
 

 

U S N E S E N Í  

Z 1. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 11. 01. 2021 

 
Usnesení č. 415/01/2021   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 1. 
zasedání rady MO dne 11.01.2021.   
Z: starosta                   T : 01/2021 
 
Usnesení č. 416/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje změnu Nájemní 
smlouvy č. 241/2015 na přidělení bytové jednotky č. 60, o velikosti 2+1, v 13. patře budovy č.p. 1400, 

ul. Zámecký vrch, Liberec XXX, [osobní údaj odstraněn],zaměstnankyni Technického střediska, a to 

v čl. I., bodě 1.2. (změna ze „služební byt“ za „byt“) a v čl. II (změna z „po dobu pracovního poměru“ na 
„na dobu neurčitou“) a ukládá starostovi podepsat dodatek k nájemní smlouvě č. 241/2015. 
Z: TOM              T : 01/2021 
 
Usnesení č. 417/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr změnit 
Smlouvu o výpůjčce č.j. V 021 na výpůjčku p.p.č. 1185/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a to prodloužením 
doby výpůjčky a ukládá TOM zajistit zveřejnění. 
Z: TOM           T : 01/2021 

                                                                                     
Usnesení č. 418/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 1014, 1015 a 1016 ke komunikaci na p.p.č. 14 v ul. Prosečská za účelem stavby rodinného domu 
na p.p.č. 1014 dle předložené situace pro [osobní údaj odstraněn], za podmínek stanovených 
technickým odborem. 
Z: TOM              T: 01/2021 
 
Usnesení č. 419/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 1107/1 ke komunikaci na p.p.č. 1105 v ul. Prosečská za účelem stavby rodinného domu dle 
předloženého katastrálního situačního výkresu pro [osobní údaj odstraněn], za podmínek stanovených 
technickým odborem. 
Z: TOM              T : 01/2021 
 
Usnesení č. 420/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 249 ke komunikaci na p.p.č. 266 v ul. Zapadlá za účelem stavby zpevněné plochy pro parkování 
k novému rodinnému domu dle předložené koordinační situace pro [osobní údaj odstraněn], za 
podmínek stanovených technickým odborem. 
Z: TOM              T : 01/2021 
  
Usnesení č. 421/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a 
výměnu součástí distribuční soustavy (zemní kabelové vedení VN), vstupu a vjezdu pro její provozování 
a udržování na p.p.č. 590 a 594 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 ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035, za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 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:02/2021 
 
 



Usnesení č. 422/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a 
výměnu součásti distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN – přípojka), vstupu a vjezdu pro její 
provozování a udržování na p.p.č. 1135 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 ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za předpokládanou cenu ve výši 54 000 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 : 02/2021 
 
Usnesení č. 423/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a 
výměnu součásti distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN – přípojka), vstupu a vjezdu pro její 
provozování a udržování na p.p.č. 2069/1 a 2075/7 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 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035, za předpokládanou cenu ve výši 68 
040 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 : 02/2021 

  
Usnesení č. 424/01/2021 
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. 332/1 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 pozemků p.č. 863 a 860/1 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejichž 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 : 02/2021 
 
Usnesení č. 425/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrských sítí zakládající právo vedení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace, vstupu 
a vjezdu pro jejich provozování a udržování na p.p.č. 1105 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. 1107/1 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 : 02/2021 
 
Usnesení č. 426/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a 
výměnu součásti distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN – přípojka), vstupu a vjezdu pro její 
provozování a udržování na p.p.č. 1379 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 ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035, za předpokládanou cenu ve výši 4 480 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 : 02/2021 
 
Usnesení č. 427/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení vodovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 3377/1 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, ve prospěch pozemku p.č. 
3398 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné době [osobní údaj odstraněn], za 



předpokládanou cenu 5 000 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 : 02/2021 
 
Usnesení č. 428/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a 
výměnu součásti distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN – přípojka), vstupu a vjezdu pro její 
provozování a udržování na p.p.č. 2804/2 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 ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035, za předpokládanou cenu ve výši 11 600 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 : 02/2021 
 
Usnesení č. 429/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrských sítí zakládající právo vedení vodovodní a kanalizační přípojky, vstupu a vjezdu pro jejich 
provozování a udržování na p.p.č. 266 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. 249 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 : 02/2021 
 
Usnesení č. 430/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení plynovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 266 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, ve prospěch pozemku p.č. 
249 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné době [osobní údaj odstraněn], za 
předpokládanou cenu 5 000 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 : 02/2021 
 
Usnesení č. 431/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dodatek č. 6 ke 
Smlouvě o dílo č. 128/2015/06; vedení a zpracování kroniky Městského obvodu Liberec – Vratislavice 
nad Nisou pro rok 2021; [osobní údaj odstraněn] a ukládá starostovi dodatek podepsat. 
Z: OKŠS                                                                                                                     T: 01/2021 
 
Usnesení č. 432/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí příspěvku na výdej obědů pro seniory, s příjemcem Domov pro seniory, příspěvková 
organizace, U Sila 321, 463 11 Liberec; IČ: 71220038; na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a 
ukládá starostovi smlouvu podepsat. 
Z: OKŠS                                                                                                                     T: 01/2021 
  
Usnesení č. 433/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 1. ke 
Smlouvě o poskytnutí příspěvku na výdej obědů pro seniory, s příjemcem SeneCura SeniorCentrum 
Liberec s.r.o., se sídlem Praha-Slivenec, Slivenec, Ke Smíchovu 1144/144, na dobu určitou od 1. 1. 
2021 do 31. 12. 2021; a ukládá starostovi smlouvu podepsat. 
Z: OKŠS                                                                                                                     T: 01/2021 
 
Usnesení č. 434/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dodatky č. 8 ke 
Smlouvě o poskytnutí příspěvku; rozvoz obědů do domácností odběratelů; na dobu určitou od 1. 1. 2021 
do 31. 12. 2021; s příjemci: 
a) MCU Koloseum, o.p.s., Gen. Svobody 83, Liberec 13, IČ 25405080 
b) Centrum zdravotní a sociální péče, Krejčího 1172/3, Liberec 6, IČ 65100654 
c) GastroVan, s. r. o., Karlinská 144, Liberec 20, IČ 22797831  



a ukládá starostovi dodatky ke smlouvám podepsat. 
Z: OKŠS                                                                                                                     T: 01/2021 
 
Usnesení č. 435/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Smlouvu servisních 
služeb provozu smart toalety umístěné v lesoparku Zámecký vrch ve Vratislavicích nad Nisou, se 
společností Toiletdesign s. r. o., 1. máje 4, 285 22, Zruč nad Sázavou, a ukládá starostovi smlouvu 
podepsat. 
Z: OKŠS                                                                                                                     T: 01/2021 
 
Usnesení č. 436/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o výpůjčce osobního vozidla Škoda Fabia Com HTP Ambie L4 oranžová, reg. zn. 2L6 6022, 
VIN: TMBHY46Y874114850 pro Mateřskou školu „Lísteček“, Vratislavice nad Nisou, příspěvková 
organizace, se sídlem Východní 270, Liberec XXX, IČ: 46746480, dle důvodové zprávy a ukládá 
starostovi dodatek podepsat. 
Z: OKŠS                                                                                                                     T: 01/2021 
 
Usnesení č. 437/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dodatek č. 13 pro 
kalendářní rok 2021 k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih s Krajskou knihovnou v Liberci, 
p. o., Rumjancevova 1362/1, 460 53, Liberec, IČ 00083194 dle předložené důvodové zprávy a ukládá 
starostovi tento dodatek podepsat.  
Z: OKŠS          T: 01/2021 
 
Usnesení č. 438/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje stanovení podmínek 
pro realizátora „Příměstského tábora Vratislavice nad Nisou 2021“ vč. termínů turnusů táborů a dále 
schvaluje výši příspěvku městského obvodu na realizaci tábora pro děti, jejichž rodiče mají trvalé 
bydliště v katastru Vratislavice nad Nisou ve výši 1.200 Kč/dítě/turnus a ukládá vedoucímu OKŠS 
oslovit min. 3 organizace s poptávkou na zajištění tohoto tábora. 
Z: OKŠS                                                                                                                     T: 01/2021 
 
Usnesení č. 439/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje: 
1. žádost ředitele ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková 
organizace Nad Školou 278, 463 11, Liberec 30 o převod finančních prostředků z rezervního fondu ve 
výši 100 000 Kč do investičního fondu, 
2. čerpání ve výši 400 000 Kč vč. DPH z investičního fondu na úhradu realizace pokrytí školy sítí WiFi 
za účelem zajištění distanční výuky dle důvodové zprávy  
a  ukládá vedoucímu OŠSK  informovat o přijatém usnesení ředitele školy. 
Z: OKŠS                                                                                                                     T: 01/2021 
 
Usnesení č. 440/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí vyhodnocení 
finančních kontrol za rok 2020 a schvaluje plán finančních kontrol na rok 2021 v rozsahu předloženého 
návrhu a ukládá EO zajistit provedení kontrol.  
Z: EO           T: průběžně 
 
Usnesení č. 441/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje aktualizaci Směrnice Rady 
Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou - Oběh dokladů a účetních dokladů v návaznosti 
na systém finanční kontroly ve veřejné správě dle důvodové zprávy a ukládá tajemníkovi tuto směrnici 
vydat.   
Z: tajemník                                                                                                                  T: 01/2021 
    
Usnesení č. 442/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 3 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 a prodloužení termínu dokončení stavby do 16.5.2021, dle důvodové zprávy a ukládá 
starostovi podepsat příslušný dodatek č. 3. 



Z: starosta, TO              T: 01/2021 
  
Usnesení č. 443/01/2021 
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 podlimitní 
veřejnou zakázku na dodávky „Zpracování projektové dokumentace DUR Nábřeží Vratislavice vč. 
zajištění IČ“, zadanou jako VZMR ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
s podpůrným využitím některých jeho paragrafů, schvaluje cenovou nabídku společnosti Mjölk s.r.o., 
se sídlem Železná 830/12A, 460 01 Liberec 1, IČ: 01848054, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi 
podepsat smlouvu o dílo a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se společností Mjölk s.r.o., 
Železná 830/12A, 460 01 Liberec 1, IČ: 01848054.   
Z: starosta, TO           T: 01/2021 
  
Usnesení č. 444/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost 
společnosti DIMATEX CS, spol. s r.o. se sídlem Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ: 43224245 o 
snížení nájemného za umístění 5 ks kontejnerů na textil v k.ú. Vratislavice n.N. a schvaluje snížení 
nájemného ve výši 200,- Kč bez DPH / kontejner / rok a ukládá  starostovi podepsat příslušný dodatek 
č. 1. 
Z: starosta, TO           T: 01/2021 
 
Usnesení č. 445/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje cenovou nabídku 
společnosti TELMO a.s., se sídlem Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10, IČ: 47307781 na instalaci 1 
kamery MKDS v Zámeckém parku vč. přívodu, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat 
příslušnou smlouvu o dílo a ukládá TO zajistit realizaci instalace kamery. 
Z: starosta, TO           T: 01/2021 
 
Usnesení č. 446/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje cenovou nabídku 
společnosti TELMO a.s., se sídlem Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10, IČ: 47307781 na instalaci 1 
kamery MKDS v Lesoparku vč. přívodu, dle důvodové zprávy, ukládá  starostovi podepsat příslušnou 
smlouvu o dílo a ukládá TO zajistit realizaci instalace kamery. 
Z: starosta, TO           T: 01/2021 
 
Usnesení č. 447/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 1 se 
společností ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ: 45274649 z důvodu přefakturace 
spotřebované elektrické energie za provoz dobíjecí stanice pro elektromobily, dle důvodové zprávy a 
ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek č. 1. 
 
Usnesení č. 448/01/2021 
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, IČ: 
47780126 o vyjádření k připravované PD „LB-U Tělocvičny, kNN, PSR,SS101_IV-12-4019682 a 
schvaluje realizaci projektu. 
Z: starosta, TO           T: 01/2021 
 
Usnesení č. 449/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 2 se 
společností KASRO spol. s r.o. se sídlem Kamenická 814/29, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ: 
60276258 na pronájem nové kopírky typ Develop Ineo + 250i, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi 
podepsat příslušný dodatek. 
Z: starosta, TO           T: 01/2021 
 
Usnesení č. 450/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 
2ks dřevin nacházejících se na p.p.č. 1264/1, která je ve vlastnictví SML, při ulici Vnější v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, schvaluje jejich pokácení v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje starostu 
k podání žádosti o pokácení dřevin.  
Z: starosta, TO           T: 01/2021 
 



Usnesení č. 451/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 
1ks dřeviny nacházející se na p.p.č. 390/1, která je ve vlastnictví SML, při ulici Na Rozcestí v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, schvaluje její pokácení v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje starostu 
k podání žádosti o pokácení dřeviny.  
Z: starosta, TO           T: 01/2021 
 
Usnesení č. 452/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 
1ks dřeviny nacházející se na p.p.č. 1421, která je ve vlastnictví SML, při ulici Tanvaldská v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, schvaluje její pokácení v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje starostu 
k podání žádosti o pokácení dřeviny.  
Z: starosta, TO           T: 01/2021 
 
Usnesení č. 453/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Výzvu a základní 
údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „PARKOUR PARK, 
Vratislavice n.N.“, zadanou jako VZMR ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek s podpůrným využitím některých jeho paragrafů a ukládá starostovi podepsat dokumenty 
k veřejné zakázce. 
Z: starosta, TO           T: 01/2021 
 
Usnesení č. 454/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření smlouvy o 
dílo [osobní údaj odstraněn] dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu podepsat.  
Z: starosta                                                                                                   T:01/2021 
 
Usnesení č. 455/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření smlouvy o 
dílo [osobní údaj odstraněn] dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu podepsat.  
Z: starosta                                                                                                   T:01/2021 
 
Usnesení č. 456/01/2021    
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření smlouvy o 
dílo se subjektem Nakladatelství Petr Polda, s. r. o., IČ: 01764705, Myslivecká 309/8, 460 07 Liberec 3 
– Jeřáb, na přílohu Vratislavického zpravodaje pro rok 2021, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi 
smlouvu podepsat.  
Z: starosta                                                                                                   T:01/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                   Ing. Vladislav Krušina 
                starosta                                                                                                  místostarosta 


