
 

 

U S N E S E N Í  

Z 2. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 25. 01. 2021 

 
Usnesení č. 457/01/2021   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 2. 
zasedání rady MO dne 25.01.2021.   
Z: starosta                   T : 01/2021 
 
Usnesení č. 458/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání doporučuje Radě města 
Liberec schválit uživateli bytu č. 7 v 3. nadzemním podlaží domu č. p. 287 v ulici Tanvaldská, Liberec 
30, [osobní údaj odstraněn], prodloužení lhůty na vystěhování z uvedeného bytu do dne 30.06.2021 a 
ukládá starostovi zajistit předložení materiálu Radě města Liberec. 
Z: TOM, starosta            T : 02/2021 
 
Usnesení č. 459/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předložený plán 
oprav pro rok 2021 v ZÁKLADNÍ ŠKOLE, LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková 
organizace, Nad Školou 278, Liberec 30, 463 11.  
Z: OKŠS                                                                                                                     T: 02/2021 
 
Usnesení č. 460/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost 
společnosti IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o., se sídlem Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves, 
IČ: 03723836, zastupující na základě plné moci Krajskou správu silnic Libereckého kraje, příspěvkovou 
organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ: 70946078 o souhlas se stavbou 
„Most ev. č. 2873-1 přes Nisu ve Vratislavicích n.N. u kina“ a souhlasí s realizací stavby za podmínky  
dokončení realizace celého díla do 4 měsíců od zahájení stavby.                                                                                               
Z: starosta, TO           T:   01/2021 
 
Usnesení č. 461/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Výzvu a základní 
údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Revitalizace ploch 
před hlavním vstupem do objektu úřadu MO Liberec – 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. 462/01/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Výzvu a základní 
údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Dodávka víceúčelového 
malotraktoru pro TS 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 

 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                   Ing. Vladislav Krušina 
                starosta                                                                                                  místostarosta 


