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Z Á P I S  

Z 5. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 16. 03. 2020 

 
Přítomni:       Lukáš Pohanka – starosta 
  Mgr. Libor Rygál – člen rady 

Mgr. Vladimíra Hoření – člen rady   
                          
Omluveni:        Ing. Vladislav Krušina – místostarosta 
                        Ing. Jiří Mejsnar – člen rady 
Hosté:               
 
5. jednání Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou zahájil Lukáš Pohanka, starosta 
MO, v 8:00 hod. a konstatoval, že jednání jsou přítomni 3 členové rady MO. Zapisovatelkou dnešního 
jednání je Lenka Kendžirová. 
 
Program:   

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

 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 5. 
zasedání rady MO dne 16.03. 2020.   
Hlasování: 3 pro 
 

1. MAJETKOPRÁVNÍ  OPERACE 
 

1. Záměr prodej pozemků - 1)  p.p.č. 3037/3 (odd. z 3037/1) 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje  
p.p.č. 3037/3, o výměře 399 m2, oddělené z p.p.č. 3037/1 dle GP č. 4091-1203/2020 ze dne 4.2.2020,  
při ul. Dlouhomostecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 85.000,- 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 : 05/2020 
Hlasování: 3 pro  

         2) p.p.č. 60/1 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost manželů ve 
věci prodeje p.p.č. 60/1, při ul. Na Břehu, v k.ú. Vratislavice nad Nisou.  
Z: TOM                               T : 03/2020 
Hlasování: 3 pro                                          

         3) p.p.č. 1102  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost ve věci 
prodeje p.p.č. 1102, při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 
Z: TOM                                 T : 03/2020 
Hlasování: 3 pro 
 

2. Pronájmy pozemků - 1) p.p.č. 137/1 – občan   
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Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost pana o 
pronájem části p.p.č. 137/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 

Z: TOM                               T : 03/2020 
Hlasování: 3 pro 
 

3. Užívání pozemku – užívání části p.p.č. 2209/57 – Interma BYTY, a.s. 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření dohody se 
spol. Interma BYTY akciová společnost, U Sila 1201, Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, 463 11 
Liberec, IČ 287 26 341 o zaplacení úhrady ve výši 500,-Kč za užívání části p.p.č. 2209/57 v  k.ú. 
Vratislavice nad Nisou v období od 15.4.2020 do 15.5.2020 a ukládá TOM zajistit uzavření dohody. 
Z: TOM                                T : 04/2020 
Hlasování: 3 pro 
 

4. Stanovisko  k   připojení ke komunikaci  a vyjádření  k umístění inženýrských sítí -        
1) stanovisko k připojení nemovitosti ke komunikaci na p.p.č. 590 - „Obytná zóna 
Vyhlídková – Dlouhomostecká, technická infrastruktura –I.etapa,  Vratislavice nad 
Nisou“ 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 589 a p.p.č. 594  ke komunikaci na p.p.č. 590 v k.ú. Vratislavice nad Nisou v  rámci akce  „Obytná 
zóna Vyhlídková – Dlouhomostecká, technická infrastruktura –I.etapa,  Vratislavice nad Nisou“ dle 
předložené situace pro Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30, IČ 
00262978, zast. ANTA – AG s. r.o., nám. Štefánikovo 779/6, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 
273 20 570. 
Z:TOM                  T : 03/2020 
Hlasování: 3 pro 

 
2) vyjádření k umístění inženýrských sítí -  MO Liberec – Vratislavice nad Nisou                                   
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje umístění 
inženýrských sítí v rámci akce „Obytná zóna Vyhlídková – Dlouhomostecká, technická infrastruktura –
I.etapa,  Vratislavice nad Nisou“  pro Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, 
Liberec 30, IČ 00262978, zast. ANTA – AG s. r.o., nám. Štefánikovo 779/6, Liberec I-Staré Město, 460 
01 Liberec, IČ 273 20 570 takto :  
- vodovod do p.p.č. 590 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
Z:TOM                            T : 03/2020 
Hlasování: 3 pro 

5. Stanoviska k připojení ke komunikaci – 1) p.p.č. 1037/1 – občan 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 

p.p.č. 1036/4 ke komunikaci na p.p.č. 1037/1 v ul. U Studánky za účelem stavby rodinného domu na 

p.p.č. 1036/4 dle předložené situace pro občana za podmínek stanovených technickým odborem. 

Z: TOM                               T : 03/2020 
Hlasování: 3 pro 
 

2) p.p.č. 2431/1 – občan     
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje záměr připojení 

p.p.č. 2480/8 ke komunikaci na p.p.č. 2431/1 v ul. Pod Skalkou za účelem stavby rodinného dvojdomu 

na p.p.č. 2480/8 dle předložené situace pro občana.  

Z: TOM                               T : 03/2020 
Hlasování: 3 pro 

 
6. Služebnosti – 1) p.p.č. 1886/3, 1886/4, 1886/5, 1886/6, 1886/62, 2065, 2069/1, 2075/7 a 
2075/8  – ČEZ Distribuce, a.s.   
Usnesení: 
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Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo :  
a) 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. 1886/3, 1886/4, 1886/5, 1886/6, 1886/62, 2065, 2069/1, 2075/7 a 2075/8 v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou 
b) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční 
soustavy (1 ks rozpojovací skříně ), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 1886/4 v 
k.ú. Vratislavice nad Nisou 
vše 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 213 190 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 : 04/2020 
Hlasování: 3 pro 

 
                        2) p.p.č. 445/4, 1370, 1376, 1473 – občané 

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení vodovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 445/4, 1370, 1376 a 1473 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. 1474 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem jsou v současné době 
občan za předpokládanou cenu 13 915 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 : 04/2020 
Hlasování: 3 pro  
 

                       3)  p.p.č. 1523 – GasNet, s.r.o. 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení (STL plynovod), a právo 
vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním 
plynárenského zařízení na p.p.č. 1523 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 za cenu 62 805 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 : 04/2020 
Hlasování: 3 pro 

 
4) p.p.č. 2949 – občan  

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost 
občana o zřízení služebnosti stezky a cesty na p.p.č. 2949 v k.ú. Vratislavice nad Nisou ve prospěch 
pozemků p.č. 2950/26, 2950/27, 2950/28, 2950/29, 2950/30, 2950/31, 2950/32, 2950/33 v k.ú 
Vratislavice nad Nisou.  
Z: starosta                           T : 04/2020 
Hlasování: 3 pro 
 

5) p.p.č. 3167, 3204 – Kitl s.r.o.  
Usnesení: 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 

inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky minerálních vod, vstupu a vjezdu pro její provozování 

a udržování na p.p.č. 3167 a 3204 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. 2819/2 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné době Kitl s.r.o., Pasířská 

3299/60, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 467 12 518, za předpokládanou cenu 11 900 Kč, ke které bude 
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připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, a ukládá starostovi projednat tuto 

majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

Z: starosta                           T : 04/2020 
Hlasování: 3 pro 
 

6) p.p.č. 1037/1 – občan 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení vodovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 1037/1 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 pozemku p.č. 
1036/4 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné době občan za předpokládanou 
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 : 04/2020 
Hlasování: 3 pro 
 

7. Změny usnesení – služebnosti – 1) p.p.č. 1350/2 a 1352/1 - ČEZ Distribuce,a.s. 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 227/06/2018 ze dne 18.6.2018 
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. 1350/2 a 1352/1 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 11 
078 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 : 04/2020 
Hlasování: 3 pro 
 
 
 

                                     2) p.p.č. 1679/1 – občané 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  

a) ruší usnesení č. 219/05/2017 ze dne 9.5.2017   

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo vedení kanalizační a  vodovodní 

přípojky, vstupu a vjezdu pro jejich provozování a udržování na p.p.č. 1679/1 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 pozemku p.č. 1654/20 v k.ú Vratislavice nad Nisou, 

jehož vlastníkem jsou v současné době manželé 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. 

c) schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo vedení kanalizační a  vodovodní 

přípojky, vstupu a vjezdu pro jejich provozování a udržování na p.p.č. 1679/1 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 pozemku p.č. 1654/21 v k.ú Vratislavice nad Nisou, 

jehož vlastníkem je v současné době občan (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 : 04/2020 

Hlasování: 3 pro 
 

2. INFORMACE ODBORU KULTURY, ŠKOLSTVÍ A SPORTU 
 

1. Smlouva o poskytnutí příspěvku na výdej obědů pro seniory  
Usnesení: 
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Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí příspěvku na výdej obědů pro seniory, s příjemcem Domov pro seniory, příspěvková 
organizace, U Sila 321, 463 11 Liberec; IČ: 71220038; na dobu určitou od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020 a 
ukládá starostovi smlouvu podepsat. 
Z: OKŠS                                                                                                                                    T: 03/2020 
Hlasování: 3 pro 
 

2. Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ Liberec, Vratislavice nad Nisou do projektu 
obědy pro žáky ŽŠ od organizace Women for Women  

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zapojení ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY, LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace, Nad Školou 278, 463 11 
Liberec 30, do projektu „Obědy pro děti“ od organizace Women for Women, o. p. s. a přijetí účelově 
určeného daru na úhradu obědů pro 6 žáků základní školy na období školního roku 2019/2020, tj. 
březen 2020 až červen 2020 a ukládá vedoucímu OKŠS informovat ředitele školy o přijatém usnesení.    
Z: OKŠS                                                                                                                               T: 03/2020 
Hlasování: 3 pro 
                                                                                                                                

3. INFORMACE EKONOMICKÉHO ODBORU  
 

1. Rozšíření pojistné smlouvy  
Usnesení: 
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. 
6329520105 o pojištění vozidla v KPS ve výši pojistného 176,- Kč ročně a ukládá starostovi tuto 
smlouvu podepsat.  
Z: Starosta                                      T: 03/2020 
Hlasování: 3 pro 
 

2. Dodatky ke smlouvě – Komerční banka, a.s. 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje dodatek ke smlouvě s Komerční 
bankou a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, který se týká 100% slevy z ceny Balíčku 
transakcí, a ukládá starostovi tento dodatek podepsat. 
 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje dodatek ke smlouvě s Komerční 
bankou a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, který se týká 100% slevy z ceny balíčku 
Profi účet, a ukládá starostovi tento dodatek podepsat. 
Z: starosta                                     T: 03/2020 
Hlasování: 3 pro 
 

3. Finanční dar Hospic sv. Zdislavy 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje finanční dar ve výši 
20.000,00 Kč pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČO 28700210, se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 46001 
Liberec IV Perštýn a ukládá starostovi podepsat darovací smlouvu. 
Z: starosta                   T:03/2020 
Hlasování: 3 pro 
 
 

4. INFORMACE TECHNICKÉHO ODBORU  
 

1. VZMR „ACTIVE PARK VRATISLAVICE, PUMPTRACK, TRAILS“    
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 „ACTIVE PARK VRATISLAVICE, PUMPTRACK, 
TRAILS“, schvaluje cenovou nabídku společnosti Dirty Parks s.r.o., se sídlem Soudná 10, 506 01 Jíčín, 
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IČ: 06864309, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky se společností Dirty Parks s.r.o., Soudná 10, 506 01 Jíčín, IČ: 06864309 a příslušnou smlouvu 
o dílo a ukládá TO zajistit realizaci stavby.  
Z: starosta, TO                              T: 03/2020 
Hlasování: 3 pro 
 

2. VZMR „Výměna oken ZŠ 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 „Výměna oken ZŠ Vratislavice nad Nisou“, schvaluje 
cenovou nabídku společnosti Okna Tanvald s.r.o., se sídlem Krkonošská 179, 468 41 Tanvald IČ: 
27284107, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
se společností Okna Tanvald s.r.o., Krkonošská 179, 468 41 Tanvald, IČ: 27284107 a příslušnou 
smlouvu o dílo a ukládá TO zajistit realizaci stavby.  
Z: starosta, TO                             T: 03/2020 
Hlasování: 3 pro 

 
3. VZMR „Hrací prvek Lesopark Vratislavice n.N.“    
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 „Hrací prvek Lesopark, Vratislavice n.N“, schvaluje 
cenovou nabídku společnosti Hřiště hrou s.r.o., se sídlem Sobotecká 810, 511 01 Turnov, IČ: 3673073, 
dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se 
společností Hřiště hrou s.r.o., Sobotecká 810, 511 01 Turnov, IČ: 3673073 a příslušnou smlouvu o dílo 
a ukládá TO zajistit realizaci stavby.  
Z: starosta, TO                             T: 03/2020 
Hlasování: 3 pro 

 
4. VZMR „Oprava opěrné stěny za objektem úřadu MO Vratislavice nad Nisou“   
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Výzvu a základní 
údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Oprava opěrné stěny 
za objektem úřadu MO Vratislavice nad Nisou“, zadanou jako VZMR ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek s podpůrným využitím některých jeho paragrafů, ukládá starostovi 
podepsat příslušné dokumenty veřejné zakázky a ukládá TO zajistit výběrové řízení.   
Z: starosta, TO                             T: 03/2020 
Hlasování: 3 pro 
 

5. Kupní smlouva na nákup laviček a odpadkových košů - Lesopark    
Usnesení:  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje kupní smlouvu na 
dodávku laviček a odpadkových košů do prostoru Lesoparku při ul. Nad Školou se společností REX, 
s.r.o., se sídlem Jasanová 2075/28, 678 01 Blansko, IČ: 16343484, dle důvodové zprávy a ukládá 
starostovi podepsat příslušnou kupní smlouvu. 
Z: starosta, TO                             T: 03/2020 
Hlasování: 3 pro 
 

6. Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací s KSSLK – lokalita 
Vyhlídková    

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost o 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na část p.p.č. 3050 v k.ú. Vratislavice n.N. s Krajskou 
správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 
Liberec 6, IČ: 70946078 a ukládá starostovi podepsat příslušnou žádost. 
Z: starosta, TO                            T: 03/2020 
Hlasování: 3 pro 
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7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 108/2019/01 „Spolkové komunitní centrum   
Vratislavice“    

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. 108/2019/01 se společností BREX spol. s r.o. se sídlem Karlovská 205, 460 10 
Liberec 10 - Ostašov, IČ: 40232549, stavby „Spolkové komunitní centrum Vratislavice“ na změnu krytiny 
střechy stávajícího objektu a změny realizované v průběhu výstavby dle důvodové zprávy a ukládá 
starostovi podepsat příslušný dodatek. 
Z: starosta, TO                             T: 03/2020 
Hlasování: 3 pro 
 

5. NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY ČLENŮ RADY 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 09:05 hod. 
 

Zápis provedla zapisovatelka dne 19.03.2020 
 

Zápis byl podepsán dne 20.03.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………               
          Lukáš Pohanka                                                                                   Mgr. Vladimíra Hoření  
                starosta                                                                                             radní 


