
 

 

U S N E S E N Í  

Z 11. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 10. 09. 2020 

 
Usnesení č. 315/09/2020   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 11. 
zasedání rady MO dne 10.09.2020.   
Z: starosta                   T : 09/2020 
 
Usnesení č. 316/09/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje  
p.p.č. 719, o výměře 778 m2, při ul. Dlouhomostecká a Souběžná, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou 
výběrového řízení s právem přednosti nájemce a ukládá TOM zajistit vypracování znaleckého posudku 
a opětovně předložit majetkoprávní operaci k projednání radě MO. 
Z: TOM           T : 12/2020 
 
Usnesení č. 317/09/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje změnu nájemce u 
Nájemní smlouvy č.j. 532 na pronájem částí p.p.č. 2497 a 2498 v k.ú. Vratislavice nad Nisou dodatkem, 
a to [osobní údaj odstraněn], a ukládá TOM zajistit uzavření dodatku k nájemní smlouvě.   
Z: TOM                           T : 09/2020 
 
Usnesení č. 318/09/2020 
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 16.9.2020 do 30.4.2021 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 : 09/2020 
 
Usnesení č. 319/09/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 2105/1 ke komunikaci na p.p.č. 2066 v ul. Donská za účelem stavby rodinného domu na p.p.č. 
2103 a 2105/1 dle předložené situace pro [osobní údaj odstraněn], za podmínek stanovených 
technickým odborem. 
Z: TOM              T : 09/2020 
 
Usnesení č. 320/09/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 1129 ke komunikaci na p.p.č. 1119 v ul. Na Břehu za účelem stavby rodinného domu a garáže 
na p.p.č. 1129 dle předložené situace pro [osobní údaj odstraněn], za podmínek stanovených 
technickým odborem. 
Z: TOM              T : 09/2020 
 
Usnesení č. 321/09/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání 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. 2803/5 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 : 10/2020 
 



Usnesení č. 322/09/2020                                                                                                                           
Rada   Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání 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. 2803/1 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 : 10/2020 
 
Usnesení č. 323/09/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrských sítí zakládající právo vedení vodovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 56 a 1119 v k.ú. Vratislavice nad Nisou a vedení přípojky splaškové kanalizace, 
vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 1119 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. 1129 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 : 10/2020 
 
Usnesení č. 324/09/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrských sítí zakládající právo vedení podzemního kabelového vedení NN a podzemního 
kabelového vedení VN, vstupu a vjezdu pro jejich provozování a udržování na p.p.č. 436 a 460 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, pro INTEX, akciová společnost, Tanvaldská 345, 
463 11 Liberec 30, IČ 001 74 386 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 : 10/2020 
 
Usnesení č. 325/09/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje poskytnutí 
individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou ve výši 11.616,- Kč 
subjektu Simona Kirschnerová, Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 
Pod Skalkou 1240; na zabezpečení projektu s pracovním názvem „Doprava dětí z povinného tanečního 
soustředění Lubenec - Vratislavice nad Nisou “; a ukládá vedoucímu OKŠS informovat žadatele. 
Z: OKŠS            T: 09/2020 
    
Usnesení č. 326/09/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  

1. poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou 
ve výši 26.000,- Kč subjektu Český svaz včelařů, z. s., ZO Vratislavice, Liberec-Vratislavice nad 
Nisou, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Za Kinem 1588; IČ:64040381; na zabezpečení 
projektu s pracovním názvem „Osvětová přednášková činnost v oboru včelařství pro včelaře a 
širokou veřejnost z Vratislavic nad Nisou 2020 “; 

2. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu Liberec – 
Vratislavice nad Nisou mezi Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou a subjektem 
Český svaz včelařů, z. s., ZO Vratislavice, Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec XXX-
Vratislavice nad Nisou, Za Kinem 1588; IČ:64040381;  

a ukládá vedoucímu OKŠS zajistit uzavření smlouvy a starostovi smlouvu podepsat. 
Z: OKŠS, starosta            T: 09/2020 
 
Usnesení č. 327/09/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o 
konání sportovní akce Český pohár a MČR v MTBO ve dnech 26. – 28. 9. 2020; pořádající subjekt SK 
SNS Smržovka; odpovědná osoba paní Kateřina Svobodová; v lokalitách zahrnujících katastrální území 
Vratislavice nad Nisou a ukládá vedoucímu OKŠS informovat pořadatele o přijatém usnesení. 



Z: OKŠS             T: 09/2020 
 
Usnesení č. 328/09/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 2 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 změny v prováděných 
konstrukcích, úpravách povrchů, fasádě realizované v průběhu výstavby dle důvodové zprávy a ukládá 
starostovi podepsat příslušný dodatek č. 2. 
Z: starosta, TO             T: 09/2020 
 
Usnesení č. 329/09/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení 
věcného břemene č. 6DHM200151 s povinným  Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 
951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 za účelem zřízení stavby mostu na 
p.p.č. 29/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou v rámci stavby „Rekonstrukce mostu přes Lužickou Nisu, 
Vratislavice nad Nisou“, a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných 
orgánech. 
Z: starosta, TO              T: 09/2020 

 
Usnesení č. 330/09/2020 
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. 
6335453914 o pojištění vozidla v KPS ve výši pojistného 1109,- Kč ročně a ukládá starostovi tuto 
smlouvu podepsat.  
Z: EO, starosta                       T: 09/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                   Ing. Vladislav Krušina 
                starosta                                                                                                  místostarosta 


