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Z Á P I S  

Z 10. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 17. 08. 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:          
 
 
10. jednání Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou zahájil Lukáš Pohanka, starosta 
MO, v 16:30 hod. a konstatoval, že jednání je přítomno 5 členů rady MO. Zapisovatelkou dnešního 
jednání je Michaela Dorníková. 
 
Program:   

 
1.  Kontrola usnesení 
2. Majetkoprávní operace 
3.  Informace odboru kultury, školství a sportu 
4.  Informace ekonomického odboru 
5.  Informace technického odboru 
6.  Informace kanceláře tajemníka 
7.  Organizační zajištění 3. ZMO dne 2.9.2020 
8.  Náměty a připomínky členů rady 

 
 

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 10. 
zasedání rady MO dne 17.08. 2020.   
Z: starosta                   T : 08/2020 
Hlasování: 5 pro 
 
 

1. KONTROLA USNESENÍ 
 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o 
plnění usnesení a ruší své usnesení č. 147/04/2020 ze dne 20.4.2020.  
Hlasování: 5 pro 
 
 

2. MAJETKOPRÁVNÍ  OPERACE 
 

1. Záměr prodeje pozemků  
1) část p.p.č. 1655  

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost [osobní údaj 

odstraněn] , ve věci prodeje části p.p.č. 1655, při ul. Pivovarská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 

Z: TOM                   T : 08/2020 
Hlasování: 5 pro 

2) p.p.č. 605/1 
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Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost [osobní údaj 
odstraněn] ve věci prodeje p.p.č. 605/1, při ul. Dlouhomostecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou.  
Z: TOM                  T : 08/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

2. Bezúplatný převod pozemků od KSSLK - p.p.č. 3650/10, 3650/3, 2663/1, 2663/4 a 
2663/5 při. ul. Kunratická 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s bezúplatným 
převodem p.p.č. 3560/10, 3650/3, 2663/1, 2663/4 a 2663/5 o celkové výměře 4.436 m2, při ul. Kunratická 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 01 Liberec IV, IČ: 
70891508, ve správě Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 
632/32, 460 06 Liberec VI, IČ: 70946078, do vlastnictví statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 
1, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978 a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v 
zastupitelstvu MO. 
Z: TOM              T: 09/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

3. Přijetí budoucího daru pozemku od LK - část p.p.č. 3050 při ul. Dlouhomostecká  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s budoucím přijetím 
daru části p.p.č. 3050, při ul. Dlouhomostecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví Libereckého 
kraje, U Jezu 642/2a, 461 01 Liberec IV, IČ: 70891508, do vlastnictví statutárního města Liberec, nám. 
Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978 a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci 
v zastupitelstvu MO. 
Z: TOM              T: 09/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

4. Prodej pozemků  
1) p.p.č. 156/5  

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
156/5, o výměře 135 m2, při ul. Na Břehu, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, [osobní údaj odstraněn], za kupní 
cenu 86.636 Kč včetně DPH (71.600,- Kč + 21% DPH 15.036,- Kč), splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu do 60 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO.  
Z: TOM  T : 09/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

2) p.p.č. 3037/3  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem 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, [osobní údaj odstraněn], za kupní cenu 85.000 Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 60 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v 
zastupitelstvu MO.  
Z: TOM  T : 09/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

5. Výpůjčky pozemků  
1) p.p.č. 1906, 1907, 1909/2 - STAŽENO 

 

2) p.p.č. 791 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výpůjčku  p.p.č. 791 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou o výměře 940 m2 za účelem sekání trávy a obstarání údržby - neoploceno, 
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bezúplatně na dobu určitou od 1.9.2020 do 31.8.2022, [osobní údaj odstraněn] a  ukládá TOM zajistit 
uzavření smlouvy o výpůjčce.  
Z: TOM                           T : 08/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

6. Pronájmy pozemků 
1) p.p.č. 2499 – ZO Český zahrádkářský svaz 

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje změnu Nájemní 
smlouvy č.j. 435 na pronájem p.p.č. 2499 v k.ú. Vratislavice nad Nisou se stávajícím nájemcem, Základní 
organizací Českého zahrádkářského svazu U lomu Liberec 30 -Vratislavice,  Nezvalova 648/6, Liberec 
XV – Starý Harcov, 460 15 Liberec, IČ 684 55 798 takto : prodloužení doby nájmu do 31.12.2022 a  
ukládá TOM zajistit uzavření dodatku k nájemní smlouvě.  
Z: TOM                           T : 08/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

2) p.p.č. 105/1  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  
1) bere na vědomí ukončení  Nájemní smlouvy č.j. 394 na pronájem části p.p.č. 105/1 v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, nájemce [osobní údaj odstraněn], a to dle čl. čl. V odst. 1b) smlouvy výpovědí s tříměsíční 
výpovědní lhůtou ke dni 31.10.2020    
2) neschvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 105/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou  
3) neschvaluje žádost [osobní údaj odstraněn] ze dne 27.7.2020 o pronájem části p.p.č. 105/1  v k.ú 
Vratislavice nad Nisou 
Z: TOM                           T : 08/2020 
   Hlasování: 5 pro 
 

3) p.p.č. 2497, 2498  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr změnit nájemce 
u Nájemní smlouvy č.j. 532 na pronájem částí p.p.č. 2497 a 2498 v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá 
TOM zajistit zveřejnění. 
Z: TOM                           T : 09/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

4) p.p.č. 594 – Havax a.s. 
Usnesení: 
1) Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje pronájem  části 
p.p.č. 594 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou o výměře 250 m2, účel : pozemky nezastavěné – plocha pro 
skladování čisté zeminy, na dobu určitou od 18.8.2020 do 15.9.2020 a za roční nájemné ve výši 11.250,-
Kč pro spol. HAVAX a.s., Ruprechtická 732/8, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 183 85 982 a 
ukládá TOM zajistit uzavření nájemní smlouvy. 
Z: TOM                           T : 08/2020 
 
Usnesení: 
2) Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr pronájmu 
části p.p.č. 594 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit zveřejnění.  
Z: TOM                           T : 09/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

7. Pronájem prostor sloužících podnikání - Nad Školou 1675, Česká spořitelna, a.s. – 
bankomat 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  
1) schvaluje změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor k umístění a provozování peněžního bankomatu 
ze dne 7.10.2010 na pronájem prostoru o výměře 4,1 m2 v 1. podzemním podlaží budovy č.p. 1675, Liberec 
XXX – Vratislavice nad Nisou, která je součástí p.p.č. 1348/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, obci Liberec 
takto :  prodloužení doby nájmu o 3 roky, tj. do 9.10.2023 
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2) schvaluje předložený návrh dodatku č. 4 ke smlouvě v upraveném znění a ukládá starostovi příslušný 
dodatek po doplnění podepsat  
Z:TOM                                              T : 09/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

8. Stanoviska k připojení ke komunikaci      
1) p.p.č. 2431/1 

Usnesení: 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  

1) ruší usnesení č. 110/03/2020 ze dne 16.3.2020 

2) schvaluje záměr 2 x 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 [osobní údaj odstraněn], za 

podmínek stanovených technickým odborem. 

Z: TOM              T : 09/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

2) p.p.č. 2069/1 – DP REAL IMMO s.r.o. 
Usnesení: 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  

1) ruší usnesení č. 387/09/2016 ze dne 12.9.2016 

2) schvaluje záměr připojení p.p.č. 2070 ke komunikaci na p.p.č. 2069/1 v ul. Kozácká za účelem 

výstavby 5ti řadových domů, dle předložené koordinační situace pro DP REAL IMMO s.r.o., Preslova 

700/76, Stránice, 602 00 Brno, IČ 282 61 496 za podmínek stanovených technickým odborem. 

Z: TOM              T : 09/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

3) p.p.č. 2065 – PROTECHMOTION s.r.o. 
Usnesení: 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení p.p.č. 

2075/1 ke komunikaci na p.p.č. 2065 v ul. Donská za účelem výstavby 6ti řadových domů, dle předložené 

katastrální situace pro PROTECHMOTION s.r.o., Jana Masaryka 708/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 

284 62 891 za podmínek stanovených technickým odborem. 

Z: TOM              T : 09/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

4) p.p.č. 2804/2 a 2801/3  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání : 
1) ruší usnesení č. 157/04/2019 ze dne 17.4.2019  
2) schvaluje záměr připojení p.p.č. 2803/6 ke komunikaci na p.p.č. 2804/2 a 2801/3 v ul. Prosečská za 
účelem stavby rodinného domu dle předložené situace [osobní údaj odstraněn], za podmínek 
stanovených technickým odborem. 

Z: TOM              T : 09/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

5) p.p.č. 2113/1  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení p.p.č. 
2113/14 ke komunikaci na p.p.č. 2113/1 v ul. Skrytá za účelem stavby rodinného domu dle předložené 
situace [osobní údaj odstraněn], za podmínek stanovených technickým odborem. 

Z: TOM              T : 09/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

6) p.p.č. 1240 – Traxial – ksí s.r.o. 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení p.p.č. 
148/1 ke komunikaci na p.p.č. 1240 v ul. Dřevařská za účelem zřízení vjezdu na parkoviště pro zákazníky 
v rámci stavby „X-Park Vratislavice“ (prodejna + areál) dle předložené situace pro Traxial – ksí s.r.o., 
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Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ 081 99 655 za podmínek stanovených technickým 
odborem. 

Z: TOM              T : 09/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

7) p.p.č. 1886/7 -  Traxial – ksí s.r.o. 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje vstup na p.p.č. 1886/7 
v ul. Tanvaldská za účelem vjezdu a výjezdu pro zřízení vjezdu pro dopravní zásobování v rámci stavby 
„X-Park Vratislavice“ (prodejna + areál) dle předložené situace pro Traxial – ksí s.r.o., Újezd 450/40, Malá 
Strana, 118 00 Praha 1, IČ 081 99 655 za podmínek stanovených technickým odborem. 

Z: TOM              T : 09/2020 
Hlasování: 5 pro 
 
 
9. Služebnosti 

1. p.p.č. p.p.č. 2069/1 – DP REAL IMMO s.r.o.    
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
1) a) ruší usnesení č. 397/09/2016 ze dne 12.9.2016 
    b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo vedení 5 ks vodovodní přípojky a 
5 ks přípojky splaškové kanalizace, vstupu a vjezdu pro jejich provozování a udržování na p.p.č. 2069/1 
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. 2070 v k.ú Vratislavice 
nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné době DP REAL IMMO s.r.o., Preslova 700/76, Stránice, 602 
00 Brno, IČ 282 61 496, za předpokládanou cenu 100 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných 
orgánech. 

2) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení 5 ks plynovodní přípojky, vstupu 
a vjezdu pro jejich provozování a udržování na p.p.č. 2069/1 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. 2070 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné době 
DP REAL IMMO s.r.o., Preslova 700/76, Stránice, 602 00 Brno, IČ 282 61 496, za předpokládanou cenu 
50 000 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 : 09/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

2. p.p.č. 2065 – PROTECHMOTION s.r.o.  
Usnesení: 
 Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
1) schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo vedení 6 ks vodovodní přípojky a 6 
ks kanalizační přípojky, vstupu a vjezdu pro jejich provozování a udržování na p.p.č. 2065 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. 2075/1 v k.ú Vratislavice 
nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné době PROTECHMOTION s.r.o., Jana Masaryka 708/12, 
Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 284 62 891, za předpokládanou cenu 120 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní 
operaci v následných orgánech. 

2) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení přeložky vodoteče, vstupu a 
vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2065 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. 2075/1 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné době 
PROTECHMOTION s.r.o., Jana Masaryka 708/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 284 62 891, za 
podmínky úhrady předpokládané ceny  ve výši 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 : 09/2020 
Hlasování: 5 pro 
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3. p.p.č. 2065 - PROTECHMOTION s.r.o. –  SVS a.s. 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení vodovodního řadu, vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 2065 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 Severočeská vodárenská 
společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 490 99 469 (investor PROTECHMOTION s.r.o., Jana 
Masaryka 708/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 284 62 891), za podmínky úhrady předpokládané ceny 
ve výši 125 550 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 : 09/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

4. p.p.č. 2065 -  PROTECHMOTION s.r.o. – SVS a.s. 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení přeložky odkalovacího řadu, vstupu a vjezdu pro její provozování 
a udržování na p.p.č. 2065 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 Severočeská vodárenská 
společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 490 99 469 (investor PROTECHMOTION s.r.o., Jana 
Masaryka 708/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 284 62 891), za podmínky úhrady předpokládané ceny 
ve výši 55 500 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 : 09/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

5. p.p.č. 3489, 3514/1, 3512 – ČEZ Distribuce, a.s. 
Usnesení: 
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 součástí distribuční 
soustavy (zemní kabelové vedení NN a vrchní vedení NN), vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 3489, 3512 a 3514/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
b) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční 
soustavy (1 ks přípojkové skříně v pilíři ), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 3489 
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 podmínky 
úhrady předpokládané ceny ve výši 46 750 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 : 09/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

6. p.p.č. 3111  
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. 3111 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. 3110/3 
v k.ú Vratislavice nad Nisou, [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 : 09/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

7. p.p.č. 1886/7 – Traxial-ksí s.r.o.  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
stezky a cesty zakládající právo chůze a jízdy na p.p.č. 1886/7 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu 



 7 

neurčitou ve prospěch práva stavby k tíži p.p.č. 148/1 v k.ú Vratislavice nad Nisou, za podmínky složení 
zálohy ve výši 7 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, dle znění 
smlouvy v příloze, a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
Z: starosta                       T : 09/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

8. p.p.č. 1240 – Traxial-ksí s.r.o.    
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. 1240 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, na dobu neurčitou  ve prospěch práva stavby k 
tíži p.p.č. 148/1 v k.ú Vratislavice nad Nisou, za předpokládanou cenu 10 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, dle znění smlouvy v příloze, a ukládá starostovi 
projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
Z: starosta                       T : 09/2020 
Hlasování: 5 pro 

 
9. p.p.č. 148/1, 1240 a 1241/2 – 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 VN – přípojka), vstupu a vjezdu pro její 
provozování a udržování na p.p.č. 148/1, 1240 a 1241/2 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 31 480 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 : 09/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

10. Změny usnesení - Služebnosti 
1) p.p.č. 1452/1, 1473, 1481, 1488, 1489, 1525/2 a 1820/14 – ČEZ Distribuce 

Usnesení: 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  
a) ruší usnesení č. 301/09/2019/b) ze dne 12.9.2019 
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), vstupu 
a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 1452/1, 1473, 1481, 1488, 1489, 1525/2 a 1820/14 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 142 055 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 : 09/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

2) p.p.č. 2804/2  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  

a) ruší usnesení č. 57/02/2020/c) ze dne 13.2.2020  

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

kanalizační 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 pozemku p.č. 2803/6 v k.ú Vratislavice 

nad Nisou, [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 : 09/2020 
Hlasování: 5 pro 
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3. INFORMACE ODBORU KULTURY, ŠKOLSTVÍ A SPORTU 
 

1. Zrušení usnesení 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší: 

1. usnesení č. 179/05/2020 ze dne 20.5.2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu 
Liberec – Vratislavice nad Nisou a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace subjektu 
AvantgArt z. s.; 

2. usnesení č. 183/05/2020 ze dne 20.5.2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu 
Liberec – Vratislavice nad Nisou a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace subjektu 
AvantgArt z. s.; 

3. usnesení č. 119/03/2020 ze dne 19.3.2020 ve věci uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na 
výdej obědů pro seniory, s příjemcem Domov pro seniory, příspěvková organizace; 

dle důvodové zprávy.  
Z: OKŠS           T: 08/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

2. Poskytnutí individuální dotace subjektu AvantgArt 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  

1. poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou ve 
výši 20.000,- Kč subjektu AvantgArt, z. s., se sídlem Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec XXX-
Vratislavice nad Nisou, Vnější 1392; na zabezpečení projektu s pracovním názvem „Dílna 
Zauhlovačky s Re-use centrem“; 

2. uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu Liberec – 
Vratislavice nad Nisou mezi Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou a subjektem 
AvantgArt, z. s., se sídlem Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 
Vnější 1392;  

a ukládá vedoucímu OKŠS zajistit uzavření smlouvy a starostovi smlouvu podepsat. 
Z: OKŠS, starosta            T: 08/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

3. Poskytnutí individuální dotace subjektu AvantgArt 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  

1. poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou ve 
výši 20.000,- Kč subjektu AvantgArt, z. s., se sídlem Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec XXX-
Vratislavice nad Nisou, Vnější 1392; na zabezpečení projektu s pracovním názvem „Projekt 
Zauhlovačka“; 

2. uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu Liberec – 
Vratislavice nad Nisou mezi Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou a subjektem 
AvantgArt, z. s., se sídlem Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 
Vnější 1392;  

a ukládá vedoucímu OKŠS zajistit uzavření smlouvy a starostovi smlouvu podepsat. 
Z: OKŠS, starosta            T: 08/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

4. Odložení povinné revize knihovního fondu 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje odložení povinné 
revize knihovního fondu na rok 2021 z důvodu plánovaného stěhování knihovny do nových prostor              
a ukládá vedoucímu OKŠS zajistit náhradní termín pro provedení revize.  
Z: OKŠS           T: 08/2021 
Hlasování: 5 pro 
 

5. Aktualizace ceníku sportovního zařízení Sokolovna Vratislavice  

Usnesení: 
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Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje aktualizaci ceníku 
pronájmu sportovišť pro Sokolovnu Vratislavice s účinností ode dne 1. 9. 2020, dle důvodové zprávy a 
ukládá vedoucímu OKŠS zajistit aktualizaci dokumentů se změnami souvisejících.  
Z: OKŠS           T: 08/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

6. Dohoda o užívání prostor sokolovny subjektem Šerm Liberec, z. s. 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje:  

1. uzavření dohody o užívání prostor v sokolovně Vratislavice se subjektem ŠERM Liberec, z. s. se 
sídlem Gagarinova 793/5, 46007, Liberec 6, IČ 22715436, na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 30. 
6. 2021; 

2. cenové zvýhodnění pro uvedenou organizaci platné výhradně pro činnosti související 
s tréninkovou činností subjektu a prací s dětmi a mládeží do 18 let, ve výši 25% z aktuálních 
ceníkových cen pronájmu prostor;  

a ukládá vedoucímu OKŠS informovat subjekt o přijatém usnesení a starostovi podepsat dohodu o 
užívání prostor.  

Z: OKŠS, starosta            T: 08/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

7. Dohoda o užívání prostor sokolovny subjektem Akademie sportu 

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  

1. uzavření dohody o užívání prostor v sokolovně Vratislavice se subjektem Akademie sportu 
Liberec, z. s., se sídlem Kořenovská 986, 463 11, Liberec 30, IČ 06778810, na dobu určitou od 
1. 9. 2020 do 30. 6. 2021; 

2. cenové zvýhodnění pro uvedenou organizaci platné výhradně pro činnosti související 
s tréninkovou činností subjektu a prací s dětmi a mládeží do 18 let, ve výši 25% z aktuálních 
ceníkových cen pronájmu prostor;  

a ukládá vedoucímu OKŠS informovat subjekt o přijatém usnesení a starostovi podepsat dohodu o 
užívání prostor.  

Z: OKŠS, starosta            T: 08/2020 
Hlasování: 5 pro 
 
   
                                                                                                                             

4. INFORMACE EKONOMICKÉHO ODBORU  
 

1. Druhé rozpočtové opatření roku 2020 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 

a) Souhlasí s předloženým návrhem 2. rozpočtového opatření roku 2020;  
b) Souhlasí s upraveným rozpočtem na rok 2020 v tomto členění:  

  
Schválený 
rozpočet 

Stav po 2.RO 

Tř. 1 – Příjmy daňové 118 070 000,00 Kč 118 746 720,00 Kč 

Tř. 2 – Příjmy nedaňové 5 250 000,00 Kč 6 771 596,00 Kč 

Tř. 3 – Příjmy kapitálové 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 

Tř. 4 – Přijaté transfery 31 450 000,00 Kč 31 504 968,69 Kč 

Příjmy celkem 155 420 000,00 Kč 157 673 284,69 Kč 

Tř. 5 – Výdaje běžné 106 366 000,00 Kč 113 866 000,00 Kč 

Tř. 6 – Výdaje kapitálové 79 800 000,00 Kč 91 850 000,00 Kč 

Výdaje celkem 186 166 000,00 Kč 205 716 000,00 Kč 

Financování – zůstatek BÚ 20 746 000,00 Kč 38 042 715,31 Kč 

Financování – úvěr 10 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 

a ukládá starostovi předložit rozpočtové opatření ke schválení zastupitelstvu MO.  
Z: starosta                        T: 09/2020 
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Hlasování: 5 pro 
 

2. Plnění a čerpání rozpočtu za období 1-7/2020 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o 
plnění a čerpání rozpočtu za období 1-7/2020 a ukládá starostovi předložit informaci na vědomí do 
Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou. 
Z: EO, starosta                        T: 09/2020 
Hlasování: 5 pro 
 
 

5. INFORMACE TECHNICKÉHO ODBORU  
 

1. VZMR – „Dodávka víceúčelového malotraktoru pro TS 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 dodávky 
s podpůrným využitím některých jeho paragrafů „Dodávka víceúčelového malotraktoru pro TS 
Vratislavice n.N.“, schvaluje cenovou nabídku společnosti Strom Praha a.s., se sídlem VGP Park Horní 
Počernice, Do Černous 3, hala I3, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČ: 257 51 069, dle důvodové 
zprávy, ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se společností Strom 
Praha a.s., VGP Park Horní Počernice, Do Černous 3, hala I3, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČ: 
257 51 069  a příslušnou kupní smlouvu. 
Z: starosta, TO           T: 08/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

2. VZMR – „Oprava oplocení parku z ul. Tanvaldské, Vratislavice n.N.“     
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 oplocení parku 
z ul. Tanvaldské, Vratislavice n.N.“, 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: 08/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

3. VZMR – „Projektová dokumentace DUR „Revitalizace koupaliště Sluníčko“     
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Výzvu a základní 
údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Zpracování projektové 
dokumentace DUR - Revitalizace koupaliště Sluníčko“, 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: 08/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

4. Žádost společnosti ELMOS LIBEREC s.r.o. o vyjádření k PD „LB-
Tanvaldská_kNN,SS100_IV-12-4019426“     
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí  
žádost společnosti ELMOS LIBEREC s.r.o., se sídlem Ševčíkova 982, 460 06 Liberec 6 – Rochlice ve 
věci stavebního záměru a PD „LB-Tanvaldská_kNN,SS100_IV-12-4019426“ a ukládá TOM zaslat 
vlastníkům p.p.č. 1378/2, 1378/3 a 1378/4 v k.ú. Vratislavice nad Nisou návrh na odkoupení těchto 
pozemků včetně staveb garáží, které jsou součástí pozemků. 
Z: TOM, TO           T: 10/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

5. Dopravní posouzení lokality ul. Skloněná – záměr výstavby viladomu na p.p.č. 1252/1     
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Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí  
dopravní posouzení stavu lokality ul. Skloněná a ul. Dřevařská, zpracované projektovou kanceláří M – 
PROJEKCE s.r.o., se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové a trvá na svém nesouhlasném 
stanovisku s napojením p.p.č. 1252/1 na místní komunikaci ul. Skloněná na p.p.č. 1292/9, na základě 
ustanovení definovaném v odstavci 3.2.3. uvedeného dopravního posouzení.  
Z: starosta, TO           T: 08/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

6. Informace o podzimním svozu  VOK a mobilním svozu NO v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci 
ohledně podzimního svozu VOK a mobilního svozu NO v k.ú. Vratislavice nad Nisou, předloženou TO-
DŽP a ukládá TO zajistit zveřejnění ve zpravodaji a na úřední desce.  
Z: starosta, TO           T: 08/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

7. Operační plán zimní údržby silnic na rok 2020/2021   
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložený 
Operační plán zimní údržby silnic na rok 2020/2021 a ukládá starostovi předložit tento materiál na příštím 
jednání ZMO k projednání. 
Z: starosta, TO           T: 09/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

8. Kupní smlouva S.V.S., a.s., „Liberec – Vratislavice nad Nisou – ul. Bezejmenná – 
vodovod a splašková kanalizace pro 9 RD na p.p.č. 2113/1“ 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí kupní smlouvu 
se společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50, Teplice, IČ: 
490 99 469 na prodej stavby „Liberec – Vratislavice nad Nisou, - ul. Bezejmenná – vodovod a kanalizace 
pro 9 RD na p.p.č. 2113/1“ za kupní cenu 120.487,- Kč a ukládá starostovi předložit tento materiál na 
příštím jednání ZMO k projednání. 
Z: starosta, TO           T: 09/2020 
Hlasování: 5 pro 

   
9. Dendrologický posudek stavu dřevin v Zámeckém parku 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí dendrologický 
posudek stavu dřevin v Zámeckém parku zpracovaný Ing. Radkou Frydrychovou – arboristické 
poradenství, Americká 765/90, 460 01 Liberec 3, IČ: 86952722. 
Z: starosta, TO           T: 08/2020 
Hlasování: 5 pro 
 
 

6. INFORMACE KANCELÁŘE TAJEMNÍKA  
 
1. Nařízení SML o stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Nařízení 
statutárního města Liberec č. XX/2020 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních 
komunikacích ve městě Liberci a ukládá starostovi informovat SML o přijatém usnesení. 
Z: KT, starosta                            T: 08/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

2. Nařízení SML o vyhlášení zpracování lesních hospodářských osnov 
Usnesení:  
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Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Nařízení 
statutárního města Liberec o vyhlášení záměru zpracování lesních hospodářských osnov a ukládá 
starostovi informovat SML o přijatém usnesení. 
Z: KT, starosta                              T: 08/2020 
Hlasování: 5 pro 

 
3. Řád veřejného pohřebiště statutárního města Liberec 
Usnesení:  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Řád veřejného 
pohřebiště, vydaný statutárním městem Liberec a ukládá starostovi informovat SML o přijatém usnesení. 
Z: KT, starosta                              T: 08/2020 
Hlasování: 5 pro 

 
4. Změna OZV SML o poplatku za užívání veřejného prostranství 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí návrh změny 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 2/2016, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství na území města Liberce a ukládá starostovi předložit materiál k projednání zastupitelstvu 
MO. 
Z: KT, starosta                    T: 09/2020 
Hlasování: 5 pro 

 
5. Zápis komise rady 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápis z jednání 
komise rady. 
Z: KT, starosta                                                                                                       T:08/2020 
Hlasování: 5 pro 

 
7. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ 3. ZMO DNE 02. 09. 2020 
1. Organizační zajištění 3. ZMO dne 02. 09. 2020 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje návrh programu 
jednání 3. ZMO dne 02. 09. 2020.       
Z: starosta                          T: 08/2020 
Hlasování: 5 pro 

 
 

8. NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY ČLENŮ RADY 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 18:45 hod. 
 

Zápis provedla zapisovatelka dne 18.08.2020 
 

Zápis byl podepsán dne 25.08.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………               
          Lukáš Pohanka                                                                                   Ing. Vladislav Krušina 
                starosta                                                                                             místostarosta 


