
 

 

U S N E S E N Í  

Z 15. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 09. 11. 2020 

 
Usnesení č. 380/11/2020   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 15. 
zasedání rady MO dne 09.11.2020.   
Z: starosta                   T : 11/2020 
 
Usnesení č. 381/11/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí:  
1. s prodejem 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, termín podpisu kupní smlouvy do 40 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec,  
2. s výkupem 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, termín podpisu kupní smlouvy 
do 40 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec  
a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO.  
Z: TOM              T: 11/2020 
 
Usnesení č. 382/11/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  
a) ruší usnesení č. 57/02/2020/b ze dne 12.2.2020  
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení vodovodního řadu, vstupu a 
vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2801/3, 2804/2 a 2837/1 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, pro Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 
490 99 469 (investor [osobní údaj odstraněn]), za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 68.400,-
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 : 12/2020 
 
Usnesení č. 383/11/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dodatek č. 1 k 
Rámcové smlouvě na akceptaci platebních karet se společností Worldline NV/SA a Worldline Czech 
Republic s.r.o. ze dne 4.2.2020 a ukládá starostovi tento dodatek podepsat.  
Z: starosta                                                                                                                  T: 11/2020 
 
Usnesení č. 384/11/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Nařízení 
statutárního města Liberec č. XY/2020, kterým se stanovuje tarif městské dopravy v Liberci a ukládá 
starostovi informovat SML o přijatém usnesení. 
Z: Starosta, KT                            T: 11/2020 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                   Ing. Vladislav Krušina 
                starosta                                                                                                  místostarosta 


