
 

 

U S N E S E N Í  

Z 8. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 11. 06. 2020 

 
Usnesení č. 207/06/2020   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 8. 

zasedání rady MO dne 11.06. 2020. 

Usnesení č. 208/06/2020     
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem 
prodeje p.p.č. 233/1, při ul. Za Cukrárnou, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 
2.688.620,- Kč včetně DPH (základ 2.222.000,- Kč + 21% DPH 466.620,- Kč), formou výběrového 
řízení a ukládá TOM předložit majetkoprávní operaci k projednání radě města Liberec a zajistit 
zveřejnění na úřední desce. 
Z: TOM                  T : 09/2020 
 
Usnesení č. 209/06/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření Smlouvy 
o možnosti provést stavbu na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku) se společností Krajská 
správa silnic Libereckého kraje, P.O., České mládeže 632/32, 460 06  Liberec VI, IČ 70946078, pro 
stavbu: „Silnice III/2875 Proseč – Milíře, rekonstrukce silnice“ a ukládá starostovi podepsat příslušnou 
smlouvu. 
Z: starosta, TOM          T: 07/2020 
 
Usnesení č. 210/06/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
komunikační sítě zakládající právo zřídit a provozovat podzemní vedení sítě elektronických 
komunikací (optického kabelu), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 1998, 2579 
a 2581 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné komunikační sítě, tj. na dobu, po 
kterou je komunikační síť schopna plnit svoji funkci jako celek, pro CETIN a.s., Českomoravská 
2510/19, 190 00 Praha 9, IČ 040 84 063, za podmínky složení zálohy ve výši 82 369 Kč, ke které 
bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, za podmínek stanovených ve 
Vyjádření k projektové dokumentaci liniové stavby LIKH40 na p.p.č. 2576/1, 2586, 2579, 2581, 1998, 
1990/16 v k.ú. Vratislavice nad Nisou ze dne 24.10.2019, a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
Z: starosta                       T : 07/2020 
 
Usnesení č. 211/06/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 69/02/2019 ze dne 20.2.2019 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové 
kanalizace, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 56 a 1119 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. 1125/1 a 1125/3 v k.ú Vratislavice nad 
Nisou, jejichž vlastníkem jsou [osobní údaj odstraněn], 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 : 07/2020 
 
Usnesení č. 212/06/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s výkupem částí 
p.p.č. 1923, 1926, 1927, 1930, 1943, 1944/1 (oddělených dle GP č. 4074-84/2019) v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, ve vlastnictví společnosti HOLS akciová společnost, sídlem Zlatnická 1128/6, 110 00 
Praha, IČ 60913878, a to nově vzniklých p.p.č. 1923/2 (60 m2, ostatní plocha, manipulační plocha), 
p.p.č. 1926/2 (11 m2, ostatní plocha, zeleň), p.p.č. 1926/3 (22 m2, ostatní plocha, zeleň), p.p.č. 1926/4 



(4 m2, ostatní plocha, zeleň), p.p.č. 1927/1 (58 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace), p.p.č. 1927/4 
(7m2, ostatní plocha, ostatní komunikace), p.p.č. 1927/5 (31 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace), 
p.p.č. 1927/6 (101 m2,  ostatní plocha, ostatní komunikace), p.p.č. 1930/2 (117 m2, ostatní plocha, 
zeleň), p.p.č. 1943/2 (142 m2, trvalý travní porost) a p.p.č. 1944/10 (18 m2, ostatní plocha, manipulační 
plocha) za kupní cenu 544.500,- Kč včetně DPH (základ 450.000,- Kč + 21% DPH 94.500,- Kč) a 
ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO.   
Z: TOM   T : 09/2020 
 
Usnesení č. 213/06/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje 

1. omezení provozu knihovny Vratislavice v období 1. 7. - 31. 8. 2020; otevírací doba pro 
veřejnost 9:00 – 17:00 hod; každou středu 

2. přerušení provozu sokolovny v období 1. 7. – 12. 7. 2020 
a ukládá vedoucímu OKŠS informaci o úpravě otevírací doby zveřejnit. 
Z: OKŠS             T: 06/2020 
 
Usnesení č. 214/06/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje odměny ředitelům 
příspěvkových organizací zřizovaných Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou v rozsahu 
a výši uvedené v důvodové zprávě 
Z: OKŠS             T: 06/2020 
 
Usnesení č. 215/06/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  

1. termín konání akce Pohádkový les na 29. 8. 2020; organizátor akce Velká dobrodružství 
s.r.o., Praha-Slivenec, Holyně, K lípě 96/14, IČ: 24310719 

2. dohodu o užívání prostoru lesoparku Zámecký vrch pro realizaci akce Pohádkový les 29. 8. 
2020 

a ukládá vedoucímu OKŠS informovat organizátora a podepsat Dohodu o užívání pozemků. 
Z: OKŠS              T: 06/2020 
 
Usnesení č. 216/06/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předložený plán 
opravy podlahových krytin v ZÁKLADNÍ ŠKOLE, LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU, 
příspěvková organizace, Nad Školou 278, Liberec 30, 463 11.  
Z: OKŠS                                                                                                                     T: 06/2020 
 
Usnesení č. 217/06/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje účast MATEŘSKÉ 
ŠKOLY ″LÍSTEČEK″, Liberec 30, Východní 270, příspěvková organizace v projektu Potravinová 
pomoc dětem v Libereckém kraji 6 a ukládá starostovi podepsat souhlas obce s účastí v projektu.  
Z: OKŠS                                                                                                                     T: 06/2020 
 
Usnesení č. 218/06/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje účast MATEŘSKÉ 
ŠKOLY ″SÍDLIŠTĚ″, Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace v projektu Potravinová 
pomoc dětem v Libereckém kraji 6 a ukládá starostovi podepsat souhlas obce s účastí v projektu.  
Z: OKŠS                                                                                                                     T: 06/2020 
 
Usnesení č. 219/06/2020 
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 „Opravy výtluků komunikací a 
chodníků v k.ú. Vratislavice nad Nisou v roce 2020“, schvaluje cenovou nabídku společnosti 
STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744, dle důvodové zprávy, 
ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se společností STRABAG a.s., 
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ:60838744 a příslušnou smlouvu o dílo a ukládá TO zajistit 
realizaci oprav komunikací.  
Z: starosta, TO             T: 06/2020 



 
Usnesení č. 220/06/2020 
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 „Oprava opěrné stěny za objektem 
úřadu MO Vratislavice nad Nisou“, schvaluje cenovou nabídku společnosti BREX s.r.o., se sídlem 
Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII – Horní Suchá, IČ: 40232549, dle důvodové zprávy, ukládá 
starostovi podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se společností BREX s.r.o., Karlovská 
206, 460 10 Liberec XXII – Horní Suchá, IČ:40232549 a příslušnou smlouvu o dílo a ukládá TO 
zajistit realizaci akce. 
Z: starosta, TO                      T: 06/2020 
 
Usnesení č. 221/06/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výzvu k prokázání 
kvalifikace a předložení nabídky a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
služby zadanou jako VZMR ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
s podpůrným využitím některých jeho paragrafů, „Dodávka víceúčelového malotraktoru pro TS 
Vratislavice n.N.“, ukládá starostovi podepsat příslušné dokumenty k veřejné zakázce a ukládá TO 
zajistit realizaci výběrového řízení. 
Z: starosta, TO           T: 06/2020 
 
Usnesení č. 222/06/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Smlouvu o 
podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě 
budoucí nájemní s budoucím provozovatelem distribuční soustavy společností GasNet, s.r.o., se 
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27935311 na stavbu „ROZ Liberec – 
Dlouhomostecká, NTL Plynovod + 18 PP, p.p.č. 594, 589 aj OZ Vyhlídková“ a ukládá starostovi 
podepsat příslušnou smlouvu.   
Z: starosta, TO           T: 06/2020 
 
Usnesení č. 223/06/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí  
žádost Severočeské vodárenské společnosti a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice o 
spolufinancování stavby „Liberec, Vratislavice n.N., Nad Strání p.p.č. 594 – vodovod, kanalizace“ a 
ukládá starostovi podepsat příslušnou žádost o spolufinancování.   
Z: starosta, TO           T: 06/2020 
 
Usnesení č. 224/06/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje smlouvu o 
uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení k DS se společností ČEZ Distribuce a.s., 
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, Děčín, IČ: 24729035 na investiční akci 
ACTIVE PARK na p.p.č. 1933/2 a ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu. 
Z: starosta, TO           T: 06/2020 
 
Usnesení č. 225/06/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 1 
stavby „Revitalizace a oprava parkové plochy U Lékárny, Vratislavice nad Nisou“ se společností 
EKOFLORA LIBEREC s.r.o., se sídlem U Slunečních lázní 690, 460 14 Liberec 14, IČ: 40229220, dle 
důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek.   
Z: starosta, TO           T: 06/2020 
 
Usnesení č. 226/06/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje cenovou nabídku 
p. Pavla Blaschkeho, bytem Dopravní č.p. 646, 463 11 Liberec 30, IČ: 13482289 na celkovou opravu 
střešního pláště objektu školičky ZŠ, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat příslušnou 
smlouvu o dílo a ukládá TO zajistit realizaci opravy. 
Z: starosta, TO            T: 06/2020 
 
Usnesení č. 227/06/2020 



Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje cenovou nabídku 
společnosti Toilet Design s.r.o. se sídlem 1. máje 4, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČ: 04491645 na 
dodávku a instalaci veřejné toalety v Lesoparku, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat 
příslušnou kupní smlouvu a ukládá TO zajistit instalaci.  
Z: starosta, TO           T: 06/2020 
 
Usnesení č. 228/06/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 2ks dřevin nacházejících se na p.p.č. 395/42, které jsou ve vlastnictví SML, při ul. Svornosti 
v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, schvaluje jejich pokácení v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje 
starostu k podání žádosti o pokácení na dřevin. 
  
Usnesení č. 229/06/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 19ks dřevin  + 180 m2 zapojeného porostu nacházejících se na p.p.č. 585/1, 587/1, 589, 
590 a 594, které jsou ve vlastnictví SML, v rámci akce „“Obytná zóna Vyhlídková -  Dlouhomostecká“ 
v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, schvaluje jejich pokácení a vymýcení v době vegetačního klidu dřevin 
a pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení na dřeviny.  
Z: starosta, TO           T: 06/2020 
 
Usnesení č. 230/06/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje kupní smlouvu na 
prodej 1 ks poškozeného štěpkovacího stroje Laski, za odhadní cenu 36.000,- Kč vč. DPH společnosti 
TechGreen s.r.o., se sídlem Hrdinů 480, 251 63, IČ: 03618331 a  
ukládá starostovi podepsat příslušnou kupní smlouvu.  
Z: starosta, TO           T: 06/2020 
 
Usnesení č. 231/06/2020 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápis 
z jednání komise rady. 
Z: KT                             T: 06/2020 
 
Usnesení č. 232/06/2020 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje sanitární den na 
Městském obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 23.06.2020. 
Z: starosta               T:06/2020 
 
Usnesení č. 233/06/2020 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření Dohody 
o užívání motorového vozidla ke služebním a soukromým účelům mezi Městským obvodem Liberec – 
Vratislavice nad Nisou, [osobní údaj odstraněn], dle důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat 
dohodu. 
Z: starosta               T:06/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                   Ing. Vladislav Krušina 
                starosta                                                                                                  místostarosta 


