.č. 
2586 a technických podmínek TO.   
Z: starosta, TO                          T: 10/2019 
 
Usnesení č. 356/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s realizací akce LB-
Nad Kyselkou_svod, AYKY?SP, na základě žádosti společnosti BIMONT s.r.o. se sídlem: České 
Mládeže 713/122, 460 08, Liberec 8, dle důvodové zprávy a podmínky realizace protlaku pod p.p.č. 
2844 a technických podmínek TO. 
Z: starosta, TO                           T: 10/2019 
 
Usnesení č. 357/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost 
společnosti ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou Engine Services a.s. se sídlem Lhotecká 793/3, 143 00 
Praha 4 a ukládá TO vyzvat žadatele o předložení stanoviska společnosti TRAXIAL group se sídlem 
Čerčanská 2055/18a, 140 00 Praha 4 s připravovaným  projektem a záměrem „Lbc, 
Vratislavice_Obnova DS_Tanvaldská“ a vstupem na p.p.č. 148/1, dle důvodové zprávy. 
Z: starosta, TO                            T: 10/2019 
 
Usnesení č. 358/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1ks topolu kanadského nacházejícího se na p.p.č. 1317/1, která je ve vlastnictví SML, při 
ulici Vnější v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, schvaluje jeho pokácení v době vegetačního klidu dřevin a 
pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení.  
Z: TO, starosta                              T: 10/2019 
 
Usnesení č. 359/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložené 
informace o podzimním svozu VOK a schvaluje náklady za jeho realizaci, dle důvodové zprávy. 
Z: starosta, TO                            T: 10/2019 



 
Usnesení č. 360/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 2ks bříz bělokorých a 1ks smrku nacházejících se na p.p.č. 1260/1, která je ve vlastnictví 
SML, při ulici Zámecký Vrch 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. 361/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje návrh programu 
jednání 5. ZMO dne 13. 11. 2019.      

Návrh programu jednání zastupitelstva: 

5. zasedání zastupitelstva MO – 13. listopadu  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. 4. rozpočtové opatření roku 2019 

7. Rozpočet na rok 2020 

8. Rozpočtový výhled 

9. Revolvingový úvěr 

10. Změna zřizovací listiny MŠ Sídliště 

11. Výroční zprávy MŠ za školní rok 2018/2019 

12. Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2018/2019 

13. Dotační programu z rozpočtu roku 2020 

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

15.  Operační plán zimní údržby silnic 2019 - 2020   

16. Zvolení přísedící Okresního soud Liberec 

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

18. Informace kontrolního výboru 

19. Informace starosty  

20. Podněty a připomínky zastupitelů 

Usnesení č. 362/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Obsahový 
plán činnosti rady MO a zastupitelstva MO na I. pololetí 2020 a ukládá starostovi předložit tento 
materiál na jednání zastupitelstva MO.  
Z: starosta                           T: 11/2019 
 
Usnesení č. 363/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje aktualizaci Směrnice Rady 
Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou - Oběh dokladů a účetních dokladů v návaznosti 
na systém finanční kontroly ve veřejné správě dle důvodové zprávy a ukládá starostovi tuto směrnici 
vydat.   
Z: starosta                                                                                                                                T: 10/2019 



 
Usnesení č. 364/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření dohody 
o spolupráci při odstraňování následků mimořádných událostí na pozemních komunikacích se 
Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Pilínkov, IČ: 64039226, se 
sídlem Puškinova 136, Liberec XXIV-Pilínkov, 463 12 Liberec, na dobu určitou pěti let, a ukládá 
starostovi tuto dohodu podepsat 
Z: starosta            T: 1.12.2019 
 
Usnesení č. 365/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s volbou paní Mgr. 
Michaely Janků jako přísedící u Okresního soudu Liberec a ukládá starostovi předložit tuto 
kandidaturu na jednání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.  
Z: starosta                T: 11/2019 
 
Usnesení č. 366/10/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dle důvodové 
zprávy sanitární dny na Městském obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 27. 12. 2019 a 31. 12. 
2019. 
Z: starosta               T:12/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                  Ing. Vladislav Krušina 
                starosta                                                                                          místostarosta 


