
 

 

U S N E S E N Í  

ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 07. 12. 2020 

 
Usnesení č. 398/12/2020   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 17. 
zasedání rady MO dne 07.12.2020.   
Z: starosta                   T : 12/2020 
 
Usnesení č. 399/12/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost [osobní 
údaj odstraněn], ve věci prodeje p.p.č. 156/4, při ul. Na Břehu, v k.ú. Vratislavice nad Nisou.  
Z: TOM                   T : 12/2020 
 
Usnesení č. 400/12/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost [osobní 
údaj odstraněn], ve věci prodeje části p.p.č. 957/4, při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 
Z: TOM                   T : 12/2020 
 
Usnesení č. 401/12/2020                                                                                                                 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost [osobní 
údaj odstraněn], ve věci převodu p.p.č. 1021 a p.p.č. 1027, při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou.  
Z: TOM      T: 12/2020 
 
Usnesení č. 402/12/2020                                                                                                                
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje pro rok 2021 
jednostranné zvýšení nájemného o zveřejněnou inflaci v prostorech sloužících podnikání v objektech 
ve vlastnictví statutárního města Liberec a správě Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.  
Z:TOM                                     T : 01/2021 
 
Usnesení č. 403/12/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předložený návrh 
rozpočtu na rok 2021, návrh rozpočtového střednědobého výhledu na období 2022-2023 a odpisový 
plán organizace Základní škola Liberec - Vratislavice, příspěvková organizace, IČ 46746145 a pověřuje 
vedoucí EO zveřejněním rozpočtu a rozpočtového výhledu v souladu s platnou legislativou. 
Z: EO           T: 12/2020 
 
Usnesení č. 404/12/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předložený návrh 
rozpočtu na rok 2021, návrh rozpočtového střednědobého výhledu na období 2022-2023 a odpisový 
plán organizace Mateřská škola „Sídliště“, Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace, IČ 
46746234 a pověřuje vedoucí EO zveřejněním rozpočtu a rozpočtového výhledu v souladu s platnou 
legislativou. 
Z: EO           T: 12/2020 
 
Usnesení č. 405/12/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předložený návrh 
rozpočtu na rok 2021, návrh rozpočtového střednědobého výhledu na období 2022-2023 a odpisový 
plán organizace Mateřská škola „Lísteček“, Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, IČ 
46746480 a pověřuje vedoucí EO zveřejněním rozpočtu a rozpočtového výhledu v souladu s platnou 
legislativou. 
Z: EO           T: 12/2020 
 
 



Usnesení č. 406/12/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 

a) bere na vědomí zápis inventarizační komise – fyzická inventura materiálu, zásob a pokladen 
stavu k 30.6.2020, zápis z provedené dokladové inventury rozvahových účtů k 30.6.2020,  

b) souhlasí s inventarizační zprávou a zápisy inventarizační komise k 30.6.2020 
a ukládá starostovi předložit materiál ke schválení zastupitelstvu v rámci schvalování Závěrečného 
účtu. 
Z: EO                                                                                                              T:  06/2021 
 
Usnesení č. 407/12/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí písemnou 
zprávu zadavatele dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek sepsanou v rámci 
zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na dodávky „Spolkové komunitní centrum 
Vratislavice – audio vybavení sálu“ a ukládá starostovi podepsat písemnou zprávu zadavatele a 
rozhodnutí a oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku.  
Z: starosta, TO           T: 12/2020 
 
Usnesení č. 408/12/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dodatek č. 1 k 
příkazní smlouvě č. 252/2018/01 se společností INVESTING CZ, spol. s.r.o. se sídlem Štefánikovo nám. 
780/4, 460 01 Liberec 1, IČ: 25036751, na zajištění činnosti technického dozoru investora stavby 
„Spolkové komunitní centrum Vratislavice“, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat příslušný 
dodatek č. 1. 
Z: starosta, TO           T: 12/2020 
 
Usnesení č. 409/12/2020 
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, ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na stavební 
práce „Oprava oplocení parku z ul. Tanvaldské, Vratislavice n.N.“ a ukládá starostovi podepsat 
rozhodnutí o zrušení soutěže o veřejnou zakázku z důvodu nepodání žádné cenové nabídky ze strany 
uchazečů. 
Z: starosta, TO           T: 12/2020 
 
Usnesení č. 410/12/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje smlouvu o dodávce 
tepelné energie a dodatek č. 1 na dodávku tepelné energie do objektu KC 101010 se společností 
Teplárna Liberec a.s., se sídlem Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec, 
IČ: 622 41 672 na dobu 5-ti let do 31.12.2025. 
Z: starosta, TO           T: 12/2020 
 
Usnesení č. 411/12/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Řád veřejného 
pohřebiště a ukládá starostovi tento řád zveřejnit. 
Z: starosta, KT                   T: 01/2021 
 
Usnesení č. 412/12/2020 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dle důvodové 
zprávy sanitární dny na Úřadu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, a to dne 23.12.2020 
od 12:00 do 17:00 a dne 31.12.2020. 
Z: KT                T:12/2020 
 
Usnesení č. 413/12/2020 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dodatek č. 4 ke 
smlouvě o poskytování služeb BOZP a PO ze dne 30.8.2017, uzavřené se společností CIVOP s.r.o., 
IČO: 481 15 398, sídlem K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 – Satalice, a ukládá starostovi tento dodatek 
podepsat. 
Z: starosta, KT                       T: 01/2021 
 
 



Usnesení č. 414/12/2020 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje:  
1. finanční dar ve výši 10.000,- Kč organizaci  Liga na ochranu zvířat ČR členská organizace Jablonec 
nad Nisou, se sídlem Budovatelů 3394/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 602 54 106, 
2. finanční dar ve výši 10.000,- Kč organizaci Azyl pes Krásný Les, z. s., č.p. 3, 464 01 Krásný Les, IČO: 
2391660, 
3. finanční dar ve výši 10.000,- Kč organizaci Šance zvířatům, z.s., Barandov 256, Dolní Chrastava, 463 
31 Chrastava, IČO: 1443356,  
a ukládá starostovi podepsat darovací smlouvy   
Z: starosta, EO                                                                                               T:12/2020 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                   Ing. Vladislav Krušina 
                starosta                                                                                                  místostarosta 


