
 

 

U S N E S E N Í  

ZE 02. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 29. 01. 2020 

 
 
Usnesení č. 25/01/2020   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 2. 
zasedání rady MO dne 29. 01. 2020.   
 
Usnesení č. 26/01/2020 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o 
plnění usnesení. 
    
Usnesení č. 27/01/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  pronájem části 
p.p.č. 60/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou o výměře 650 m2, účel - zahrada o výměře 614 m2 a 
parkování o výměře 36 m2, od 1.3.2020 na dobu neurčitou za roční nájemné 7 400 Kč pro manžele a   
ukládá TOM zajistit uzavření nájemní smlouvy.  
Z: TOM                               T:02/2020 
 
Usnesení č. 28/01/2020  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr pronájmu 
pozemků p. č. 1, 2, 3 a 28/3 v k.ú.Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit zveřejnění. 

Z: TOM                               T:02/2020 

               
Usnesení č. 29/01/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodloužení 
Smlouvy o výpůjčce č.j. V016 uzavřené občanem na výpůjčku p.p.č. 1637 v ul. Pivovarská do 
28.3.2022 a ukládá TOM zajistit zpracování a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě.  

Z: TOM                               T:02/2020 
 
Usnesení č. 30/01/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 2750/2 ke komunikaci na p.p.č. 1135 v ul. Kořenovská za účelem stavby rodinného domu na 
p.p.č. 2750/2 dle předložené situace pro občana za podmínek stanovených technickým odborem. 
Z: TOM                              T:02/2020 
 
Usnesení č. 31/01/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost spol. 

CONTERA Investment IX s.r.o., Černokostelecká 2247, 251 01 Říčany, IČ 016 43 886 ze dne 

11.12.2019 o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci  a připojení nově 

vybudované účelové komunikace a žádost spol. CONTERA Investment IV s.r.o., Černokostelecká 

2247, 251 01 Říčany, IČ 016 43 886 ze dne 3.12.2019 o zřízení věcného břemene a ukládá TOM 

vyzvat žadatele k upřesnění, který subjekt podává předmětné žádosti a za jakým účelem.           

Z:TOM                  T: 02/2020 

 
Usnesení č. 32/01/2020  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Znalecký 
posudek č. 334-36/2019 ze dne 15.12.2019 vypracovaný znalcem Ing. Filipem Pořízem. Znaleckým 
posudkem byl oceněn soubor nemovitostí domu Marta (dům č.p. 310, na p.p.č. 2154 a p.p.č. 2152/4 a 
2154 s příslušenstvím v k.ú. Vratislavice nad Nisou) a to jak cenou zjištěnou (dle cenového předpisu) 
ve výši 11 293 780,- Kč, tak i cenou obvyklou (porovnávacím způsobem), která odpovídá tržní ceně ve 
výši 17 016 000,- Kč a ukládá starostovi předložit materiál zastupitelstvu MO. 



Z: TOM                               T: 02/2020 
 
Usnesení č. 33/01/2020  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání doporučuje radě města 

schválit výpověď z nájmu bytu č.7 v domě č.p. 287, ul. Tanvaldská, 463 11 Liberec XXX, panu 

z důvodu podnájmu bytu bez souhlasu pronajímatele a ukládá starostovi zajistit předložení podkladů 

humanitnímu odboru, ke zpracování materiálu pro radu města Liberec. 

Z: TOM, starosta            T : 03/2020 

 
Usnesení č. 34/01/2020  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předložený plán 
oprav pro rok 2020 v ZÁKLADNÍ ŠKOLE, LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková 
organizace, Nad Školou 278, Liberec 30, 463 11.  
Z: OKŠS                                                                                                                                    T:02/2020 
 
Usnesení č. 35/01/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o 
konání canicrossového závodu dne 20. 6. 2020, v prostoru parku pro psy, na pozemcích SML p. p. č. 
1933/6 a p. p. č. 1933/2; organizátor. 
Z: OKŠS                                                                                                                          T:02/2020 
 
Usnesení č. 36/01/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje smlouvu o 
kompletním zajištění akce „T-mobile olympijský běh“ dne 17. 6. 2020 s organizací Česká olympijská, 
a. s., sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, DIČ: CZ252668708 dle důvodové zprávy a   
a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.   
Z: OKŠS                                                                                                                                    T:01/2020 
 
Usnesení č. 37/01/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje rámcovou smlouvu 
na akceptaci platebních karet se společností Worldline NV/SA a Worldline Czech Republic s.r.o. a 
ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.  
Z: starosta                              T:01/2020 
 
Usnesení č. 38/01/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje komplexní 
pojištění sněžného skútru od společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group ve výši 
pojistného 22.771,- Kč ročně a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.  
Z: starosta                                    T: 01/2020 
 
Usnesení č. 39/01/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje vyřazení vozidel 
Unimog a Multicar M26 po generální opravě z havarijního pojištění u České Pojišťovny a zároveň 
jejich zařazení do strojního pojištění České Pojišťovny a.s. a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.               
Z: starosta                                     T:01/2020 
 
Usnesení č. 40/01/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost spol. 
IKA Veselý & partneři, a.s., projektová činnost ve výstavbě, se sídlem Jablonecká 7/22, 460 05 
Liberec V – Kristiánov o vyjádření k záměru „Soubor 9 RD – Tyršův Vrch, kryté stání a sklad, domovní 
venkovní rozvody NN, zpevněné plochy, komunikace, oplocení, vodovodní a kanalizační řad vč. 
přípojek k 11 RD, vsakovací objekty, Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou“ na pozemcích p.p.č. 
2786/1, 2787, 2788, 2795/1, 2796/1, 2837/1 v k.ú. Vratislavice n.N. a schvaluje předložené dopravní 
řešení. 
Z: starosta, TO                             T:01/2020 
 
Usnesení č. 41/01/2020 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí informaci ohledně jarního svozu VOK a 
mobilního svozu NO v k.ú. Vratislavice nad Nisou, předloženou TO-DŽP a ukládá starostovi předložit 
tento materiál na nejbližším jednání ZMO.  



Z: TO, starosta                                           T:03/2020 
 
Usnesení č. 42/01/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1ks javoru mléče nacházejícího se na p.p.č. 1541/1, která je ve vlastnictví SML, v ulici 
Májová 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:02/2020 
 
Usnesení č. 43/01/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1ks třešně nacházející se na p.p.č. 2374, která je ve vlastnictví SML, v ulici Zvonková v 
 k.ú. Vratislavice nad Nisou, schvaluje její pokácení v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje TS 
k jejímu pokácení.   
Z: TO, starosta                               T:02/2020 
 
Usnesení č. 44/01/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1ks borovice, 1ks vrby a 50m2 zapojeného porostu nacházejících se na p.p.č. 1340/1, 
která je ve vlastnictví SML, v lesoparku nad Zámeckým parkem v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
schvaluje jejich pokácení a vymýcení v době vegetačního klidu dřevin  a pověřuje starostu k podání 
žádosti o pokácení a vymýcení.  
Z: TO, starosta                               T:02/2020 
 
Usnesení č. 45/01/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 3ks smrků ztepilých nacházejících se na p.p.č. 1629/1, která je ve vlastnictví SML, v ulici U 
Cihelny 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:02/2020 
 
Usnesení č. 46/01/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 7ks olší a 5ks bříz bělokorých nacházejících se na p.p.č. 673/1, která je ve vlastnictví 
SML, v ulici Na Rozcestí 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:02/2020 
 
Usnesení č. 47/01/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost předloženou TO-
DŽP za Autoklub Bohemia Sport o povolení Rally Bohemia 2020, přes  k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
schvaluje její uskutečnění a pověřuje TO-DŽP o dílčí, souhlasné stanovisko.  
Z: TO, starosta                               T:02/2020 
 
Usnesení č. 48/01/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje návrh programu 
jednání 1. ZMO dne 12. 2. 2020.      

Návrh programu jednání zastupitelstva: 

1. zasedání zastupitelstva MO – 12. února  2020 od 17,00 hod.  
 

1. Zahájení 

2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu 

4. Diskuse občanů 

5. Informace finančního výboru 

6. Zpráva o činnosti PČR za rok 2019 



7. Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2019 

8. 4. rozpočtové opatření roku 2019 

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na rok 2019 – Koupaliště Sluníčko, z.s. 

10. Prodej pozemku p.p.č. 773/3  

11. Prodej pozemku p.p.č. 422/3  

12. Prodej pozemků p.p.č. 1173/2, 1181/5, 1182/3 

13. Bezúplatný převod pozemků od UZSVM - p.p.č. 1248/2, 1248/3, 1248/4, 1248/5, 1248/6 

14. Informace o domu Marta 

15. Plán jarním svozu  VOK a mobilním svozu NO 

16. Mimořádná odměna pro uvolněné a neuvolněné zastupitele města 

17. Informace kontrolního výboru 

18. Podněty a připomínky zastupitelů 

Usnesení č. 49/01/2020 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bereme na vědomí 
rezignaci  člena komise Průmyslového vratislavického muzea paní Ludmily Martínkové. 
Z: starosta                          T: 01/2020 
 
Usnesení č. 50/01/2020 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 
z jednání komisí rady.  
 
Usnesení č. 51/01/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání pozastavuje činnost Komise 
Průmyslového vratislavického muzea a ukládá starostovi jednat o vhodném umístění Průmyslového 
vratislavického muzea. 
Z: starosta                                  T:02/2020 
 
Usnesení č. 52/01/2020 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Zprávu o 
činnosti Městské policie Liberec za rok 2019 a zprávu Policie České republiky za rok 2019 a ukládá 
starostovi předložit tento materiál do Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad 
Nisou.  
Z: starosta                                                                                                                                  T:02/2020 
 
Usnesení č. 53/01/2020 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí návrh 

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se vymezují školské 

obvody spádových základních škol v Liberci, bez připomínek a ukládá předložit tento materiál na 

jednání ZMO. 

Z: starosta                                                                                                                                  T:02/2020 
 
Usnesení č. 54/01/2020 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí OBECNĚ 

ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se vymezují školské obvody 

spádových mateřských škol v Liberci, bez připomínek a ukládá předložit tento materiál na jednání 

ZMO. 

Z: starosta                                                                                                                                  T:02/2020 
 

 
 
 
 



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


