
 

 

U S N E S E N Í  

Z 9. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 25. 06. 2020 

 
Usnesení č. 234/06/2020   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 9. 
zasedání rady MO dne 25.06.2020. 
Z: starosta                   T : 06/2020 
 
Usnesení č. 235/06/2020     
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
1) schvaluje udělení výjimky z Interního předpisu pro stanovení nájemného a pachtovného u pozemků 
ve vlastnictví statutárního města Liberec a správě Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou 
pro výpůjčku pozemků p.č. 1906, 1907, 1909/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a to možnost již existujícího 
oplocení pozemků,   
2) schvaluje záměr výpůjčky p.p.č. 1906, 1907 a 1909/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM 
zajistit zveřejnění.  
Z: TOM                           T : 07/2019 
 
Usnesení č. 236/06/2020     
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr výpůjčky 
p.p.č. 791 v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit zveřejnění.  
Z: TOM                           T : 07/2019 
 
Usnesení č. 237/06/2020     
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr změnit 
Nájemní smlouvu č.j. 435 na pronájem pozemku p.č. 2499 v k.ú. Vratislavice nad Nisou takto:  
prodloužení doby nájmu do 31.12.2022 a ukládá TOM zajistit zveřejnění.   
Z: TOM                           T : 07/2019 
 
Usnesení č. 238/06/2020     
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení p.p.č. 
785/2 ke komunikaci na p.p.č. 794 v ul. K Mojžíšovu prameni za účelem stavby garáže u plánovaného 
rodinného domu na p.p.č. 785/2 dle předloženého koordinačního situačního výkresu [osobní údaj 
odstraněn], za podmínek stanovených technickým odborem.   
Z: TOM                           T : 07/2019 
 
Usnesení č. 239/06/2020     
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení p.p.č. 
2450/2 ke komunikaci na p.p.č. 2133/1 v ul. Východní za účelem stavby parkoviště na části p.p.č. 2450/2 
dle předložené situace [osobní údaj odstraněn], za podmínek stanovených technickým odborem.   
Z: TOM                           T : 07/2019 
 
Usnesení č. 240/06/2020     
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. 2431/1 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 15 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši, za podmínek stanovených technickým odborem, a ukládá starostovi projednat 
tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech.   
Z: starosta                           T : 07/2019 
 
 



Usnesení č. 241/06/2020     
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrských sítí zakládající právo vedení vodovodní přípojky a přípojky tlakové kanalizace, vstupu a 
vjezdu pro jejich provozování a udržování na p.p.č. 2431/1 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. 2480/8 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je 
v současné době [osobní údaj odstraněn], za předpokládanou 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 : 07/2019 
 
Usnesení č. 242/06/2020     
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
stezky a cesty na p.p.č. 325 a 859 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu neurčitou ve prospěch pozemků 
p.č. 862 a 863 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejichž vlastníkem je v současné době [osobní údaj 
odstraněn], za podmínky složení zálohy ve výši 14 400 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 : 07/2019 
 
Usnesení č. 243/06/2020     
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. 794 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. 785/2 
v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem jsou v současné době [osobní údaj odstraněn], 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 : 07/2019 
 
Usnesení č. 244/06/2020     
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. 2631 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. 2628 
v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné době [osobní údaj odstraněn], 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 : 07/2019 
 
Usnesení č. 245/06/2020     
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Výzvu a základní 
údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „ACTIVE PARK 
Vratislavice – úpravy ploch a dosadba zeleně“, 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: 06/2020 
 
Usnesení č. 246/06/2020     
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Výzvu k podání 
nabídky a základní zadávací podmínky ve smyslu § 28 odst. 1 písm. a) v návaznosti na § 36 a 37 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů stanovené v rámci 
zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na dodávky „Spolkové komunitní centrum 
Vratislavice – interiérové vybavení – část 1,2,3“, ukládá starostovi podepsat příslušné dokumenty 
veřejné zakázky a ukládá TO zajistit výběrové řízení.   
Z: starosta, TO                      T: 06/2020 
 
Usnesení č. 247/06/2020     
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje použití finančních 
prostředků z investičního fondu ZŠ Vratislavice n.N. na úhradu nákladů na dodávku a montáž nového 



hracího prvku do zahrady školičky ZŠ Vratislavice n.N., dle cenové nabídky společnosti Hřiště hrou 
s.r.o., se sídlem Sobotecká 810, 511 01 Turnov, IČ: 03673073 a ukládá TO zajistit realizace ve 
spolupráci s ředitelem ZŠ Vratislavice n.N.  
Z: starosta, TO           T: 06/2020 
 
Usnesení č. 248/06/2020     
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo ke stavbě „Oprava opěrné stěny za objektem úřadu MO Vratislavice nad Nisou“ se 
společností BREX, spol. s.r.o., se sídlem Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII – Horní Suchá, IČ: 
40232549 na prodloužení termínu realizace opravy do 30.9.2020 a ukládá TO zajistit realizaci akce. 
Z: starosta, TO           T: 06/2020 
 
Usnesení č. 249/06/2020     
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje převod finančních 
prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ZŠ Vratislavice n.N. a následné použití těchto 
finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Vratislavice n.N. na úhradu nákladů na opravu fasády 
objektu školičky ZŠ Vratislavice nad Nisou dle cenové nabídky spol. TWO BRICKS s.r.o., se sídlem 
V Horách 831, 460 05 Liberec 15,IČ: 44567723 a ukládá TO ve spolupráci s ředitelem ZŠ Vratislavice 
n.N. zajistit realizaci akce.     
Z: starosta, TO           T: 06/2020 
 
Usnesení č. 250/06/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/1227/2020 s budoucím povinným Libereckým krajem, se sídlem 
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 708891508 na stavbu „Obytná zóna Vyhlídková – Dlouhomostecká, 
technická infrastruktura I. etapa Vratislavice nad Nisou, k.ú. Vratislavice nad Nisou“ pro uložení 
vodovodního řadu a splaškové kanalizace vč. přípojek, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi 
projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech.   
Z:starosta, TO           T: 06/2020 

Usnesení č. 251/06/2020     
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápis 
z jednání komise rady.  
Z: KT                             T: 06/2020 
 
Usnesení č. 252/06/2020     
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dodatek č. 8 ke 
smlouvě o poskytování služeb informačních technologií č.07/2007/03 s Libereckou IS, a.s., Mrštíkova 
3, 461 71 Liberec III, IČ: 25450131 a ukládá starostovi tento dodatek podepsat. 
Z: starosta                            T: 06/2020 
 
Usnesení č. 253/06/2020     
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje věcný dar - nábytek z kavárny KC 
101010 v hodnotě 17.120 Kč obdarovanému Městu Tanvald, IČ 00262587, se sídlem Palackého 359 a, 
Tanvald a ukládá starostovi darovací smlouvu podepsat. 
Z: starosta               T:06/2020 
 
Usnesení č. 254/06/2020 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost ředitelky Mateřské 
školy "Lísteček", příspěvková organizace, Východní 270, 463 11 Vratislavice nad Nisou, paní Mgr. Dany 
Keltnerové a schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu dětí ve třídě pro školní rok 2020/2021; 
dle přílohy č. 1. 
Z: OKŠS               T:06/2020 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                   Ing. Vladislav Krušina 
                starosta                                                                                                  místostarosta 


