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Z Á P I S  

Z 16. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 23. 11. 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:           
 
 
16. jednání Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou zahájil Lukáš Pohanka, starosta 
MO, ve 13:04 hod. a konstatoval, že jednání je přítomno 5 členů rady MO. Zapisovatelkou dnešního 
jednání je Michaela Dorníková. 
 
Program:   

 
1.  Majetkoprávní operace  
2.  Informace odboru kultury školství a sportu 
3.  Informace ekonomického odboru  
4.  Informace technického odboru 
5.  Informace kanceláře tajemníka 
6.  Náměty a připomínky členů rady 

 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 16. 
zasedání rady MO dne 21.11.2020.   
Z: starosta                   T : 11/2020 
Hlasování: 5 pro 

 
1. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE 
 

1. Záměr prodeje pozemků  
1) p.p.č. 2093/1 a 2094                                                                                          

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje záměr prodeje 
p.p.č. 2093/1 a 2094 o celkové výměře 3948 m2, při ul. Donská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá 
TOM informovat žadatele.  
Z: TOM                  T : 12/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

2) část p.p.č. 2368/3 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost [osobní údaj 
odstraněn] o navýšení výměry odsouhlaseného záměru prodeje části p.p.č. 2368/3, při ul. Východní, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou (usnesením č. 10/11/2018 ze dne 19.11.2018). 
Z: TOM                  T : 12/2020 
Hlasování: 5 pro 
 

3) část p.p.č. 1037/1  - STAŽENO 
 

4) p.p.č. 3189/2, 3187/2, 3191/2, 3190/2, 3196            
Usnesení:                                                                                                                 
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Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 
p.p.č. 3187/2, 3189/2, 3190/2, 3191/2 a 3196, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, o celkové výměře 2438 m2, 
formou výběrového řízení a ukládá TOM zajistit vytvoření znaleckého posudku a následně předložit 
majetkoprávní operaci opětovně k projednání radě MO. 
Z: TOM                  T : 02/2021 
Hlasování: 5 pro 

  
2. INFORMACE ODBORU KULTURY, ŠKOLSTVÍ A SPORTU 
 

1. Odměny PO 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje odměny ředitelkám a 
řediteli příspěvkových organizací zřizovaných Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou 
v rozsahu a výši uvedené v důvodové zprávě. 
Z: OKŠS                                                                                                                    T: 11/2020 
Hlasování: 5 pro       
 

2. Dodávka Centrálního zásobování teplem pro příspěvkové organizace 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  
schvaluje návrh smlouvy společnosti Teplárna Liberec, a.s., o dodávce tepelné energie pro příspěvkovou 
organizaci 

a) Základní škola, Liberec – Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace; 
b) Mateřská škola „Sídliště“, Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace; 

schvaluje uzavření předmětných smluv na dobu 5 let, od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025,  
a ukládá organizacím zajistit uzavření smluv. 
Z: OKŠS                                                                                                                    T: 11/2020 
Hlasování: 5 pro       
 

3. Úprava provozní doby sportovního areálu Na Rozcestí 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje úpravu provozní doby 
sportovního areálu Na Rozcestí dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě  
a ukládá vedoucímu OKŠS zajistit aktualizaci dokumentů informačního systému touto úpravou 
dotčených.  
Z: OKŠS                                                                                                                    T: 11/2020 
Hlasování: 5 pro       

 
3. INFORMACE EKONOMICKÉHO ODBORU  
 

1. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 6980539052 Kooperativa  

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č.1 k pojistné 
smlouvě č. 6980539052 Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group   
a ukládá starostovi tento dodatek podepsat.  
Z: starosta                        T: 11/2020 
Hlasování: 5 pro       

 
4. INFORMACE TECHNICKÉHO ODBORU 
    

1. VZ – zjednodušené podlimitní řízení „Spolkové komunitní centrum Vratislavice – 
interiérové vybavení“     
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí protokol o 
otevírání obálek s nabídkami v elektronické podobě, dále zprávu o hodnocení nabídek v souladu s § 119 
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“, schvaluje cenovou nabídku společnosti TOKA a.s., se sídlem 
Štursova 9/5, 616 00 Brno, IČ: 25518526, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat rozhodnutí 
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a oznámení o výběru dodavatele se společností TOKA a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno, IČ: 25518526 a 
příslušnou kupní smlouvu a ukládá TO zajistit dodávku interiérového vybavení  
Z: starosta, TO          T: 11/2020 
Hlasování: 5 pro                                                                                                                        

 
2. VZ – zjednodušené podlimitní řízení „Spolkové komunitní centrum Vratislavice – 
interiérové elektrotechnické vybavení“     
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí  
protokol o otevírání obálek s nabídkami v elektronické podobě, dále zprávu o hodnocení nabídek 
v souladu s § 119 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 elektrotechnické vybavení“, schvaluje cenovou nabídku 
společnosti Z + M Partner, spol. s r.o., se sídlem Valchařská 326/17, 702 00 Ostrava IČ: 26843935, dle 
důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele se společností 
Z + M Partner, spol. s r.o., Valchařská 326/17, 702 00 Ostrava, IČ: 26843935 a příslušnou kupní smlouvu 
a ukládá TO zajistit dodávku interiérového elektrotechnického vybavení  
Z: starosta, TO          T: 11/2020 
Hlasování: 5 pro                                                                                                                        

 
3. Žádost spol. IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o. o souhlas se stavbou „Most ev. 
č. 2873-1 přes Nisu ve Vratislavicích n.N. u kina“  - STAŽENO        
  

4. Žádost o vymýcení zapojeného porostu ve vlastnictví SML mezi ulicemi Tanvaldská a 
Dřevařská na p.p.č. 148/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  vymýcení 
zapojeného porostu o rozloze 85 m2, nacházejícího se na p.p.č. 148/1, který je ve vlastnictví SML, mezi 
ulicemi Tanvaldská a Dřevařská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, schvaluje jeho vymýcení v době 
vegetačního klidu dřevin a pověřuje starostu k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo 
les. 
Současně Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
vymýcení zapojeného porostu 15 menších ploch náletových dřevin, ve shluku 0,5-38 m2 a 8ks 
„podměrečných“ dřevin do 80ti cm obvodu ve v.130cm nad zemí, tj. stromy a keře o ploše do 40ti cm2, 
na které se povolení nevyžaduje, nacházející se na p.p.č. 148/1, který je ve vlastnictví SML, mezi ulicemi 
Tanvaldská a Dřevařská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, schvaluje jeho vymýcení v době vegetačního klidu 
dřevin. 
Z: TO, starosta            T: 12/2020 
Hlasování: 5 pro                                                                                                                        

 
5. INFORMACE KANCELÁŘE TAJEMNÍKA 
 

1. Výpověď smlouvy č. 189/2009 (KONZULTA Brno, a.s.) („SMS InfoKanál“) 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výpověď smlouvy č. 
189/2009 uzavřené dne 20.3.2009 se spol. INFOKANÁL, s.r.o., IČ: 28511981, jejímž právním nástupcem 
a současnou smluvní stranou je společnost KONZULTA Brno, a.s., IČ: 25548085, sídlem Veveří 456/9, 
Veveří, 602 00 Brno, v souladu s čl. 8.2. této smlouvy s tím, že výpovědní lhůta činí 3 měsíce, a ukládá 
starostovi podepsat výpověď. 
Z: KT, starosta            T : 11/2020 
Hlasování: 5 pro   
 

2. Zápis komise rady  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápis z jednání 
komise rady. 
Z: starosta                                                                                                  T:11/2020 
Hlasování: 5 pro   
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6. NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY ČLENŮ RADY 
 
 
 

 

 
Jednání rady bylo ukončeno v 14:28   hod. 
 

Zápis provedla zapisovatelka dne 24.11.2020 
 

Zápis byl podepsán dne 30.11.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………               
          Lukáš Pohanka                                                                                   Ing. Vladislav Krušina 
                starosta                                                                                             místostarosta 


