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Z Á P I S  

ZE 3. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 12. 02. 2020 

 
Přítomni:       Lukáš Pohanka – starosta 
  Ing. Vladislav Krušina - místostarosta 
   Mgr. Libor Rygál – člen rady 

Mgr. Vladimíra Hoření – člen rady   
                         Ing. Jiří Mejsnar – člen rady 
 
Omluveni:         
Hosté:               
 
3. jednání Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou zahájil Lukáš Pohanka, starosta 
MO, v 16:00 hod. a konstatoval, že jednání je přítomno 5 členů rady MO. Zapisovatelkou dnešního 
jednání je Lenka Kendžirová. 
 
Program:   

1.  Majetkoprávní operace 
2.  Informace technického odboru 
3.  Informace odboru kultury, školství a sportu 
4.  Informace starosty 
5.  Náměty a připomínky členů rady 
6.  Náměty a připomínky členů rady 

 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 3. 
zasedání rady MO dne 12.02. 2020.   
Hlasování: 4 pro 
 

1. MAJETKOPRÁVNÍ  OPERACE 
 

1. Služebnosti – 1) p.p.č. 2844, 2865/2 - ČEZ Distribuce, a.s. 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání 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. 2844 a 2865/2 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 předpokládanou cenu ve výši 
10 540 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 : 03/2020 
Hlasování: 4 pro  

    2) p.p.č. 1886/3, 1886/4, 1886/5, 1886/6, 1886/62, 2065, 2069/1, 2075/7,     
2075/8 – ČEZ Distribuce,a.s. - staženo  

                                                    

2. Změny usnesení – služebnosti – 1) p.p.č. 2801/3, 2804/2, 2837/1 – občan 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  

a) ruší usnesení č. 158/04/2019 ze dne 17.4.2019  

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení vodovodního řadu, vstupu a 

vjezdu pro jeho provozování a udržování na p.p.č. 2801/3, 2804/2 a 2837/1 v k.ú. Vratislavice nad 

Nisou, na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
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plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch pozemků p.č. 2804/1 a 2803/1 v k.ú Vratislavice nad Nisou, 

jejichž vlastníkem je v současné době pan za podmínky úhrady předpokládané ceny  ve výši 68 400 Kč, 

ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, a ukládá starostovi projednat 

tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

c) schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo vedení 3 ks vodovodní přípojky, 

vstupu a vjezdu pro jejich provozování a udržování na p.p.č. 2804/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, na 

dobu životnosti příslušných inženýrských sítí, tj. na dobu, po kterou jsou inženýrské sítě schopny plnit 

svoji funkci jako celek, ve prospěch pozemků p.č. 2804/1 a 2803/1 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejichž 

vlastníkem je v současné době pan za předpokládanou cenu 15 000 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 : 03/2020 
Hlasování: 4 pro 
 

2) p.p.č. 2810 – občané 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 08/01/2019 ze dne 7.1.2019 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení tlakové kanalizační přípojky, 
vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2810 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.  2808/2 a 2808/3 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejichž vlastníkem 
jsou v současné době manželé 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 : 03/2020 
Hlasování: 4 pro 
 

3) p.p.č. 1679/1 – GasNet, s.r.o. – občan 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  

a) ruší usnesení č. 218/05/2017 ze dne 9.5.2017   

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

zařízení (2 x NTL plynovodní přípojku), a právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na p.p.č. 1679/1 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) za cenu 10 000 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 : 03/2020 
Hlasování: 4 pro 
 

4) p.p.č. 2069/1 – GasNet, s.r.o. – občané 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  

a) ruší usnesení č. 07/01/2019 ze dne 7.1.2019   

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. 2069/1 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 manželé) za cenu 5 000 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 : 03/2020 
Hlasování: 4 pro 

5) p.p.č. 2372/1, 2373 – občané 

Usnesení: 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  

a) ruší usnesení č. 511/12/2017 ze dne 4.12.2017 
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b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení kanalizační přípojky, vstupu a 

vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2372/1 a 2373 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. 2465 a 2466 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejichž vlastníkem jsou 

v současné době paní za cenu 6 114 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 : 03/2020 
Hlasování: 4 pro 

 
3. Zrušení usnesení  - služebnost - p.p.č. 1679/1 – občan        
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší usnesení č. 217/05/2017 
ze dne 9.5.2017 a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
Z: starosta                           T : 03/2020 
Hlasování: 4 pro 
 
Mejsnar přišel v 16:10 

 

2. INFORMACE TECHNICKÉHO ODBORU  
 

1. VZMR „Revitalizace a oprava parkové plochy U Lékárny, Vratislavice nad Nisou“   
Usnesení: 
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 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na stavební práce 
s podpůrným využitím některých jeho paragrafů „Revitalizace a oprava parkové plochy U Lékárny 
Vratislavice nad Nisou“, schvaluje cenovou nabídku společnosti Ekoflora Liberec s r.o., se sídlem U 
Slunečních lázní 690, 460 01 Liberec 14, IČ: 40229220, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi 
podepsat rozhodnutí o vyloučení z běhu veřejné zakázky společnost SYBAN s r.o., se sídlem 28. října 
60/44, 460 07 Liberec VII – Horní Růžodol, Liberec 7, IČ: 25401343 z důvodu předložení neurčité a 
neporovnatelné cenové nabídky, dále rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se společností Ekoflora 
Liberec s r.o., U Slunečních lázní 690,460 14 Liberec 14, IČ: 40229220 a příslušnou smlouvu o dílo a 
ukládá TO zajistit realizaci stavby.  
Z: starosta, TO                             T: 02/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

2. VZMR „ACTIVE PARK VRATISLAVICE, PUMPTRACK, TRAILS“    
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Výzvu a Základní 
údaje zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek na stavební práce „ACTIVE PARK VRATISLAVICE, PUMTRACK, 
TRAILS“, ukládá starostovi podepsat příslušné dokumenty a ukládá TO zajistit realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu.  
Z: starosta, TO                            T: 02/2020 
Hlasování: 5 pro 

 
3. VZMR „Hrací prvek Lesopark Vratislavice n.N.“    
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Výzvu a Základní 
údaje zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek na stavební práce „Hrací prvek Lesopark Vratislavice n.N.“, ukládá 
starostovi podepsat příslušné dokumenty a ukládá TO zajistit realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu.  
Z: starosta, TO                               T: 02/2020 
Hlasování: 5 pro 

 
4. VZMR „Výměna oken ZŠ Vratislavice nad Nisou“    
Usnesení: 
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Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Výzvu a Základní 
údaje zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek na stavební práce „Výměna oken ZŠ Vratislavice nad Nisou“, ukládá 
starostovi podepsat příslušné dokumenty a ukládá TO zajistit realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu.  
Z: starosta, TO                               T: 02/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

5. Nákup techniky pro TS 
Usnesení:  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje cenovou nabídku 
společnosti TechGreen s.r.o., se sídlem Hrdinů 480, 251 63 Strančice, IČ: 03618331 na nákup 
štěpkovacího stroje Laski LS 150/27CB pro TS Vratislavice, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi 
podepsat příslušnou kupní smlouvu.  
Z: starosta, TO               T: 02/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

3. INFORMACE ODBORU KULTURY, ŠKOLSTVÍ A SPORTU 
 

1. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo - kronika     
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje dodatek č. 5 ke 
Smlouvě o dílo č. 128/2015/06 vedení a zpracování kroniky Městského obvodu Liberec – Vratislavice 
nad Nisou pro rok 2020 uzavřený s Mgr. Ivou Pokornou, U Tělocvičny 230, 463 11, Liberec 30 a ukládá 
starostovi tento dodatek podepsat. 
Z: OKŠS                                                                                                                                      T: 02/2020 
Hlasování: 5 pro 

 
4. INFORMACE STAROSTY  
 

1. Informace starosty  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje připojení se k mezinárodní 
kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10. 03. 2020 a ukládá starostovi zajistit vyvěšení tibetské vlajky na 
budovu úřadu. 
Z: starosta                                                                                                                                T:03/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

2. Petice 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí petici a 

ukládá starostovi jednat s petičním výborem. 

Z: starosta                                                                                                                                  T:02/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

4. NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY ČLENŮ RADY 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 16:30 hod. 
 

Zápis provedla zapisovatelka dne 17.02.2020 
 

Zápis byl podepsán dne 18.02.2020 
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…………………………………..                                                                ………………………………               
          Lukáš Pohanka                                                                                   Ing. Vladislav Krušina 
                starosta                                                                                             místostarosta 


