
 

 

U S N E S E N Í  

Z 18. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 12. 12. 2019 

 
 
Usnesení č. 410/12/2019   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 18. 
zasedání rady MO dne 12. 12. 2019.   
 
Usnesení č. 411/12/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost manželů 
ve věci prodeje části p.p.č. 859 při ul. Tyršův vrch, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 
Z: TOM                              T : 12/2019 
    
Usnesení č. 412/12/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
1) schvaluje změnu Smlouvy 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  
2) schvaluje předložený návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání 
uzavřené s Dagmar Zdvihalovou, se sídlem Pastelová 1084/7, 460 06, Liberec VI, IČ: 72729511, a 
ukládá starostovi tento dodatek po doplnění podepsat. 
Z:TOM                                    T : 12/2019 
 
Usnesení č. 413/12/2019  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 1106/3 ke komunikaci na p.p.č. 1090 v ul. Za Kinem za účelem stavby bufetu pro cyklisty na 
p.p.č. 1106/3 dle předložené situace pro pana za podmínek stanovených technickým odborem. 
Z:TOM              T : 01/2020 
 
Usnesení č. 414/12/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 2950/18 ke komunikaci na p.p.č. 593 v ul. Borůvková za účelem stavby rodinného domu na 
p.p.č. 2950/18 dle předložené situace pro občana za podmínek stanovených technickým odborem. 
Z:TOM              T : 01/2020 
 
Usnesení č. 415/12/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení kanalizační přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 128 a 156/1 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, ve prospěch 
pozemků p.č. 120, 122/1 a 122/2 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejichž vlastníkem jsou v současné 
době občané, za předpokládanou cenu 5 420 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 : 01/2020 
 
Usnesení č. 416/12/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení kanalizační přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 2817 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. 
2815/1 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem jsou v současné době manželé 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 : 01/2020 
 
Usnesení č. 417/12/2019 
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. 1000 a 1007 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. 1014 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem jsou v současné době 
manželé za předpokládanou cenu 6 625 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 : 01/2020 
 
Usnesení č. 418/12/2019 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 64/12/2018 ze dne 12.12.2018 

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo umístit, zřídit, provozovat, 

opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součástí distribuční soustavy (smyčka zemního 

kabelového vedení NN a kabelové vedení NN), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na 

p.p.č. 2069/1 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 1 600 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 

výši, a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

Z: starosta                       T : 01/2020 
 
Usnesení č. 419/12/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší usnesení č. 363/06/2012 
ze dne 4.6.2012, a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
Z: starosta                       T : 01/2020 
 
Usnesení č. 420/12/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší usnesení č. 365/06/2012 
ze dne 4.6.2012, a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
Z: starosta                       T : 01/2020 
 
Usnesení č. 421/12/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší usnesení č. 366/06/2012 
ze dne 4.6.2012, a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
Z: starosta                       T : 01/2020 
 
Usnesení č. 422/12/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  

1) návrh smlouvy o připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím dálkového přenosu 
na pult centralizované ochrany, se subjektem Česká republika – Hasičský záchranný sbor 
Libereckého kraje, Barvířská 29/10 460 01 Liberec III, a se společností AEC NOVÁK, s. r. o., 
Beethovenova 216/28, 400 01 Ústí nad Labem;  

2) návrh smlouvy o poskytování služby dálkového přenosu informací z ústředny EPS 
provozovatele EPS a ÚD ZDP na operační středisko HZS Libereckého kraje, se společností 
AEC NOVÁK, s. r. o., Beethovenova 216/28, 400 01 Ústí nad Labem;  
pro střežení objektu KC VRATISLAVICE 101010, Nad Školou 1675, 463 11 Liberec 30, 
dle důvodové zprávy a ukládá starostovi uvedené smlouvy podepsat.  

Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 12/2019 
 
Usnesení č. 423/12/2019 
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. 
6347725155 o pojištění vozidla v KPS ve výši pojistného 1109,- Kč ročně a ukládá starostovi tuto 
smlouvu podepsat.  
Z: Starosta                                   T: 12/2019 



 
Usnesení č. 424/12/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s dodatkem 
k veřejnoprávní smlouvě č. 117/2019/04 o poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu Liberec – 
Vratislavice nad Nisou organizaci Koupaliště Sluníčko, z.s., Myslivecká 309/8, 460 07 Liberec 3, IČ: 
467 44 339 a ukládá starostovi projednat v následných orgánech. 
Z: starosta, EO                                     T: 12/2019 
 
Usnesení č. 425/12/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje Smlouvu o zajištění přeložky 

plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících se společností GasNet, s r.o., se sídlem 

Klíšská 940/96, Kliše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 stavby plynárenského zařízení „STL 

plynovod a 2 x plynovodní přípojka v ul. Rumburská, (most u ul. Dopravní a Za Drogerií), Liberec“  v 

rámci stavby „Stavba rekonstrukce mostu č. 18031, Vratislavice nad Nisou“ a ukládá starostovi 

podepsat příslušnou smlouvu.                                                                

Z: starosta, TO                 T: 12/2019 

Usnesení č. 426/12/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou  po projednání schvaluje s účinností od 
1.1.2020 změnu směrnice Rady Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou č. 9 pracovně 
právní nároky pracovníků Úřadu Městského obvodu Liberec -Vratislavice nad Nisou a ukládá 
starostovi seznámit zaměstnance s touto změnou směrnice. 
Z: starosta                                                 T: 01/2020 
 
Usnesení č. 427/12/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dodatky č. 7 ke 
Smlouvě o poskytnutí příspěvku; rozvoz obědů do domácností odběratelů; na dobu určitou od 1. 1. 
2020 do 31. 12. 2020; s příjemci: 

a) MCU Koloseum, o.p.s., Gen. Svobody 83, Liberec 13, IČ 25405080 
b) Centrum zdravotní a sociální péče, Krejčího 1172/3, Liberec 6, IČ 65100654 
c) GastroVan, s. r. o., Karlinská 144, Liberec 20, IČ 22797831  

a ukládá starostovi dodatky ke smlouvám podepsat. 
Z: starosta, OKŠS                                                                                                                   T: 01/2020 
 
Usnesení č. 428/12/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje smlouvu o 
poskytnutí příspěvku; příspěvek na obědy pro seniory; se společností SeneCura SeniorCentrum 
Liberec s.r.o., se sídlem Praha-Slivenec, Slivenec, Ke Smíchovu 1144/144, na dobu určitou od 1. 1. 
2020 do 31. 12. 2020; a ukládá starostovi smlouvu podepsat. 
Z: starosta, OKŠS                                                                                                                   T: 01/2020 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                  Ing. Vladislav Krušina 
                starosta                                                                                          místostarosta 


