
 

 

U S N E S E N Í  

Z 13. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 12. 10. 2020 

 
 
Usnesení č. 340/10/2020   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 13. 
zasedání rady MO dne 12.10.2020.   
Z: starosta                   T : 10/2020 
 
Usnesení č. 341/10/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
části p.p.č. 1102, při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení a ukládá 
TOM zajistit vytvoření geometrického plánu a opětovně předložit majetkoprávní operaci k projednání 
radě.  
Z: TOM      T : 11/2020 
 
Usnesení č. 342/10/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
části p.p.č. 3489, při ul. Za Tratí, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení s právem 
přednosti vlastníků sousedních nemovitostí a ukládá TOM zajistit vytvoření geometrického plánu a 
opětovně předložit majetkoprávní operaci k projednání radě. 
Z: TOM           T : 12/2020 
 
Usnesení č. 343/10/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí: 
1. se záměrem prodeje p.p.č. 2949 o výměře 1184 m2, při ul. Dlouhomostecká, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, kupujícímu [osobní údaj odstraněn], za kupní cenu 520.960,- Kč,  
2. se záměrem výkupu p.p.č. 685/1 o výměře 5405 m2, p.p.č. 1637 o výměře 2482 m2 a p.p.č. 2885/15 o 
výměře 6658 m2 z vlastnictví [osobní údaj odstraněn], do vlastnictví statutárního města Liberec, nám. Dr. 
E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978 , za kupní cenu 5.847.000,- Kč 
a ukládá TOM předložit majetkoprávní operaci k projednání radě města Liberec a zajistit zveřejnění na 
úřední desce.  
Z: TOM           T : 11/2020 
 
Usnesení č. 344/10/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí informaci TO-DŽP, na 
základě přiloženého posudku zpracovaného certifikovaným arboristou, o návrhu ošetření stromů kolem 
cesty v Lesoparku Zelené Údolí ve Vratislavicích nad Nisou a žádost TO-DŽP o pokácení 10 ks dřevin, 
s neprodlenou naléhavostí nacházejících se na p.p.č. 2208/18 a 2211/2, které jsou ve vlastnictví SML, 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou,  schvaluje jejich pokácení v době vegetačního klidu,  pověřuje starostu 
k podání žádosti o pokácení dřevin, na dřeviny podléhající povolení na kácení a  pověřuje TO – DŽP k 
zajištění péče dřevin na p.p.č. 2208/18 a 2211/2 při ulici Seniorů, v k.ú. Vratislavice nad Nisou.   
Z: TO, starosta          T: 10/2020 
 
Usnesení č. 345/10/2020 
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 a schvaluje 
– neschvaluje stavební záměr a PD „LB-Tanvaldská_kNN,SS100_IV-12-4019426“. 
Z: starosta, TO           T: 10/2020 
 
Usnesení č. 346/10/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou schvaluje žádost [osobní údaj odstraněn] na 
změnu zásahu do povrchu z protlaku na překop na p.p.č.2631 v ul. Kunratická v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, dle důvodové zprávy a pověřuje TO vydat souhlasné Rozhodnutí zvláštního užívání místní 



komunikace, pro provádění stavebních prací   
Z: TO, starosta             T: 10/2020 
 
 
Usnesení č. 347/10/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje personální složení 
hodnotící komise na veřejnou zakázku „Spolkové komunitní centrum Vratislavice – interiérové vybavení, 
audio vybavení sálu a interiérové elektrotechnické vybavení“, zadanou ve smyslu § 28 odst. 1 písm a) 
v návaznosti na § 36 a 37 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdější 
předpisů stanovené v rámci zjednodušeného podlimitního řízení a to: 

- Podlipný Pavel – vedoucí TO 
- Bc. Lukáš Kajínek – vedoucí odboru kultury, školství a sportu 
- Ing. Ivan Zimmel – vedoucí oddělení KC 

a ukládá starostovi podepsat příslušné jmenování. 
Z: starosta, TO           T: 10/2020 
 
Usnesení č. 348/10/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost 
Společenství vlastníků jednotek Kapraďová 992 a 993, Liberec 30 o vybudování parkoviště na p.p.č. 
1539/1 a 1539/31 v k.ú. Vratislavice n.N. a ukládá TO zajistit zpracování projektové dokumentace a 
potřebných povolení pro realizaci stavby a zahájit jednání pro budoucí výkup pozemků. 
Z: starosta, TO           T: 10/2020 
 
Usnesení č. 349/10/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje kupní smlouvu se 
Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 490 99 469 
na prodej stavby „Liberec – Vratislavice n.N., kanalizace při ul. Tanvaldské – Nová Ruda“ za kupní cenu 
1.985.560,- Kč, dále smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál a dohodu o započtení 
pohledávek vč. zápis o předání a převzetí stavby, ukládá starostovi podepsat příslušné smlouvy a zápis 
o předání a převzetí díla a projednat v dalších orgánech. 
Z: starosta, TO           T: 10/2020 
 
Usnesení č. 350/10/2020 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 
z jednání komisí rady. 
Z: starosta                                                                                                   T:10/2020 
 
Usnesení č. 351/10/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje znění smlouvy o 
dílo mezi objednatelem Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, se sídlem Tanvaldská 50, 463 
11, Liberec XXX a zhotovitelem PROFERA s.r.o., Křížová 1280/31, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 
25430220, na pravidelné servisní práce v objektu sokolovny Vratislavice nad Nisou a ukládá starostovi 
smlouvu o dílo podepsat.  
Z: OKŠS           T: 10/2020 
 
Usnesení č. 352/10/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí stížnost paní 
Lenky Tarabové ze dne 23. 9. 2020 pod č. j. VRA-03750/2020 a schvaluje odpověď dle důvodové 
zprávy. 
Z: OKŠS           T: 10/2020 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                   Ing. Vladislav Krušina 
                starosta                                                                                                  místostarosta 


